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دعوت به همکاری
جوشکار جهت کار در 

نیروگاه سمنگان نیازمندیم. 

 09121543427

سرکارخانم 

معصومه حسن زاده 
قبول�ی ش�ما در مقطع دکترا بیوش�یمی با کس�ب 
رتب�ه 8 را تبریک عرض نموده، موفقیت و بهروزی 

روزافزون تان را آرزومندیم. 
برادرزاده هایت؛ عادل، مهدی و امیر 

دوست گرامی

 جناب آقای میالد طغرلی 
قبولی ش�ما در آزمون دکتری معم�اری را تبریک 
عرض نموده، موفقیت روزافزون تان را آرزومندم. 

حسین رنجبر 

اان لله و اان الیه راجعون
آنچه که خداوند بزرگ مقدر می فرماید هیچ بنده ای را توان تفسیر آن نیست. 

هجران ابدی و غم از دست دادن برادر عزیزم 

مرحوم جواد لری گوئینی 
)فرزند سردار شهید علي لري گوئیني(

بر قلبم سنگینی می کند و چاره ای جز رضایت در برابر مشیت الهي نیست... 
اما به حکم ادب و حق شناسی الزم دانستم

 بدین وسیله از همه دوستان، آشنایان ،اقوام، همسایگان که از راه هاي دور و نزدیک بنده را در این مصیبت بزرگ یاری نمودند تشکر نمایم 
و همچنین تشکر ویژه از مسئولین محترم و گرانقدرشهرستان سیرجان و کرمان ؛ 

امام جمعه شهرستان حاج آقا حسیني، فرمانده انتظامی )جناب سرهنگ حاج محمدرضا ایران نژاد(، مدیرعامل محترم شرکت گل گهر )جناب 
ناصر تقي زاده(، مدیرحوزه مدیر عامل )جناب آقاي مهندس مرتضوي(، مدیر حراست شرکت گل گهر )حاج آقا سلیماني(،   آقاي مهندس 
معاونت پشتیباني گل گهر) آقاي دکتر فریدوني پور(، معاونت بازرگاني گل گهر )مهندس شاهمرادي(، مشاور امور ایثارگران گل گهر )حاج آقا 
میرشکاري(، همکاران عزیزم در روابط عمومي و مدیریت هاي مختلف گل گهر، همکارانم در شرکت نظم آوران و شرکت هاي منطقه گل گهر، 
رئیس بنیاد شهید استان کرمان سردار حسني و حاج آقا حمزه اي و همکارانشان در بنیاد شهید سیرجان، دوستانم از اداره بازرسي استان 
کرمان و اداره اطالعات سیرجان، رئیس محترم تربیت بدني شهرستان )آقاي دکتر گل محمدي و همکارانشان(، همکارانم در هیئت هاي 
ورزشي استان کرمان و شهرستان سیرجان، رئیس محترم حراست اداره راه و شهرسازي سیرجان، دوستان گرانقدرم در نشریات استان 

کرمان و سیرجان، عزیزان در هیئت ثاراهلل و کلیه عزیزاني که با حضورشان مرهمي بر قلب داغدارم بودند صمیمانه تشکر می نمایم.  
انشاء اهلل خداوند توفیقی عنایت فرماید که در شادی هایتان جبران کنم. 

ارادتمند شما سجاد لری گوئینی

نجمن صنفی کارگری رانندگان حمل و نقل جاده ای کاال شهرستان سیرجان 
آگهی انتخابات مسئوالن ا

بدینوسیله به اطالع می رساند به موجب مدارک تسلیمی از سوی انجمن مذکور اسامی و سمت هر یک از اعضاء اصلی و علی البدل 
هیئت مدیره و بازرسان که از تاریخ 97/11/24 به مدت سه سال و بازرسان به مدت دو سال انتخاب شده اند به شرح ذیل می باشد. 

ضمناً مطابق ماده 22 اساسنامه، کلیه اسناد و اوراق مالی و بهادار با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره یا دبیر و خزانه دار ممهور به 
مهر انجمن معتبر خواهد بود. 

رضا اسماعیلی- مدیرکل

1- حیدر حسینعلی پور رئیس هیئت مدیره
2- علیرضا زینلی نایب رئیس 

3- مجید مهاجرانصاری خزانه دار 
4- حسین نادری پور دبیر 

5- روح اهلل اسماعیل نژاد عضو اصلی هیئت مدیره
6- مصطفی امیری پاک- علیرضا ضیغمی نژاد علی البدل هیئت مدیره

7- جعفر جهانشاهی بازرس اصلی 
8- عبدالرضا احمدزاده بازرس علی البدل 

دعوت به همکاری
بیمارستان تخصصی والیت
 )نیروی دریایی سیرجان(

 نیروی قراردادی تکنسین اتاق عمل 

)مرد و زن(4 نفر 

متقاضیان تا پایان هفته حضوراً به بلوار امام رضا 
ابتدای بلوار صیاد ش�یرازی بیمارس�تان والیت 

واحد پشتیبانی مراجعه نمایند. 

دعوت به همکاری
گروه انبوه س�ازی رئیس�ی پور از یک نفرخانم با 
مدرک لیس�انس حس�ابداری و مس�لط به یکی 
از نرم افزارهای حس�ابداری با س�ابقه کار مفید 

دعوت به همکاری می نماید.

تلفن تماس: 09131451342  
مهندس رئیسی پور 

آدرس دفتر: 
خیابان خواجو ، کوچه تاالر مهرپروران 

ساعت مراجعه : 8 صبح الی 14 

همكار محترم جناب آقای

 دکتر کورکي نژاد
تسلیت  محترم  خانواده  و  شما  حضور  را  گرامي  والده  درگذشت   
عرض نموده، از خداوند براي آن مرحومه طلب مغفرت وآمرزش و 

دکتر مهدي اسدپوربرای شما صبر جلیل آرزومندیم. 
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 صفحه 5

یک ابتکار خوب از سوی مراکز معدنی و دانشگاهی 

اولین همایش مّلی
ایمنی و محیط زیست 

 صفحه 7

ماجرای کشف 2 کیلو شیشه

رد رشوه 40 میلیونی توسط 
مأموران پلیس موادمخدر

گزارشی از حضور نیروهای امدادی گهرزمین
در مناطق سیل زده خوزستان

از گهرزمین تا حمیدیه 

 صفحه 2

با مصوبه روز چهارشنبه شورای شهر 
و رأی همه اعضا صورت گرفت:

یک گام به جلو برای
 انتقال میدان تره بار

   صفحه 8فوتبال؛ روایت زندگی

 صفحات 2 و 3 ضمیمه



 شماره 1170 
 شنبه 7 اردی بهشت 1398  خبر2

5787  سالم ازتون خواهش 
می کن��م چاپ کنی��د. چند روز 
پیش به مغ��ازه ای مراجعه کردم 
و جنس گران به من فروخت. به 
صنف مربوطه مراجعه و شکایتی 
تنظیم کردم و صنف با فروشنده 
تم��اس گرف��ت اما چ��ون باهم 
فامیل بودند به کار ما رس��یدگی 
نکردن��د. ح��اال ب��ه ای��ن نتیجه 
رسیدم که قش��ر ضعیف جامعه 

همیشه ضعیف هست!
اط��الع  جه��ت    0114
رئیس جمه��ور و رئی��س برنام��ه  
و بودج��ه و رئی��س مجل��س و 
نماین��دگان: در ش��رایط کنونی 
با پ��ول یاران��ه ای ک��ه پرداخت 
می کنید فقط هموطنان می توانند 
س��ه یا چهار کیلوگرم پیاز خرید 
کنند. ببینید چه کرده اید؟ فقط 
قیم��ت پی��از از کیلوی��ی ۲ هزار 
توم��ان ش��ده کیلوی��ی 13 هزار 
تومان! آی��ا قیمت پیاز هم ربطی 

به تحریم های آمریکا دارد؟
0114  آق��ای ش��هردار اگر 
س��رتان گرف��ت فقط یک ب��ار با 
از  ماش��ین ش��خصی خودت��ان 
بل��وار هجرت خصوص��اً روبروی 
)علی��ه  امام رض��ا  بیمارس��تان 
الّس��الم( رد بشوید ببینید مردم 
و ماشین ها در همین تکه راه چه 
می کشند. ش��اید از وضعیتی که 
این بلوار دارد ش��رمنده شدید و 
برای��ش کاری کردید هرچند که 
به خیر شما ما را امیدی نیست.

114۲  با س��الم س��یرجان 
ش��ده ش��هر چاله اس��کندرون، 
آس��فالت نخواستیم الاقل همین 

چاله چوله ها را درست کنید.
734۲  سالم خسته نباشید. 
چرا هیچ مسئولی به فکر نیروهای 
بومی شهر نیست... بنده به علت 
غیبت بعد از مرخصی اخراج شدم 
درحالی که بعضی مسئولین آرمان 
گهر خودش��ان بازنشسته اند ولی 
مرا اخراج کرده اند. چرا خودشان 
بعد از بازنشس��تگی مش��غول به 

کارند چرا؟
6587 آی��ا بلوار هجرت محل 
عب��ور و م��رور صدها ماش��ین و 
بیم��اران و دانش��گاهیان به اندازه 
خیابان مولوی محل خانه شهردار 
ارزش ن��دارد ک��ه آنج��ا را دارد 
جدول هایش را درس��ت می کند 
تا آس��فالتش کند ول��ی کاری به 
ای��ن بلوار اصلی ش��هر ندارد. من 
البته ندیده ام روزنامه ها نوش��تن 
گناهش��ان با خودش��ان. ولی اگر 
این جور باشه خاک برسر ما با این 

شهرداری که داریم.
8776  چرا ش��ما این طور با 
آب��رو و حیثیت یک منطقه بازی 
می کنی��د. یک نفری یک خالفی 
می کن��د ول��ی گن��اه بقیه چی 
هست که اس��م اون محله برای 
خالف یه کسی که معلوم نیست 
بچه کجاست و شاید مستأجر آن 

منطقه باشه برده می شود.

4643  ب��ا ع��رض س��الم 
نباشید خدمت شهردار  خسته 
و کارگران شهرداری از وضعیت 
بل��وار هج��رت نمی گوی��م این 
دیگه چه قانونیه که از س��اعت 
یازده ش��ب ب��ه بع��د کارگران 
ش��هرداری ب��رای جم��ع آوری 
آژیر  زباله تش��ریف می آورن��د 
ماشینش��ان را هم می کش��ند. 
ی��ا نصف ش��ب می آین��د برای 
جم��ع آوری زبال��ه درب منزل 
مردم را آن موقع شب می زنند؟ 
مردم خوابند، مریض دارند این 

چه وضعی است؟
059۲  چ��را در س��یرجان 
به نانوایی ه��ا آنزیم نمی دهند؟ 
نان ه��ا هم��ه خمیر هس��تند، 

مردم دل درد می شوند
بکش��ید  94۲1  خجال��ت 
ب��ا این جاده س��ازی ت��ون. در 
بل��وار مس��یر نج��ف ش��هر به 
دانش��گاه  از  قب��ل  س��یرجان 
صنعت��ی چه دریاچ��ه ای توی 
بلوار درست ش��ده بود. کاشکی 
آس��فالتش الاقل درس��ت بود 
دیگه ماش��ین ها ت��و گودال ها 
نمی افتادن��د. زیرآب ب��اران پر 
از گودال بود. چ��کار می کنند 

پول های این شهر را؟
3691 -ب��ا ع��رض س��الم 
مس��ئولین  از  وخداق��وت، 
رانندگ��ی ش��هر  و  راهنمای��ی 
خواه��ش می کنم فک��ری برای 
پارک تریلرها آخ��ر بلوار نبوت 
نب��ش کوچه 4 بکنن��د. به خدا 
ناراحت��ی اعصاب گرفتیم ازبس 
وق��ت و بی وقت ای��ن صداها رو 
تحمل کردیم. در ضمن چند بار 
تذکر دادی��م فکری هم به حال 
خودروهایی که خالف )دس��ت 

چپ( رانندگی می کنند بکنید.
بیمارس��تان  چ��را   3657
قدی��م امام رضا )علیه الّس��الم( 
را تعطی��ل کردند؟ مگ��ر قرار 
نبود دوب��اره راه بیافتد. جواب 
مرح��وم دکتر صادق��ی را اون 
بیمارس��تانش  میده؟  کی  دنیا 
اون وض��ع، خانه اش اون وضع. 
مردم این سر شهر هم حیرون! 
هرچه پ��ارک و بیمارس��تان و 
فضای سبز هست مال اون سر 
شهری هاست. برای یک دیالیز 

باید برویم کجا.
38۲۲  س��الم خواهشمند 
اس��ت مسئولین شهر نسبت به 
س��اماندهی افراد و مکان هایی 
که ب��ه خرید ضایع��ات آهنی 
پالس��تیکی می پردازن��د اقدام 
تاکنون چن��د مرحله  نماین��د 
تأسیس��ات آبیاری و کشاورزی 
ما را ازجمله درپوش شیرفلکه 
و این اواخر لوله های فلزی چاه 
آب را ب��ه س��رقت برده اند که 
با جس��تجو دریک��ی از همین 
ضایعاتی ها تعدادی از وس��ایل 
س��رقتی پیدا شد با هزینه های 

باالی خریدم دوباره

تریبون آزاد خوانندگان
پیامک : 7258  3000
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از ش�ماره های قبل در این س�تون معرفی افرادی را شروع 
کرده ای�م که در امور خیر از بقیه پیش�ی گرفته و در دنیا و 

آخرت برای خود توشه ای اندوخته اند ...
◄ موقوفه حاجیه ملوک پژوهی

پس��ندیده ترین  از  بخش��ش  و  نیک��وکاری 
س��نت های ملی و مذهبی ایرانیان اس��ت که 
همواره در ذات خود خیرخواهی و بخش��ش 
را نهادین��ه کرده اند. آنهایی که باکارهای نیکو 
و خداپسندانه خود سرمش��ق و نمادی برای 
دیگران اند. بخصوص فرهنگیانی که س��ال ها 
وق��ت و عمر خود را ص��رف تعلیم، آموختن، 
عش��ق ورزی��دن و زدودن چه��ره جه��ل از 
جامعه اند. حاجیه خانم ملوک پژوهی از فرهنگیان باس��ابقه س��یرجان 
یک��ی از آن هاس��ت. ملوک پژوهی فرزند اس��دا... در س��ال 130۲ در 
س��یرجان متولد ش��د و بخش قابل توجهی از ام��وال و دارایی خود را 
وقف نمود تا مس��تمندان و نیازمندان از آن بهره مند شوند این امالک 

بدین شرح است:
1- مقدار چهل قصب زمین و خانه مسکونی واقع در خیابان امیرکبیر
۲- مس��جد امام حسین )علیه الّس��الم( واقع در کوچه پارک هادی و 

هیئت فاطمیه)سالم ا... علیها(
3- سه باب مغازه و مغازه ای روبروی پمپ بنزین استوار

4- یک واحد مدرسه شش کالسه دخترانه
حاجیه خانم ملوک پژوهی در س��ند وقف نامه ثبت شده محضری خود 
قس��متی از درآمد ردیف های یک و س��ه را جهت تهیه دارو و درمان 
برای مس��تمندان وقف نموده است و هم اکنون منزل مسکونی ایشان 
نیز درمانگاه فاطمیه اس��ت که در بخش های مختلف درمانی مشغول 

خدمت رسانی به محرومین است.
خدا را بَُود َرحم بربنده ای        که َرحمش بود بر هر افکنده ای

به دنبال مصاحبه هفته گذش��ته نگارستان با 
مدیرکل مسکن و شهرسازی استان پیرامون 
تسهیالت بانک مسکن برای احیای بافت های 
فرسوده ش��هری وی در توضیح بیشتری این 
هفته گفت: س��ري جدید پرداخت تسهیالت 
مس��کن در بافت های ناکارآمد ش��هري، هم 
اشخاص حقیقي و هم اشخاص حقوقي امکان 

دریافت تسهیالت ساخت وساز را دارند. 
دکت��ر بل��وردي ب��ا اع��الم این خب��ر گفت:  

دارندگان پروانه اش��تغال به کار انبوه سازی، 
دارندگان پروانه اش��تغال به کار مهندسي در 
ح��وزه نظارت، طراحي و اج��را )گروه عمران 
و معم��اری( و همچنی��ن دارن��دگان پروانه 
اش��تغال به کار کارداني با 5 س��ال تجربه و 
سابقه س��اخت ۲0 واحد مس��کوني در قالب 
اش��خاص حقیقي امکان دریافت تس��هیالت 
و مج��وز ساخت وس��از در بافت های ناکارآمد 

شهري را دارند.

دبیر س��تاد بازآفرینی ش��هري استان کرمان 
افزود:  تمام��ي دارندگان پروانه انبوه س��ازی، 
دارن��دگان پروانه اش��تغال به کار مهندس��ي 
حقوق��ي باصالحیت نظ��ارت، طراحي و اجرا 
در بخش ساخت وساز )به غیراز صالحیت های 
ب��رق و مکانیک( ، و توام��ی دارندگان گواهي 
پیمان��کاري از س��ازمان برنامه وبودج��ه نیز 
امکان استفاده از تسهیالت اعطائي مسکن در 

بافت های ناکارآمد شهري را دارا می باشند.

تکمیل یک خبر

امكانبهرهمندی
اشخاصحقيقيوحقوقياز
تسهيالتبافتهایفرسوده

استخدامدرنيرویزمينی
ارتشجمهوریاسالمیایران

نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی  ایران اعالم کرد به منظور حفظ تمامیت ارضی میهن عزیز اسالمی از بین 
جوانان متعهد به حفظ ارزش های انقالبی نظام جمهوری اسالمی ایران همرزم می پذیرد. بر اساس این اطالعیه 
ش��رایط داوطلبان مقطع درجه دار پیمانی امدادگر رزم، مدرک تحصیلی مورد نیاز: فقط دیپلم متوس��طه علوم 

تجربی و معدل مورد نیاز: حداقل معدل کل 14 و معدل کتبی10 به باال اعالم شده است. 
در ای��ن بیانیه س��ن مورد نیاز: حداقل س��ن 17 س��ال و حداکثر ۲0 س��ال تم��ام تا تاریخ اولی��ن روز ثبت نام 
)98/01/0۲( اعالم شده است. بر این اساس داوطلبان شرکت در این استخدام می توانند جهت مشاهده جزئیات 

بیشتر به آدرس اینترنتی http://yon.ir/ArteshES مراجعه کنند

استخدامدرپليسفتا
یک خبر به نقل از رئیس پلیس فتا استان کرمان حاکی است: این پلیس به منظور تأمین نیروی انسانی تخصصی 
مورد نیاز خود از بین جوانان مؤمن، متعهد، والیتی و بس��یجی، پلیس افتخاری، نخبه علمی و کارآمد )مرد( به 
صورت پیمانی پنج س��اله در مقطع افس��ری استخدام می  کند. سرهنگ امین یادگارنژاد روز شنبه در گفت وگو 
با خبرنگار ایرنا افزود: شرایط اختصاصی مقطع افسری شامل مدرک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس )حداکثر 
س��ن برای لیس��انس ۲8 س��ال و برای فوق لیسانس30 س��ال( با حداقل معدل 14 بوده و اولویت جذب با فارغ 
التحصیالن دانش��گاه های دولتی، غیر انتفاعی و دانشگاه آزاد اس��المی است. وی همچنین رشته های تحصیلی 
مورد نیاز را مهندس��ی کامپیوتر ب��ا گرایش های نرم افزار، هوش مصنوعی و رباتیک، ش��بکه های کامپیوتری و 
معماری سیستم های کامپیوتری اعالم کرد. رئیس پلیس فتا استان کرمان خاطرنشان کرد: داوطلبان می توانند 
از امروز لغایت ۲5 اردیبهشت ماه جاری جهت انجام ارزیابی تخصصی به آدرس کرمان، میدان قرنی،خیابان امام 

خمینی )ره( ،کوچه شماره ۲ پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان کرمان مراجعه کنند.

قهرمانانشطرنجسيرجانمعرفیشدند
مسابقات قهرمانی شطرنج سیرجان در دو بخش آقایان و بانوان در سال 1398 به ایستگاه پایانی رسید. این مسابقات که از 
۲1 فروردین آغازشده بود در بخش آقایان که با شرکت 40 بازیکن در هفت دور به روش سوئیسی برگزار شد. آرمین ناصر 
علوی مدافع عنوان قهرمانی با کسب تمامی امتیازات عنوان قهرمانی خود را مسّجل کرد. در بخش بانوان نیز با شرکت 11 نفر 
هم زمان با آقایان مسابقات به پایان رسید در بخش بانوان، نوجوان ارزنده شهرمان زینب مختاری با کسب صد درصد امتیاز 
به عنوان قهرمان شناخته شد. این دوره از مسابقات به سرپرستی موحد صادقیان رئیس هیئت شطرنج سیرجان و سر داوری 
و مسئولیت غالمرضا خواجویی نژاد در هر دو بخش آقایان و بانوان به میزبانی سالن شطرنج باشگاه گل گهر برگزار شد. گفتنی 
است قهرمانان هر دو بخش به مسابقات قهرمانی استان که خردادماه سال جاری برگزار خواهد شد معرفی و اعزام خواهند شد.

وعدهکذبکاهشفشارخونبامصرفسنگنمک
این روزها کانال های تلگرامی از کلیپ ها و متن هایی پر شده است که بدون هیچ گونه منبع معتبر علمی مردم را 
با وعده هایی همچون کاهش فشار خون ترغیب به استفاده از نمک های به اصطالح طبیعی می کنند. به گزارش 
گفتار نو برای سنجش صحت علمی این مطالب با کارشناس مسئول نظارت بر مواد خوراکی دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان گفت و گو کرد که دکتر علیرضا س��عیدگوهری در این خصوص می گوید: یکی از راه های اصلی استحصال 
نمک از طریق دریا و دریاچه هاست که زیرنظر وزارت بهداشت به کارخانجات مختلف وارد می شود و پس از انجام 
فرآیند تصفیه، فلزات سنگین و باقی ناخالصی ها همچون سیلیس از آن ها گرفته می شود و سپس به آن ید اضافه 
می شود. وی با بیان اینکه معدن راه دیگر تأمین نمک است؛ می گوید: نمک در این معادن به صورت سنگ نمک 
حاصل می شود که آن هم مانند نمک دریا دارای ناخالصی و فلزات سنگین باالیی است. او در پاسخ به این سوال که 
آیا مصرف این نوع از نمک ها تأثیری در کاهش فشار خون دارد، می گوید: فشار خون باال با به دلیل سدیم است و 
سدیم در همه نمک ها وجود دارد و به همین دلیل است که مصرف نمک باال توصیه نمی شود. گوهری با تأکید بر 
استفاده از نمک ید دار به فواید استفاده از ید اشاره می کند و اظهار می کند: حدود ۲5 سال است که در کشور ما 
اضافه کردن ید به نمک به دلیل مشکالت کمبود یدآغاز شده و تا کنون این بیماری ها به شدت پایین آمده است.

گروه خبر: داستان طلس��م شده انتقال 
می��دان تره بار ب��ا تصویب یک مصوبه در 
ش��ورای ش��هر صورت جدی��دی به خود 
گرف��ت تا ه��ر بهانه را ب��رای کند کردن 
عملیات س��اخت و س��از در میدان جدید 

بگیرد. 
به نظر می رس��د شهرداری و شورای شهر 
مصمم هستند  با این مصوبه که بر اساس 
آن »نقشه های کارشناسی شده  سال 86 
مالک احداث می��دان جدید قرار گرفته« 

به مجادل��ه اعضا و اتحادی��ه پایان دهند. 
به گ��زارش خبرنگاران حاضر در جلس��ه 
م��ورخ 98/1/۲6  نام��ه  روز چهارش��نبه 
ش��هرداری با موضوع میدان می��وه و تره 
بار در جلس��ه مذکور مط��رح و با توجه به 
مس��تندات و م��دارک موج��ود همچنین 
نظر کمیسیون های عمران و نظارت شورا 
مبنی بر مالک قرارگرفتن نقشه های سال 
1386 که به تایید سازمان نظام مهندسی 
رسیده و سپس پروانه ساختمان روی آن 

صادر و بر اس��اس همان نقشه اولیه تعداد 
زیای غرفه توسط جمعی از ایثارگران عضو 
اتحادی��ه نیز تاکنون احداث گردیده، مقرر 
گردید با اخذ تعهد رسمی از مالکین غرفه 
ه��ا طی مدت 6 ماه از ص��دور این مصوبه 
نس��بت به احداث و تکمی��ل و راه اندازی 
می��دان و غرفه ها اقدام نمایند در غیر این 
صورت ش��هرداری از طریق مراجع قضایی 
اقدام خواهد کرد. محمد عس��کری رییس 
کمیسیون عمران شورای شهر در حاشیه 

این جلسه گفت: موضوع انتقال میدان یک 
موضوع شخصی نیست بلکه معضل شهری 
اس��ت که همین اآلن هم برای انتقال آن 
دیر شده و لذا با توجه به این مصوبه قانونی 
دیگ��ر هیچ عذری از هی��چ کس پذیرفته 
نیست و شورا و ش��هرداری از این پس به 
اس��تناد این تصمیم موضوع را دنبال و با 
هرکس که در این رابطه کارش��کنی کند 
از طری��ق مراجع قانونی برخ��ورد خواهد 
کرد. وی افزود: همه باید همکاری کنند تا 

میدان که اکنون به یک معضل ترافیکی و 
بهداشتی برای شهر تبدیل شده به خارج از 
شهر در محل پییش بینی شده منتقل و بر 
اساس نقشه های تایید شده قبلی سازمان  
نظام مهندس��ی احداث ش��ود. وی گفت: 
اطمینان دارم که اعضای محترم میدان و 
مس��ئوالن اتحادیه و سایر دست اندرکاران 
در ای��ن رابط��ه همکاری خواهن��د کرد و 
ان ش��اا... هیچ مشکلی در این رابطه وجود 

نخواهد داشت.

با مصوبه روز چهارشنبه شورای شهر
 و رأی همه اعضا صورت گرفت:

یک گام به جلو
برای انتقال 
میدان تره بار

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. 

علی شاهبداغی
شرکت مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد

آگهي مناقصه عمومي شماره 98/3/ع

ش�رکت معدني و صنعتي گل گهر )س�هامي ع�ام( در نظر دارد " تهیه، نص�ب، و راه اندازي یک عدد 
اس�كوربورد تمام رنگي در ورزش�گاه " خ�ود را از طریق برگزاري مناقصه عموم�ي به پیمانكار داراي 
رزوم�ه نصب و راه اندازي اس�كوربورد واگذار نماید. لذا متقاضیان واجد ش�رایط مي توانند جهت اخذ 
اس�ناد مناقص�ه به آدرس الكترونیكي WWW.GEG.IR  مراجعه و اس�ناد مذک�ور را به همراه فرم 
پرسش�نامه ارزیابي تأمین کنندگان از قسمت تأمین کنندگان و مشتریان - مناقصه ها دانلود نمایند 
. مهل�ت تحویل پاکات س�اعت 9 الي 14 روز ش�نبه م���ورخ 98/2/28 در مح��ل دفترکمیس�یون 
مع�امالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باش�د. ضمنًا بازدید از محل اجراي پروژه روز 

شنبه مورخ 98/2/14 براي متقاضیان بالمانع مي باشد.

مدیریت قراردادها و معامالت 
شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

دعوت به همكاری 

یک شرکت معتبر معدنی در شهرستان سیرجان بخش بلورد به چند نفر 
جوشكار ماهر و با سابقه کار مرتبط و چند دستگاه وانت مزدا نیازمند است.

 تلفن تماس  09136559411



شیما قاسمی نژاد *

بارش ب��اران و برف اگرچه موجب مس��رت 
ام��ا  می ش��ود  ش��هروندان  خوش��حالی  و 
سهل انگاری مدیران شهری در اجرای درست 
و کارشناس��ی وظایف خ��ود باعث می گردد 
طعم این خوشحالی در کام مردم تلخ و این 
نعمت ب��رای آن ها تبدیل به زحمت ش��ود. 
اصوالً توسعه غیراس��تاندارد شهرها، از بین 
رفتن پوشش های گیاهی و ساخت وسازهای 
غی��ر اصولی، زمین های ش��هری را اغلب به 
زمین های��ی غیرقاب��ل نفوذ ب��رای آب باران 
تبدیل کرده و می��زان روان آب ها را افزایش 
داده است.  همچنین شرایط طبیعی آبراهه ها 
و مس��یل ها نیز دچار دست کاری و تغییرات 
اساسی شده اند و در اغلب موارد این تغییرات 
منجر به انحراف مس��یر آبراهه ه��ا در قالب 
احداث کان��ال، کور کردن قنات ها، تجاوز به 
حریم مس��یل ها و تنگ شدن مجاری آن ها 
گردیده ضمن این که بسته شدن مسیر عبور 
آب در کانال ه��ا و جوی های آب به واس��طه 
ریختن آش��غال توس��ط ش��هروندان سبب 
مسدود شدن جوی ها و سرازیر شدن آب به 
خیابان ها و پیاده روها و درنهایت آب گرفتگی 
معابر می گردد. نمونه بارز آن در هفته بارانی  
ب��ود که تجمع آب به درون س��اختمان یک 
هیأت س��وگواری و تخری��ب آن در انتهای 
خیابان ابوریحان ش��د که به دلیل مس��دود 
ک��ردن یک آبراهه که از قبل به دالیل واهی 
توسط ش��هرداری مسدود ش��ده بود باعث 
شد س��یالب به جای عبور از پل و انتقال به 
آن س��وی کمربندی با تغییر مس��یر، سر از 
ساختمان مذکور درآورد و آن را از بین ببرد. 
دالیل شهرداری هم غیرکارشناسی بود چرا 
که به تصور خودش��ان با مسدود کردن این 
پل از ورود آب به س��مت مناطق آن س��وی 

کمربن��دی جلوگیری می کنن��د در حالیکه 
احداث این آبراهه کارشناسی بوده و مسدود 
ک��ردن آن غیرکارشناس��ی. !  ب��ه هر روی 
شهرسازی های غیراستاندارد در اکثر شهرها 
باعث آب گرفتگی معابر و س��یل های شهری 
می شود و سیرجان نیز از این قاعده مستثنا 
نب��وده و آب گرفتگی معابر در ش��هر ما یک 
قصه ی تکراری و مسبوق به سابقه است و با 
اندکی بارندگی  بسیاری خیابان ها تبدیل به 
دریاچه می شوند، جوی ها، چاله های خیابان ها 
به زیرآب می روند و مخاطرات و مش��کالت 
عدیده برای عبور و مرور شهروندان و وسایل 
نقلیه به وج��ود می آورد. با چشم پوش��ی از 
محالت و خیابان های جنوبی و غربی ش��هر 
که ش��یب شهر، روان آب ها را به سمت آن ها 
هدایت می کند می توان از خیابان های شهید 
نصیری، میدان امام خمینی، چهارراه دادسرا، 
ورودی سیرجان از سمت نجف شهر و پل های 
زیرگذر به عنوان نمونه بارز عدم ساخت وساز 
و  غیراس��تاندارد  شهرس��ازی  و  اصول��ی 
شیب بندی های نامناسب در سیرجان نام برد.
ناگفته پر واضح اس��ت روند خروج آب های 
س��طحی از شهر مسئله بسیار مهمی است 
که اگر س��ازوکار مناس��بی نداش��ته باشد 
به هن��گام حرک��ت آب ها و س��یالب های  
ش��هری باعث ایجاد خس��ارات جانی و نیز 

خس��ارات مادی زیاد به خانه ها، خودروها 
و تأسیس��ات ش��هری می گ��ردد و با توجه 
به ش��یب ش��هر س��یرجان در صورت بروز 
بارندگی شدید،  محالت پایین دست به طور 
حتم با مشکالت ش��دیدی روبرو می شوند 
همان گونه که با بارندگی اخیر سیرجان که 
از چنان ش��دت و حدتی نیز برخوردار نبود 
تعدادی از منازل مس��کونی دچار خسارت 
و آب گرفتگ��ی ش��دند. البت��ه کار خوب و 
قابل تقدیر ش��هرداران اس��بق  در ساخت 
کانال هدایت آب های س��طحی که به حق 
نقش بزرگی در کاستن از آب گرفتگی های 
معابر داش��ت را نیز نمی توان نادیده گرفت 
اما درنهایت شهر سیرجان در دفع آب های 
سطحی و روان آب های ناشی از باران هنوز 
مش��کالت زی��ادی دارد که بخش��ی از آن 
ناشی از ضعف های فرهنگی است که هر دو 
س��وی معادله یعنی شهروندان و مسئوالن 
ش��هری برای ارتقاء آن باید تالش بیشتری 
نمایند. بخش��ی نیز ناش��ی از نبود بسترها 
و زیرس��اخت های مناس��ب و الزم است و 
شاید در بیشتر موارد شهروندان از کوتاهی 
عوامل ش��هرداری در رسیدگی به وضعیت 
جوی های آب و باز کردن و الیروبی کانال ها 
و گش��ودن آبراه ها گله و شکایت کنند اما 
به قول معروف اگر یک جوالدوز به دیگران و 

یک سوزن نیز به خودمان بزنیم، قطعاً اگر 
ما به عنوان یک شهروند از ریختن زباله در 
جوی ها و مسدود کردن آن ها برای ساخت 
پل خودداری کنی��م، روان آب ها از جوی ها 
ب��ه خیاب��ان س��رازیر نمی گردن��د و باعث 
آب گرفتگی معابر نیز نمی ش��وند. بخش��ی 
دیگر از مش��کالت نیز به دست مسئوالن با 
اتخاذ تدابیر درست، مهندسی و زیر بنایی 
ب��ه دوراز هرگونه نگاه پوپولیس��تی و انجام 
کارهای نمایش��ی و زودگذر حل می شود. 
همچنین اقدامات برخی کارکنان شهرداری 
در بارندگی اخیر جهت تخلیه آب معابر که 
دچار آب گرفتگی ش��دند قابل تقدیر است 
ام��ا در دوره ای که ش��هرداری در روزهای 
اوج خود از لحاظ مالی بس��ر می برد تخلیه 
آب معابری که دچار آب گرفتگی شده اند با 

ابتدایی ترین روش ها محلی از اعراب ندارد و 
عکس یادگاری گرفتن و چاپ آن به صورت 
رپرت��اژ برای انجام وظای��ف ذاتی و ابتدایی 

جای تأسف و تأمل دارد.
کالم آخر اینکه  با توجه به خشک سالی های 
اخیر و شرایط بحرانی کشور ازلحاظ کمبود 
منابع آب و همچنین شیب شهر سیرجان که 
در ح��ال حاضر حجم قابل مالحظه ای از آب 
ناشی از بارندگی ها را  به سمت کفه ی  نمک 
س��رازیر و به هدر می رود، می طلبد مدیران 
شهری با استفاده از تکنیک های جدید این 
آب را کنترل، تصفیه و از آن استفاده بهینه 
نمایند ی��ا حداقل به وس��یله ابزارهای نفوذ 
منابع آب زیرزمینی را تغذیه کرد تا از نعمت 

بارش ها استفاده بیشتری شده باشد.
* کارشناس ارشد معماری
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نگاه

چالش های مهم شهری در ایران
علی کلیج آبادی *

یکی از دیدگاه هاي رایج در کشور در مورد مدیریت شهري، بحث واگذاري 
وظایف سازمان هاي خدمات رسانی در شهر به شهرداري هاست. حال این 
س��ؤال پیش می آید اگر این ش��یوه مدیریت نیز شکل بگیرد، آیا مسائل 
شهري ما کاهش می یابد؟ و آیا با توجه به ساختار سازمان هاي عملکردي، 

در شهر چنین چیزي قابل اجرا خواهد بود؟
در حال حاضر یکی از موانع رش��د اقتصادي کشور س��اختار اداري ناکارا 
می باشد که قدرت هرگونه پیشرفت و نوآوري را سلب نموده و عالوه برآن 
به دلیل فس��اد اداري، بس��یاري از امور شهري با هزینه هاي باالتري همراه 
شده است. بنابراین شهرداری ها نیازمند ساختاري قوي، پویا و در چارچوب 
اداري اس��ت و عالوه بر آن احتیاج به پرس��نلی کارآزموده دارند که توان 
تطبیق با شرایط جدید را به دست آورده باشند که این امر را می توان در 
نظام مطلوب مدیریت شهري دنبال نمود و نیز نبود مدیریت شهري واحد 
که در عمل به دلیل سازمان هایی که در فرآیند مدیریت شهري داراي نقش 
و اثر هس��تند عماًل اداره ش��هر با هماهنگی الزم صورت نمی گیرد. امروزه 
مهمترین مشکالت شهري مس��ائلی مانند ترافیک، آلودگی هوا، مسکن، 
بیکاري، حاش��یه نش��ینی امنیت، تراکم و غیره می باشند و برخورد با این 
مس��ائل و ارائه راه حل هاي اساس��ی نیاز به تجدید ساختار نظام مدیریت 
ش��هري در تمام سطوح دارد و با ساختار فعلی نمی توان امیدي به بهبود 
داشت و بیشتر راه حل هاي ارائه شده در چنین شرایطی بیشتر نقش مسکن 
را دارد تا راه حل واقعی. این وضعیت وقتی اسف بارتر می گردد که تصویري 
از بیست سال آینده نظام شهري را در دست داشته باشیم که رشد جمعیت 
ش��هري رو به افزایش است. وقتی به وضعیت برنامه ریزي شهري در ایران 
در گذشته و حال نگاه می کنیم بعید به نظر می رسد که طرحی براي آینده 
تدوین شده باشد و بیشتر حالت روزمرگی بر رفتار مدیریت شهري حاکم 
است. الزم بذکر است که در دنیاي معاصر، شهرها به ویژه کالن شهرها نقش 
مهمی در توسعه اقتصادي و رقابت پذیري درعرصه جهانی بر عهده دارند. 
امروزه وظایف مدیریت شهري تنها به توسعه زیرساخت هاي شهري و ارائه 
خدمات محدود نمی شود. رفع موانع رشد اقتصادي و شناخت فرصت ها و 
مزیت هاي اقتصادي شهر و دستیابی به افق روشن آینده از موضوعات مهم 
است. از این رو شهرهایی در عرصه هاي پیش رو می توانند موفق باشند که 
مزیت هاي رقابتی خود را بشناسند، تغییرات اقتصادي شهر را ارزیابی کنند 

و انعطاف الزم براي پاسخگویی به این تغییرات را دارا باشند. 
ب��رای نیل به این هدف ش��هرداری ها به جای اتکا ب��ه دیگران باید به 
درآمد پایدار برس��ند. واقعیت این است که از زمان اتکای شهرداری ها 
در کش��ور به منابع دولتی و یا دیگر ش��رکت ها در شهرها تأثیر زیادی 
ب��ر تنبل پروری در این حوزه داش��ته تا جایی که اگ��ر این کمک ها و 
منابع قطع شوند شهرداری ها چیزی برای گفتن ندارند. بنابراین برای 
دس��تیابی به حداقل کیفیت مطلوب و تداوم خدمات رس��انی در شهر 
نیازمند تأمین منابع مالی کافی و پایدار است و شهرداری هایی در این 

زمینه موفق اند که منابع پایدار خود را شناخته باشند.
* کارشناس شهری

 اقدامات برخی کارکنان شهرداری در بارندگی اخیر جهت تخلیه 
آب معابر که دچار آب گرفتگی شدند قابل تقدیر است اما در دوره ای 

که شهرداری در روزهای اوج خود از لحاظ مالی بسر می برد تخلیه آب 
معابری که دچار آب گرفتگی شده اند با ابتدایی ترین روش ها محلی از 
اعراب ندارد و عکس یادگاری گرفتن و چاپ آن بصورت رپرتاژ برای 

انجام وظایف ذاتی و ابتدایی جای تأسف و تأمل دارد...

وقتی بارش ها ضعف های شهرسازی را رو می کند

خیابان هایی با 
شیب های غیر مهندسی 



عباس محمودیان

وقتی اواخر دهه ی 
همای  تیم  هفتاد، 
سیرجان  به  تهران 
آم��د تا ب��ا گل گه��ر در ج��ام حذفی 
فوتبال کشور دیدار کند، دانش آموزی 
دبیرستانی بودم که به عشق هواداری 
از تی��م ش��هرمان به ورزش��گاه تختی 
رفت��م تا آن ب��ازی مه��م را از نزدیک 
ببین��م. آن س��ال ها مجید و محس��ن 
علی بیگ��ی که ه��ر دو در تیم گل گهر 
بازی می کردند، بچه محل مان بودند و 
حضورشان در تیم مزید بر علت بود که 
حتماً آن بازی را در اس��تادیوم ببینم و 
تشویق ش��ان کنم. گل گهر آن بازی را 
باخ��ت اما حضور یک تی��م مهم – در 
آن دوره-  در ش��هر ما چیزی نبود که 
مث��ل این س��ال ها عادی باش��د و فکر 
نمی کردم دفعه ی بعدی در کار باش��د. 
از تی��م گل گهر فقط برادران علی بیگی 
را می ش��ناختم اما بعده��ا از آن تیم، 
قاسم ش��هبا، رس��ول بلوردی و حیدر 
افس��ری را هم شناختم و اتفاقاً دوست 
شدیم. امروز هر کدام شان گوشه ای از 
ب��ار فوتبال س��یرجان را گرفته اند و با 
هّمت شان امروز یک تیم لیگ برتری و 

یک تیم لیگ دسته اولی داریم.
از آن ب��ازی کذایی س��ال ها گذش��ت 
و گل گه��ر ف��راز و فروده��ای فراوانی 
فوتبال  عالقه من��دان  همه ی  داش��ت. 
در س��یرجان درگیر گل گهر ش��دند و 
ای��ن تیم تنه��ا بخش��ی از مجموعه ی 
عظیم گل گهر ش��د که مردم سیرجان 
در آن احس��اس ش��راکت می کردن��د. 
معدن گل گهر همسایه ی پولداری بود 

که خی��ر چندانی آن روزه��ا به مردم 
مح��ل نمی رس��اند اما تی��م فوتبالش 
فرزند محبوب و ش��یرین زبانی بود که 
اهال��ی محل دوس��تش داش��تند. او را 
س��وای پدرش تحویل می گرفتند و به 
او محبت می کردند. س��ال ها گذش��ت 
اجتماع��ی«  »مس��ئولیت  واژه ی  ت��ا 
ب��ه فرهن��گ لغات مدی��ران گل گهر و 
م��ردم ش��هر وارد  و پ��ای گل گهر به 
فعالیت های عام المنفعه باز شد اما تیم 
گل گه��ر پیش از این ه��ا در دل مردم 
شهر خانه داشت. حدوداً 12 سال قبل 
بود که قاسم ش��هبا تیم گل گهر را به 
لیگ دس��ته اول فوتبال کشور آورد و 
مردم س��یرجان را به این تیم و فوتبال 
این ش��هر امیدوار کرد. گل گهر کم کم 
موض��وع را جدی گرفت و خواس��ته یا 
ناخواسته س��ودای لیگ برتر را در سر 
هواداران انداخت. دیگر مردم ش��هر به 
آم��د و رفت تیم های ش��هرهای دیگر 
عادت کردن��د و حتی پ��ای غول های 
فوتب��ال ایران به س��یرجان باز ش��د. 
بعدها نوجوانان امروز سیرجان، به جای 
خاطره ی دیدار تیم شهرشان با همای 
فراموش  دیدارهای  خاط��ره ی  تهران، 

نش��دنی با س��پاهان و پرس��پولیس را 
بازگو می کنند. در این 12 سال مربیان 
و بازیکن��ان زیادی به ای��ن تیم آمدند 
و رفتند و گل گه��ر را تا پله های باالی 
جدول لیگ باال کش��یدند اما زورشان 
به توپ گرد و مس��تطیل بی رحم سبز 
نرس��ید. گل گهر تیمی میانه ی جدولی 
بود که نه کور می کرد و نه شفا می داد. 
حتی زمزمه های زیادی مطرح می شد 
که مدی��ران گل گه��ر نمی خواهند در 
سطح لیگ برتر تیم داری کنند و قصد 

هزینه کردن در این سطح را ندارند. 
تغییرات مدیریتی در سطح کالن باشگاه 
و نشس��تن محمد جواهری در صندلی 
مدیرعاملی، مس��یر داستان گل گهر را 
عوض ک��رد. جواهری ک��ه از بازیکنان 
سابق همین تیم بود، مدیرعامل جوانی 
ش��د که بیش از اسالفش فوتبالی بود. 
در هیئت مدیره هم حس��ن بدخش��ان 
فوتبالیس��ت قدیمی شهر رئیس شد تا 
برای رویای فوتبال دوستان شهر کاری 
کنند. در این فصل حیدر افس��ری هم 
به عنوان سرپرس��ت به تیم اضافه شد 
و اصغر حدیدی و رس��ول بلوردی هم 
به هیئت فوتب��ال آمدند ت��ا بازیکنان 

س��ابق گل گهر هر کدام توان ش��ان را 
در جبهه ه��ای مختلف به کار بگیرند و 
رویای خودش��ان را - که رویای مردم 
هم بود - عملی کنند. در این س��ال ها، 
در گرم��ا و س��رما، ه��واداران گل گهر 
روی سکوهای ورزش��گاه ها به اندازه ی 
یک نس��ل بزرگ ش��دند. نوجوانی که 
گل گهر را مقابل همای تهران تش��ویق 
می کرد امروز در آس��تانه ی میان سالی 
است و نوجوانانی که تیم قاسم شهبا را 
برای صعود به لیگ دس��ته اول تشویق 
می کردن��د، هنوز هم روی س��کوهای 
س��یمانی تیم محبوب ش��ان را تشویق 
می کنند؛ فقط بزرگ تر ش��ده اند. حاال 
گل گه��ر لیگ برت��ری ش��ده و رویای 
عالقه مندان��ش را تعبی��ر کرده اس��ت. 
سیرجان در فصل بعدی فوتبال میزبان 
بازی های مهمی خواهد بود که بخشی 
از خاطره ی فوتبالی مردم شهر خواهد 

شد.
نمی خواهم عیش صعود را منقص کنم 
اما باید در یاد همه مان بماند و هشیار 
و بیدار باش��یم که صعود به لیگ برتر 
یک هدف نیس��ت. این صعود، گام اوِل 
یک اتفاق بزرگ است. گام اول برداشته 
ش��د اما ادامه ی راه از آن مهم تر است. 
حضور آبرومندانه و مقتدر در لیگ برتر 
فوتبال کش��ور هدف کوچکی نیست و 
تیم های زیادی بودند که نتوانستند به 
آن برس��ند. لیگ برت��ر تنها چند نبرد 
فوتبال��ی نیس��ت. ب��رای موفقیت یک 
تیم، همه ی ش��هر باید دس��ت به کار 
شوند. تیم گل گهر بیش از پیش »تیم 
سیرجان« خواهد بود و آبرویش آبروی 
ش��هر است که همه باید همت کنند تا 

حفظ شود.

 شماره 1170 
 شنبه 7 اردی بهشت 1398  ورزش4

ور|
ی پ

کر
ن ب

حس
س : 

عک
  |

گل گهر با تاریخ سازی به لیگ برتر رفت

تعبیر رؤیای 
یک شهر

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 

تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری معارب سطح شهر شماره 4 سال 1398 
شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر: تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری معابر سطح شهر 
ش�ماره 4 به شماره 2098005674000010 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )س�تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش�د و الزم اس�ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، 

مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1398/2/7 می باشد. 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 18 روز سه شنبه تاریخ 1398/2/17 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19 روز  شنبه تاریخ 1398/2/28
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 18 روز  یک شنبه تاریخ 1398/2/29

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

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

مدیریت ارتباطات شهرداری و شورای اسالمی شهر سیرجان

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 

تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری معارب سطح شهر شماره 3 سال 1398 
شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر: تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری معابر سطح شهر 
ش�ماره 3 به شماره 2098005674000009 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )س�تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش�د و الزم اس�ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، 

مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1398/2/7 می باشد. 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 18 روز دو شنبه تاریخ 1398/2/16 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19 روز  پنج شنبه تاریخ 1398/2/26
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 18 روز  شنبه تاریخ 1398/2/28

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

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

مدیریت ارتباطات شهرداری و شورای اسالمی شهر سیرجان

شوراها، بی واسطه ترین حلقه ارتباطی 
شهروندان با حاکمیت جامعه هستند 

تمامی  به  را  روستا  و  شهر  اسالمی  شوراهای  تأسیس  سالروز  اردیبهشت   9 رسیدن  فرا 
خدمتگزاران مردم در شوراهای اسالمی شهر و روستا به ویژه اعضای محترم 

شورای اسالم�ی شهر سی�رج�ان تبریک و تهنی�ت عرض می نمای�م. 
امید است که در راستای تحقق اهداف متعالی شهر و حقوق شهروندی،

 اندیشه تان پویا و گام هایتان استوار باشد. 
رضا سروش نیا
شهردار سیرجان 

آگهی فراخوان ثبت انم عضویت رد هیأت مدریه و بازرسی اتحادهی  

صنف فروشندگان الستیک شهرستان سیرجان )نوبت اول(

بدینوس�یله به اطالع کلیه اعض�اء زیرمجموعه اتحادیه  صنفی فوق الذکر می رس�اند در صورت تمایل به 
عضویت در هیأت مدیره و بازرس�ی این اتحادیه  با در دس�ت داشتن اصل و کپی شناسنامه، کارت ملی، 
پروانه کس�ب معتبر و م�درک تحصیلی حداقل دیپلم )برای افراد فاقد س�ابقه هی�أت مدیره( از تاریخ 
98/2/8 به مدت 15 روز کاری به اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سیرجان واقع در ابتدای بلوار 

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

هیأت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان سیرجان 

محمد غیوری

حال که با صع��ود تیم های فوتبال 
گه��ر«  »آرم��ان  و  گه��ر«   »گل 
ش��هر س��یرجان دارای دو نماینده 
در س��طوح باالی فوتبال کش��ور ش��ده اس��ت، امکان 
و امتی��ازی که حتی بس��یاری از ش��هرهای بزرگ تر از 
س��یرجان همچون ش��یراز، بندرعباس، یزد و کرمان از 
آن بی نصی��ب و محروم هس��تند- واژه محروم را بدین 
س��بب به کاربردم که بنا بر نظر بسیاری از کارشناسان، 
فوتبال یک صنعت اس��ت- ی��ک صنعت که در صورت 
استفاده صحیح از آن و به بهره کشیدن آن هم می تواند 
پول س��از باشد و هم توسعه گر. لذا بر ماست که نگهدار 
و بهره بردار این صنعت در راس��تای توسعه شهر باشیم. 

معم��وال عوامل زیادی در رش��د و ش��کوفایی ورزش و 
صنعت فوتبال دخیل هس��تند که پرداختن به هرکدام 

از این مقوله ها و عوامل خود حدیثی مفصل است.
یک��ی از عوامل رونق و ش��کوفایی فوتبال همان چیزی 
اس��ت ک��ه از آن به عن��وان ی��ار دوازدهم ه��ر تیم یاد 
می کنند. س��رمایه ای انس��انی به نام تماش��اگر. همان 
پتانس��یلی که بس��یاری از تیم ها به دنبال اس��تفاده از 
آن هس��تند. قانون بی رحم و شاید ناعادالنه فیفا یعنی 
»گل زده در خان��ه حری��ف« ک��ه در بازی های حذفی 
بس��یار کارآمد و مؤثر است نشان از اهمیت و پتانسیل 
باالی بهره کش��ی از تماشاگران و طرفداران یک تیم در 
راه پیروزی و کس��ب موفقی��ت دارد. اگر حال و هوای 
اس��تادیوم امام علی و شهر سیرجان را در روز سه شنبه 
با جو ورزش��گاه و ش��هرهایی چون قائم ش��هر و بابل و 

مسجدس��لیمان در روز سرنوشت س��از لی��گ ی��ک در 
س��ال قبل مقایس��ه کنیم و اگر اندکی ب��ا خودمان رو 
راست باشیم، درمی یابیم که شهر سیرجان در قیاس با 
شهرهای یادشده چندان فوتبالی و ورزشی نیست. گواه 
این مدعا نیز پر نش��دن تمامی ظرفیت ورزش��گاه امام 
علی و خالی ماندن س��کوهای روب��روی جایگاه در روز 
سرنوش��ت فوتبالی ش��هر بود. درصورتی که بنا بر آنچه 
در این سال ها در ش��هرهای مختلف دیده و شنیده ایم 
در س��یرجان نیز می بایست عده ای پشت درهای بسته 
ورزشگاه بمانند که این چنین نبود. اینکه شهر سیرجان 
ورزش��ی و فوتبالی نیس��ت هیچ انتقاد و ایرادی متوجه 
کسی و نهادی نیست چراکه رویداد و عاملی که بتواند 
ورزش را در زندگ��ی روزم��ره مردم دخیل کند و آن را 
در خون آن ها بیامیزد تابه حال رخ و روی نداده اس��ت. 
اگر نگاهی به افراد مس��تقر در س��کوهای ورزشگاه های 
ش��هرهای فوتبالی نظیر رش��ت، انزلی، بوش��هر و اهواز 
بیاندازی��م طیف ه��ای متعددی از رده ه��ای مختلف 
س��نی از افراد می بینیم. میان سال و حتی کهن ساالنی 

می بینی��م که در گرما و س��رما ه��وادار و هواخواه تیم 
شهرشان هستند.

این ها همان افرادی هس��تند ک��ه در جوانی و نوجوانی 
و در اوج شورونش��اط پیروزی و شکست های تیم شان 
را دیده اند و، لمس کرده ان��د. حظ برده اند و یا ناراحت 
شده اند. قطعاً جوانانی که در روز سه شنبه در سیرجان 
خوش��حالی می کردند در آینده و در دوران میان سالی 
نیز پای ثابت س��کوها و استادیوم ها هستند. رفتن گل 
گهر به لیگ برتر و داش��تن دو نماینده در س��طوح اول 
فوتبال می تواند آغازگر این ش��ور باش��د. شور مثبت و 
سازنده ورزش��ی در میان مردمان یک شهر. این روزها 
تب فوتبال داغ است. دیگ فوتبال در حال جوش است 
و آتش زیر آن پر لهیب. شایسته و بایسته آن است که از 
شدت و حدت این آتش کاسته نشود و این امری است 
بر عهده مس��ئوالن به ویژه مسئوالن باشگاهی که ازقضا 
نام »فرهنگی« را نیز یدک می کش��ند. می توان در کنار 
ورزش و فوتب��ال، با ارائه راهکاره��ا و تهیه برنامه هایی 
برای موفقیت در دو جبهه فرهنگ و ورزش تالش کرد. 

برنامه هایی پرمحتوا و حساب شده و در بستری مناسب 
و ایده آل و نه مانند جش��ن صعودی که در پایان بازی 
و در محوطه مجموعه ورزش��ی امام علی )علیه الّسالم( 
برگزار ش��د که به هیچ عنوان زیبنده این موفقیت بزرگ 
و این تماشاچیان و اسم  و رسم مجموعه گل گهر نبود.

تب فوتبال را سرد نکنیم

| تیم فوتبال سال 1379 گل گهر که در سیرجان مقابل همای تهران قرار گرفت
 ایستاده از راست؛ اصغر حدیدي، مجید علي بیگي، محمدرضا یاراحمدي، علي جواهري، محسن صابري، محسن علي بیگي
نشسته از راست؛ مهدي پژمان، مرتضي پورقاسمي، قاسم شهبا، اصغر طالبي، رسول بلوردي |

| تیم فوتبال سال 1398 گل گهر که با پیروزی مقابل شهرداری ماهشهر موفق به صعود به لیگ برتر شد| 
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س��یرجانی ها به تازگی تماش��اگر نمایش اس��ب های نژاد 
عرب در س��یرجان بودند. یکی از دس��ت ان��درکاران این 
نمایش بهاره س��توده نیا  بود که خود سال هاست با اسب 
زندگ��ی می کند. کس��ی که هم خود س��وارکار متبحری 
اس��ت و هم قواعد نگهداری، پرورش و ش��رکت اسب ها با 
نژادهای مختلف را در هر فستیوال می داند. او این بار نقش 
ناظر فدراس��یون را بر عهده داش��ت و بخوبی از عهده این 

مسئولیتی که پذیرفته بود برآمد.
بهاره ستوده نیا پس از 6 سال برای دومین بار پای گفتگو با 

نگارس��تان می نشیند. از ستوده نیا درباره نقش او در آخرین 
فستیوال سیرجان پرسیدیم که گفت: من در این جشنواره 

»دی سی« فدراسیون اسب سواری بودم. 
دی س��ی اصطالحی اس��ت که به ناظر فدراس��یون گفته 
می ش��ود. بر اساس قوانین و اس��تانداردهای موجود در این 
رشته تأییدیه ورود اسب به میدان مانند لَنگش اسب، عدم 
داش��تن رنگ، عدم دوپینگ، چک کردن شناسنامه اسب و 
موارد دیگر با ناظر فدراس��یون اس��ت. او این را در فستیوال 
اردبیل، شوش��تر، رفسنجان و کرمانش��اه به عنوان دی سی 

از طرف فدراس��یون تجربه کرده اس��ت.  بهاره ستوده نیا در 
خصوص چگونگی اش در ورود به صنعت اسب و سوارکاری 
می گوید: »اگر بگویم از همان بچگی با اسب ها رابطه ی خوبی 
داشتم اشتباه نگفته ام؛ ولی به صورت حرفه ای حدود 11-10 
س��ال است که در میدان ها ش��رکت می کنم چه به عنوان 
س��وارکار،  هندل و یا دی سی. من قبل از هر چیز سوارکار 
بوده ام. بعد هندل شده و هندلینگ مسابقات بین المللی را 
به دس��ت آوردم و ش��اید برایتان جالب باشد که در سایت 
ایکاه��و فقط 2 هندل خانم در ای��ران داریم که من یکی از 
این دو نفر هس��تم. اسب های بسیار زیادی داشته ام ولی در 
حال حاضر 5 اسب دارم که با هیچ چیز عوض شان نمی کنم. 
زندگی من با اس��ب می گذرد.« ستوده نیا که همسر و پسر 
11 س��اله اش نیز مثل خودش سوارکار هستند از تأثیرات 
این حیوان نجیب در زندگی انس��ان ها می گوید: »جدای از 
تأثیرات مثبت محیط زیستی اسب، اسب سواری برای کسانی 

که نیاز به انجام فعالیت های جّدی و درعین حال مفّرح دارند 
می تواند انتخاب بسیار خوبی باشد. اسب سواری باعث ترشح 
هورمونی با نام س��روتونین می ش��ود که باعث شادی است 
این شادی باعث تقویت بدن شده درنتیجه، سالمتی بدن، 
مغز و عواطف را ارتقاء می دهد. البته مدت زیادی اس��ت که 
این صنعت مفّرح در س��یرجان رشد کرده و با گذشته اصاًل 
قابل مقایس��ه نیست. در سیرجان متناسب با موقعیت های 
جغرافیایی و قدمت تاریخی از بس��ترهای مناس��بی جهت 
پرورش صنعت اسب برخوردار هستیم؛ هم در ارتقای سطح 
تولی��د و پرورش و هم در عرصه ی ورزش و مس��ابقه. مردم 
هم به خوبی از این اطالعات آگاه هس��تند و در مسابقات و 
جشنواره ها با عالقه حضور پیدا می کنند که نمونه تازه اش 
همین فستیوال است که استادیوم جایی برای حضور افراد 
بیش��تر را نداشت و تفاوت سیرجان با بقیه شهرهای استان 

در همین است.« 

مریم کاظمی 

روزهای چهارشنبه و پنجش��نبه هفته ای که گذشت سالن 
غدیر س��یرجان شاهد اولین همایش ملی ایمنی، بهداشت و 
محیط زیست بود. جایی که با 8 ماه پیگیری و تالش دانشگاه 
نوبنیاد س��یرجان و همکاری دانش��گاه های علمی کاربردی، 
ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر و اداره کار نتیجه داد تا 4 
تن از بهترین و زبده ترین کارشناسان محیط زیست کشور به 
سیرجان آمدند و در جمع دانشگاهیان و معدنکاران سیرجانی 
از ضرورت حفظ محیط زیس��ت، افزای��ش ایمنی و ضرورت 

رعایت استانداردهای بهداشتی و ایمنی سخن گفتند. 
پ��س از  فراخوانی که در این رابطه انجام ش��د 132 مقاله به 
دبیرخانه همایش رس��ید که از ای��ن تعداد 87 مقاله پذیرفته 
ش��د و 18 مقاله طی این دو روز ارائه و بقیه به صورت پوستر 
در معرض دید عالقه مندان قرار گرفت. در شروع مراسم دکتر 
فاطمه پور شهسواری رئیس دانشگاه نوبنیاد که از عوامل اصلی 
برگزاری این همایش بود با خوش آمد گویی به مهمانان استانی 
و کش��وری  هدف از برپایی آن را بیان کرد و با اش��اره به این 
نکته که سیرجان پتانسیل زیادی در تمام زمینه ها دارد گفت:  
نه از روی حس ناسیونالیستی که بر اساس واقعیت های موجود 
می توانم به جرأت بگویم پتانس��یل های موجود در س��یرجان 
می تواند برای برون رفت از مش��کالت کل کش��ور کفایت کند 
اما از این پتانسیل باید آن طور که شایسته است استفاده شود. 
وی فقدان نیروی انسانی کارآمد را بزرگ ترین چالش آینده نه 
 تنها در سیرجان که برای ایران دانست و گفت: با علم به همین 
موضوع دانشگاه نوبنیاد در این راه قدم گذاشته و هّمت خودش 
را مصروف رش��د و پرورش نیروی کارآمد خواهد کرد هر چند 
که دس��ت تنها صدا ندارد و باید همه به میدان بیایند. ما باید 
نیرویی تربیت کنیم که بتواند با زمان، خودش را تطبیق دهد 
تا به مشکالت حادتر برنخوریم. سخنران بعدی دکتر جعفری 

دبی��ر همایش بود که دالیل برگزاری آن را وجود خالء چنین 
همایش هایی در شهر معدنی و صنعتی چون سیرجان دانست و 
اظهار امیدواری کرد این یک شروع خوب باشد برای ادامه کار. 
 HSE وی گفت: اگر فلس��فه ی بهداشت،  ایمنی محیط زیست
تبیی��ن و اجرا ش��ود در محیط کار، محل اج��رای پروژه های 
عمران��ی و حتی در زندگ��ی روزمره می توانیم ای��ن مقوله را 
دخال��ت داده و درنهایت با داش��تن محیطی امن در خانه، کار 
و جامعه از سالمت خود، دیگران و جامعه اطمینان پیدا کنیم. 

وی در حاش��یه این همایش از امضای تفاهم نامه ای با مؤسسه 
civilica خبر داد که تمام مقاله هایی که در اینجا ارائه ش��ده 
و موردپذی��رش داوران قرار می گیرد را در این س��ایت نمایش 
داده شود. دکتر جعفری گفت: کمیته ی علمی فوق العاده قوی 
تشکیل ش��ده که اساتید برجسته ی شهرستان و سراسر کشور 
قبول کردند در آن عضو باشند و به رفع این نیازها کمک کنند. 
وی گفت: زمان دریافت مقاله ها خودمان هم غافلگیر شدیم و 
انتظار دریافت این حجم مقاله را نداشتیم ولی درنهایت مقاالت 

به داوری رفته و تعدادی از آن ها برای اصالح به نویس��ندگان 
ارجاع داده ش��د که در نهایت از بین مقاالت رسیده 87 مقاله 
پذیرفته شد و با توجه به محدودیت مکانی و زمانی 18 مقاله 

برای ارائه انتخاب و بقیه به صورت پوستر ارائه شده است.
گفتنی است در این همایش از یک سری از اساتید برجسته 
کش��وری برای ایراد س��خنرانی در بین قسمت های مختلف 
دعوت ش��ده بود ک��ه از آن جمله می توان ب��ه دکتر علیزاده 
نماینده ی س��ازمان جهانی ایمن��ی در اتریش، دکتر جوزی 

اس��تاد تمام دانش��گاه تهران و عضو کمیته محیط زیس��ت 
کشور،  دکتر ناظم مسئول واحد HSE شرکت فوالد مبارکه، 
مهندس گلس��تانی رئیس اداره HSEE )بهداشت، ایمنی، 
محیط زیست و انرژی( سازمان صنعت و معدن استان، خانم 
دکتر محبوبه اس��حاقی معاون دبیرخانه س��ازمان بهداشت 
جهانی در ایران و نیز بس��یاری از اس��اتید برجسته دیگر نام 
بُرد که با عالقه در این همایش حضور پیدا کردند و به ایراد 

سخن پرداختند.
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یک ابتکار خوب از سوی مراکز معدنی و دانشگاهی در سیرجان 

اولین همایش مّلی ایمنی و محیط زیست 

پای صحبت ناظر فدراسیون سوارکاری ایران در سیرجان

زندگیامبااسبمیگذرد

آگهی مناقصه دهیاری ارباهیم آباد زردوئیه بخش زیدآباد )نوبت دوم( 
دهیاری ابراهیم آباد زردوئیه در نظر دارد اجرای پروژه آسفالت معابر سطح روستا به متراژ تقریبی 10/000 مترمربع 
را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط دارای صالحیت و رتبه از معاونت راهبردی و برنامه ریزی کشور 
واگذار نماید لذا از کلیه شرکت های دارای صالحیت دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به بخشداری 

زیدآباد مراجعه نمایند. 
شرایط مناقصه: 

1- پنج درصد سپرده شرکت در مناقصه بایستی به صورت واریز نقدی به حساب بانکی سپرده دهیاری ابراهیم آباد زردوئیه 
به شماره حساب 1000132952192 نزد پست بانک مرکزی سیرجان یا به صورت ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر باشد. 

2- در صورتی که برندگان اول تا سوم شرکت کننده در مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند تضمین سپرده شرکت 
در مناقصه آن ها به ترتیب به نفع دهیاری ضبط خواهد شد. 

3- دهیاری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 
4- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 

انقالب اسالمی  بنیاد مسکن  نزد  به صورت مشارکتی  به میزان متراژ ذکر شده  رایگان سهمیه دهیاری  )ضمنًا قیر 
سیرجان تهیه گردیده است(

دهیاری روستای ابراهیم آباد زردوئیه بخش زیدآباد شهرستان سیرجان

آگهی مناقصه دهیاری دهنو قلعه بخش زیدآباد )نوبت اول( 
دهیاری دهنو قلعه در نظر دارد اجرای پروژه آسفالت معابر سطح روستا به متراژ تقریبی 8/000 مترمربع را از طریق 
مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط دارای صالحیت و رتبه از معاونت راهبردی و برنامه ریزی کشور واگذار نماید 
زیدآباد  بخشداری  به  مناقصه  اسناد  دریافت  به عمل می آید جهت  دارای صالحیت دعوت  کلیه شرکت های  از  لذا 

مراجعه نمایند. 
شرایط مناقصه: 

1- پنج درصد سپرده شرکت در مناقصه بایستی به صورت واریز نقدی به حساب بانکی سپرده دهیاری دهنو قلعه 
به شماره حساب 0106101685004 نزد بانک ملی مرکزی سیرجان یا به صورت ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر باشد. 

2- در صورتی که برندگان اول تا سوم شرکت کننده در مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند تضمین سپرده شرکت 
در مناقصه آن ها به ترتیب به نفع دهیاری ضبط خواهد شد. 

3- دهیاری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 
4- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 

انقالب اسالمی  بنیاد مسکن  نزد  به صورت مشارکتی  به میزان متراژ ذکر شده  رایگان سهمیه دهیاری  )ضمنًا قیر 
سیرجان تهیه گردیده است(

دهیاری روستای دهنو قلعه بخش زیدآباد شهرستان سیرجان 

موفقیت تیم فوتبال گل گهر
 و راهیابی به لیگ برتر فوتبال کشور 

را به مدیران و کارکنان شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، کادر فنی 
و بازیکنان تیم و تمامی شهروندان سیرجان تبریک می گوییم. 



بیژن ادبی

دوشنبه این هفته دانشکده علوم پزشکی 
میزبان خبرنگارانی ش��د که به مناس��بت 
هفته س��امت به کنفرانس خبری رئیس 
و معاونین دانشکدهِی علوم پزشکی آمده 
بودن��د. در آغ��از دکتر محم��دی، رئیس 
دانشکده علوم پزش��کی سیرجان با اشاره 
به این که بخ��ش درمان، صرفاً ۲۰ درصد 
در تأمین سامت جامعه نقش دارد و بقیه 
به عهد خود فرد و دیگر س��ازمان ها است، 
اظهار امیدواری کرد که با به کارگیرِی شعاِر 
هفته ِی س��امت و قدم برداش��تن در این 
مسیر، از یک جامعه سالم برخوردار باشیم. 
وی با تقدیر از حض��ور خبرنگاران در این 
کنفرانس مطبوعاتی افزود: تمام همت ما و 
همکاران مان ایجاد زمینه و بستر مناسب  و 
رش��د شاخص ها در حوزه درمان و افزایش 

ضریب سامت در جامعه هستیم. 

◄ده درصد سیرجانی ها دیابت دارند
در ادامه دکتر موقری، معاونت بهداشت و 
درمان دانشکده نیز در ارتباط با شعار هفته 
س��امت گفت: هر سال، سازمان بهداشت 
جهانی شعارهایی را انتخاب می کند. شعار 
امسال »مراقبت های بهداشتی اولیه، راهی 
برای پوش��ش همگانی سامت« یعنی هر 
ف��ردی می تواند این اص��ول را با کمترین 

هزینه ها به کارگیرد و شاخص هایش قابل 
دس��تیابی و رصد هس��تند. مواردی مانند 
آب س��الم، مراقبت از مهاجران و کودکان، 
تغذی��ه س��الم، بهداش��ت روان و محیط. 
یک��ی از ش��رایط نیروهای��ی ک��ه در این 
زمینه ها بسیار مؤثر هستند و در دورترین 
خانه های بهداش��ت، به مثابه ِی خط مقدم 
جبهه س��امت، خدمت رس��انی می کنند، 
این اس��ت که آشنایی با فرهنگ بومی آن 
منطقه داشته باشند و مردم به آن ها اعتماد 
کنند. وی با اشاره به اینکه سن سالمندی 
در کش��ور ما در حال افزایش است گفت: 
اما در عین حال، میزان فرزندآوری هم در 
حال کاهش اس��ت. دلیلش هم این است 
که دهه ش��صتی ها از س��ن بارداری شان 
می گ��ذرد و ازدواج نکرده اند و متأس��فانه 
وقتی ه��م ک��ه ازدواج می کنن��د، تمایل 
ب��ه فرزن��دآوری ندارند و جامع��ه دارد به 
س��مت )پیر ش��دن( پیش م��ی رود. البته 
محققی��ن می گویند اگ��ر ۱۰ درصد دهه 
شصتی ها ازدواج کنند، به تعادل جمعیتی 
می رسیم. رهبر انقاب هم در این خصوص 
توصیه هایی فرمودند و این یک بحث علمی 
ثابت ش��ده جمعیت شناسی است. در چند 
سال آینده، نیروی کار نداریم. در زمینه ِی 
مقابله با شاخص تعداد دندان های پوسیده، 
کشیده شده و خراب در سیرجان از ۴/۲ به 
۸/۱ رسیده ایم. فشارخون نیز اگر مدیریت 

ش��ود، تخت های بخش های سی سی یو و 
آی س��ی یو بیمارس��تان ها خالی می شود. 
۱۰ درصد س��یرجانی ها، دیابت دارند که 
برخی ش��ان خبر ندارند و اگر کنترل شود، 
بهتر است. پیشگیری، بهتر از درمان است. 
در حال حاضر، بیماری های غیرواگیر مانند 
س��رطان، اعصاب روان، حوادث ترافیکی، 

دیابت و فشارخون، مشکل ساز هستند. 

◄رشد بودجه ای داشته ایم 
دومین سخنران این همایش، دکتر موسی 
نصرا... پور معاون توس��عه و منابع انس��انی 
دانش��کده پزش��کی بود ک��ه با اش��اره به 
جداسازی دانشکده علوم پزشکی سیرجان 
از کرم��ان، تصری��ح ک��رد: علی رغم مدت 
کوتاهی ک��ه می گذرد، در هم��ه حوزه ها 
پیش��رفت خوبی داشتیم و کارهای خیلی 
خوبی انجام ش��ده اس��ت. اتف��اق مبارکی 
در م��ورد بودج��ه روی داده ک��ه مردم و 
رسانه ها همواره به دنبال آن بودند. حتی در 
سطح کش��ور، افزایش بودجه دانشکده در 
این دوس��ال بی نظیر بود. در سال ۱۳۹۶، 
بودجه بهداش��ت و درمان را با ۴۶ میلیارد 
و ۴۰۰ میلی��ون توم��ان بس��تیم.  بودجه 
آموزش��ی نیز ح��دود ۶ میلی��ارد بود که 
همی��ن اواخر در کتاب الیح��ه بودجه، در 
یک اشتباه محاسباتی، یک میلیارد اعام 
ش��د. بودجه ِی ایده آل ما نیز با وجود ۷۰۰ 

فوریت ها،  دانشجوی کارشناسی، کاردانی 
۲۸ میلی��ارد تومان محاس��به کردیم. در 
این دوس��ال، تمام هم و غم ما، دغدغه ی 
مال��ی ب��ود و آق��ای حس��ن پور، نماینده 
پرکار س��یرجان در هم��ه ِی زمینه ها، یار 
و یاور م��ا بود و همش��هری محترم آقای 
دکتر افتخاری نیز در س��ازمان مدیریت و 
برنامه ریزی، کمک های خوبی به ما کردند.. 
به منظورِ ملموس تر شدن ابعاِد موفقیت ما 
در ماجرای تأمین بودجه برای مردم، باید 
بگویم که دانش��گاه علوم پزشکی تهران با 
آن عظمت یا دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 
بودجه اش ۷ تا ۸ میلی��ارد تومان افزایش 
پی��دا کرد اما ما ۱۰ میلیارد تومان افزایش 
مالی داشتیم که موجب اعتراض بسیاری از 
دانشگاه ها و دانشکده ها شده بود که هدف 
ما این اس��ت که این ۱۵ میلیاردی که در 
الیحه بودجه امس��ال در اختیار داریم، در 
مسیر آموزش صرف شود. گام های مؤثری 
برداش��ته ایم که در مهرماه، ۲۰ دانشجوی 
پزش��کی جذب کنیم. افزایش بودجه  ی ما 
که با وجود سیاست های کان اقتصادی و 
بحث تحریم ها، اتفاق افتاده است. با افزایش 
۵ میلی��ارد تومان به صورت س��نواتی، به 

بودجه ۲۰ میلیاردی نزدیک می ش��ویم و 
امیدواریم بتوانیم نسبت به سال  های قبل، 
خدمات ارزنده تری در بخش دانش��جویی 
داشته باشیم. در زیرساخت ها، مشکل داریم 
ولی خوشبختانه با موفقیت های خوبی که 
داش��تیم، در مراحل انتهای��ی دریافت ۱۲ 
هکتار زمین هستیم و بعد از استعام های 
دوازده گان��ه، کار عمرانی س��اخت پردیس 
دانش��کده را با کمک  وزارت خانه و خیرین 
انجام می دهیم. پروژه های عمرانی متعددی 
را انج��ام داده ایم یا در ح��ال بهره برداری 
هس��تند. بعضی از پروژه ه��ای ما با توجه 
به مش��کات بودجه ای که ب��ا کرمانی ها 
داش��تیم، به تأخیر افتاد و نگذاشتیم این 
مس��أله، در بخش بهداش��ت خدشه ای بر 
کار م��ا وارد کند. با این وج��ود ۸۰ درصد 
خانه ه��ای بهداش��ت را ب��ا بودجه ه��ای 
عمرانی خودمان کامل کردیم. س��ال قبل، 
افتتاح مرک��ز جامع بیماری های خاص در 
بیمارستان امام رضا)علیه السام( داشتیم. 
همان گونه که شما رسانه ها هم به دنبال آن 
بودید که نیت اصلی واقف یعنی »مرحوم 
دکتر حاج صادقی« در مورد آموزشی بودن 
ب��رآورده ش��ود، ۲۰ روز پیش، ب��ا بازدید 

معاون��ت درم��ان آس��تان ق��دس باوجود 
گزارش هایی که به آنان رس��یده بود که از 
این بنا صرفاً استفاده آموزشی می شود، بر 
این امر صحه گذاش��ته ش��د که ۶۰ تا ۷۰ 
درصد اس��تفاده درمانی از ساختمان های 
مجموعه می ش��ود. امیدوارم که به غیر از 
بخش اعصاب و روان و  کلینیک حسینی 
در بقی��ه بخش ها ک��ه اس��تاندارد و قابل 
استفاده درمانی هست، این اقدامات انجام 
شود تا به نیت واقف نزدیک تر شویم. دیالیز 
االن ۱۳ تخ��ت دارد که ت��وان آن را داریم 
ک��ه آن را تا ۳۰ تخ��ت افزایش بدهیم. از 
خیری��ن بزرگوار ب��رای کمک ب��ه تأمین 
تجهیزات بخش دعوت می کنیم. سه شنبه 
هفته جاری در کلینیک حس��ینی یا امام 
رضا)علیه السام( قدیم، بخش دیابت افتتاح 
می شود. در مورد تحول در منابع انسانی و 
متعاقباً چارت های سازمانی هم باید عرض 
کنم که جزو دانشکده های پیشتاز در سطح 

کشور هستیم.

◄نیازمند فضای فیزیکی استاندارد 
هستیم

در ادام��ه دکت��ر مه��دی ابن��اء، رئی��س 

بیمارستان دکتر غرضی،  با اشاره به افزایش 
مراجعین بیمارستانی، جمعیت سیرجان 
را حدوداً ۳۲۴ هزار نفر و شهروندان تحت 
پوش��ش بیمه را ۲۲۰ هزار نفر اعام کرد 
و اظهار داش��ت: تعداد بیمه ش��ده تأمین 
اجتماعی در ش��هر ما زیاد اس��ت و رشد 
جمعیت مان نس��بت به ش��هرهای دیگر 
کشور پُرش��تاب بوده و خدمات را تا حد 
امکان، افزایش کیفی��ت خدمات بدهیم. 
تع��داد زیاد اف��راد تحت پوش��ش تأمین 
اجتماعی و ش��رایط بیمارستان، ضرورِت 
توسعه منابع انس��انی، تجهیزات و فضای 
فیزیکی را نشان می دهد که در سال های 
گذشته مغفول بوده و ما سعی کردیم که 
فضای اورژانس را توسعه بدهیم. ۲۵ سال 
قبل که بیمارس��تان تازه افتتاح شده بود 
و ت��ازه فارغ التحصیل ش��ده  بودم، حجم 
فضا جوابگو بود اما االن این طور نیس��ت. 
ما در حال حاضر نیازمنِد توس��عه فضای 
فیزیکی و استانداردسازی فضاها هستیم 
که باوجود اوضاع اقتصادی فعلی کش��ور 
با جدی��ت ش��روع کردی��م و اورژانس و 
درمانگاه را برای ارتقای هتلینگ، بهسازی 
و بازسازی کردیم. الکترونیک شدن همه 
امور جاری بیمارستان هم به معنای حذف 
کلیه مکاتبات است. مواردی مانند نسخه 
بیم��اران، تب��ادالت داروخانه و پزش��ک، 
تش��کیِل پرونده الکترونی��ک مزمن برای 
بیماران دیابت��ی و بیمارانی که مدام باید 
دارو بگیرند و همین طور سیس��تم ارجاع 
از پزشکان عمومی به پزشکان متخصص. 
بیمارس��تان تأمین اجتماعی سیرجان در 
برابر دیگر بیمارستان های کشور، به لحاظ 
رتبه بندی کیفیت خدمات، ۲۱ پله صعود و 
ارتقا داشته است. خرید تجهیزات، استقرار 
سی تی اسکن و سیستم مراقبت های ویژه، 
رادیولوژی دیجیت��ال، ماموگرافی و دیگر 
دستگاه های افزوده شده، از دیگر اقداماتی 
است که موجب ش��ده، کیفیت خدمات 

افزایش پیدا کند.
دکتر فخریان مس��ئول حوزه غذا و داروی 
دانش��کده نیز در خصوص ع��دم مصرف، 
مصرف غیرمنظ��م و مصرف خودس��رانه 
آنتی بیوتیک توصیه هایی داشت  داروهای 
و اع��ام کرد که بس��یاری نیازمندی های 
بیماران خ��اص، س��رطانی و جانبازان در 

سیرجان، برطرف خواهد شد. 
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در کنفرانس خبری رئیس و معاونان دانشکده پزشکی مطرح شد: 

اگر ده درصد دهه شصتی ها 
ازدواج کنند 
به تعادل جمعیتی می رسیم
با اهتمام مسئوالن ارشد شهرستان در حوزه درمان و بخش سالمت
پیشرفت های خوبی داشته ایم 
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جنابآقایمهندستقیزاده
مدیرعامل محترم شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 

اعضامحترمهیأتمدیرهشرکتگلگهر
مدیرعامل محترم شرکت فرهنگی ورزشی

 مجتمع گل گهر سیرجان
اعضاء،کادرفنیوبازیکنانگرانقدرتیمفوتبالگلگهر 

همت، تالش و پش�تکار ش�ما بزرگ�واران که منجر ب�ه ورق خوردن برگ زرین�ی در تاریخ 
شهرس�تان س�یرجان گردید و ورزش شهرستان را گامی بزرگ به س�وی تعالی و پیشرفت 
رهنمون ساخت قابل تقدیر و تشکر فراوان است. ضمن عرض تبریک و تهنیت حضور تمامی 
عوامل تحقق این دست آورد ارزش�مند و همچنین شهروندان عزیز سیرجان، موفقیت های 

روز افزون برای تیم فوتبال گل گهر در رقابت های لیگ برتر کشور آرزومندیم. 

علی عباسلو 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مجتمع جهان فوالد سیرجان 

اعضاءمحترمهیأتمدیره
شرکت فرهنگی ورزشی مجتمع گل گهر سیرجان

مدیرعامل،اعضاءکادرفنی
وبازیکنانسختکوش

تیمفوتبالگلگهرسیرجان
موفقیت ش�ما عزیزان و تالش خس�تگی ناپذیرتان در راهیابی به لیگ برتر فوتبال کش�ور 

دس�ت آورد ارزنده ای اس�ت که کام تمامی ش�هروندان س�یرجان و به ویژه ورزش�کاران و 

هواداران ورزش شهرس�تان را ش�یرین کرد. این موفقیت را حضور شما بزرگواران و تمامی 

مردم ش�ریف س�یرجان تبریک عرض نموده، امیدواریم حضورتان در مس�ابقات لیگ برتر 

کشور با موفقیت و درخشش همراه باشد. 

اعضاء شورای اسالمی شهر سیرجان 



گ�روه ح�وادث: هفته گذش��ته یکی 
از تلخ ترین ایام س��یرجان س��پری شد. 
طی 4 حادثه ناگ��وار 6 جوان و نوجوان 
س��یرجانی جان خود را از دست دادند و 
6 خان��واده را عزادار کردند. در این میان 
نقش س��وانح رانندگی پُررنگ تر بوده و 
از 4 حادثه خونین 3 س��انحه مربوط به 
اتفاقات رانندگی و ع��دم رعایت قوانین 
بوده است. در این حوادث که از شنبه تا 

چهارش��نبه رخ دادند، برخورد خودروی 
پرای��د ب��ا نوج��وان س��یرجانی، مرگ 
»رضامحمودآبادی« را به دنبال داش��ت. 
همچنین به علت س��قوط یک جوان به 
داخل سنگ ش��کن در منطقه گل گهر 
»ابوالفضل خضری« جان خود را از دست 
داد. در ناگوارترین حادثه به علت واژگونی 
خودروی پژو 206 سه جوان به نام های 

»میالد پورمعصومی، مس��لم قاسمی و 
زه��را امیرزاده« جان باختن��د. واژگونی 
خودروی پژو 405 در بلوار شاهد حوالی 
پم��پ بنزین ص��دف نیز در س��اعت 8 
ش��ب چهارش��نبه موجب مرگ »علی 
اصغر جهاندیده« ش��د. س��رهنگ پیام 
محمدی فرمانده پلیس راه شهرس��تان 
س��یرجان علت اکثر حوادث رانندگی را 

سرعت باال، خس��تگی و خواب آلودگی، 
ع��دم توجه راننده به جلو و عدم توانایی 
راننده در کنترل وسیله نقلیه عنوان کرد. 
اگر جوانان ما در رانندگی دقت بیشتری 
کرده و قوانین را رعایت کنند کمتر شاهد 
این حوادث تلخ خواهیم بود. تصاویر این 
سوانح را می توانید در اینستاگرام یا کانال 

نگارستان مشاهده کنید.

گروه حوادث: با آغاز فصل بهار و اس��تفاده 
بیشتر شهروندان از لبنیات محلی، تب مالت 
نیز در میان مردم بیش��تر مشاهده می شود. 
تب مالت به خاطر عالئم مختلفی که دارد به 
بیماری »هزارچهره« معروف است و مشکالت 

زیادی را برای بیماران به وجود می آورد.
معاون بهداش��تی دانش��کده علوم پزش��کی 
س��یرجان در گفت وگو با خبرنگار نگارستان 
درباره جزئی��ات این بیماری گفت: تب مالت 
با مصرف فرآورده های لبنی آلوده به میکروب 

تب مالت شیوع پیدا می کند. 
دکتر محمد موق��ری پور افزود: میکروب تب 
مالت از طریق ش��یر نجوشیده، پنیر، بستنی 

و آغوز یا ترشحات خونی حیوان آلوده منتقل 
می شود و میکروب سرمادوست است و با قرار 
دادن پنی��ر در فریزر ب��ه مدت طوالنی یا آب 
نمک از بین نمی رود. وی ادامه داد: اس��تفاده 
از بستنی سنتی که شیر آن جوشیده نباشد 
نیز ممکن است مصرف کننده را به تب مالت 
مبتال کند. شیر نیز باید هنگامی که به نقطه 
جوش رس��ید بین 5 ت��ا 10 دقیقه در دمای 
جوش قرار گیرد و ترجیحاً به هم زده ش��ود. 
میکروب تب مالت در ماست کمتر دیده شده 
چرا که ش��یر بای��د جهت تبدیل به ماس��ت 

جوشانده شود. 
از  اس��تفاده  نی��ز  پیش��گیری  راه  بهتری��ن 
محص��والت پاس��توریزه و جوش��اندن ش��یر 
محلی است. ش��هروندان اگر قصد استفاده از 
محص��والت محلی را نیز دارند ش��یر را تهیه 
کرده و پس از جوشاندن، ماست یا پنیر تولید 

شده را استفاده کنند. این مقام مسئول اضافه 
کرد: تب مالت بیماری بسیار مرموزی است و 
عالئمی مانن��د درد مفاصل، بدن درد، حالت 
ته��وع، تعریق زیاد، افس��ردگی وغیره دارد و 
عالئم آن می توان��د در افراد مختلف متفاوت 
باش��د و فق��ط از طریق آزمای��ش خون قابل 
تشخیص اس��ت. روند درمان این بیماری نیز 
طوالنی و بین 1/5 ماه تا 6 ماه طول می کشد 
و ممکن اس��ت بعد از درمان نی��ز مجدداً به 
ب��دن بیمار برگش��ته و عالئم خود را نش��ان 
دهد. معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی 
س��یرجان به فروش��ندگان محصوالت لبنی 
محلی و بس��تنی فروش��ان توصیه کرد حتماً 
جهت تولید پنیر یا بستنی شیر را بجوشانند 
ک��ه در صورت مش��اهده ع��دم رعایت نکات 
بهداشتی با فروشندگان برخورد و مغازه آن ها 

با هماهنگی قضایی پلمب می شود.

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

مصرف مشروبات الکلی، عامل بسیاری از 
درگیری ها و نزاع ها است.

معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان 
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هشدار معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی سیرجان 
درخصوص شیوع تب مالت

مراقب بیماری 
هزارچهره باشید

گ�روه ح�وادث: در پ��ی کش��ف و توقیف 
خ��ودروی حام��ل 2 کیلوگ��رم م��اده مخدر 
صنعتی از نوع شیش��ه، قاچاقچی��ان اقدام به 
پرداخت رشوه 40 میلیون تومان به مأموران 
پلیس مبارزه با موادمخدر سیرجان کردند که 
پلیس با رد رشوه ضمن صورتجلسه کردن این 

اقدام متهمان را تحویل دستگاه قضایی داد.

فرمان��ده انتظامی شهرس��تان س��یرجان در 
گفت وگو با خبرنگار نگارس��تان ضمن اعالم 
این مطل��ب افزود: مأموران پلی��س مبارزه با 
م��واد مخ��در در جریان اجرای طرح ایس��ت 
بازرس��ی در محور س��یرجان کرم��ان به دو 
خودرو پیکان و پژو مش��کوک که از بازرسی 
خودروی پژو 2 کیلوگرم شیش��ه کشف شد. 

س��رهنگ محمدرضا ایران نژاد افزود: متهمان 
که خود را در چنگال قانون گرفتار می دیدند 
اقدام به پرداخت رش��وه 40 میلیون تومانی و 
یک خودروی پژو 206 ک��رده که مأموران با 
هماهنگی با مقامات حفاظتی رشوه را دریافت 

و صورتجلسه می کنند. 
وی ادام��ه داد: متهمان ای��ن پرونده عالوه بر 
قاچاق شیش��ه به پرداخت رش��وه نیز متهم 
هس��تند. قاچاق 2 کیلوگرم شیش��ه مجازات 
بسیار سنگینی را در پی دارد. مأموران پلیس 
مبارزه با مواد مخدر س��یرجان همچنین در 
عملیات دیگ��ری 80 کیلوگرم تری��اک را از 
داخل یک تریلر بنز آکس��ور کشف و توقیف 

کردند.

گروه حوادث: با اعالم گذش��ت از س��وی خانواده »معین حیدری جامع بزرگی« طناب دار از دور گردن قاتل 
برداش��ته ش��د. گزارش خبرنگار نگارستان حاکی است قرار بود بامداد پنجشنبه 5 اردیبهشت ماه حکم قصاص 
قاتل »معین« در زندان شهاب کرمان اجرا شود اما با رایزنی های گسترده خانواده ها و ریش سفیدان، سرانجام 

پدر معین با اعالم رضایت، اجازه اجرای حکم را نداد.
گزارش های رسیده حاکی است مقرر شد در بازه زمانی 45 روزه با توافق بین خانواده قاتل و مقتول تصمیم گیری 
شود تا یک مرکز رفاهی نظیر اقامتگاه یا مدرسه یاغیره از سوی طایفه قاتل به نام مقتول در سالیان آینده احداث 
شود و یا یک مدت مشخص دیگر، قاتل در زندان بماند که هنوز در این زمینه تصمیم گیری نشده است. قریب 
به 5 سال پیش بین دو مرد 40 ساله و 25 ساله نزاعی در گوغر به علت اختالفی درخصوص چرای دام به وجود 

می آید که جوان 25 ساله با ضربات چاقو موجب مرگ مرد 40 ساله می شود که صاحب 2 فرزند دختر بود. 

گ�روه ح�وادث: مأموران پلیس کالنتری 14 نجف ش��هر و پلیس آگاهی س��یرجان هفته گذش��ته موفق به 
دستگیری عامالن آتش سوزی عمدی یک مغازه و یک تریلر در نجف شهر شدند. به گزارش معاونت اجتماعی 
فرماندهی انتظامی سیرجان در پی آتش سوزی عمدی در این شهر اقماری سیرجان، تحقیقات پلیس آغاز و 

متهمان پرونده دستگیر شدند.

ماجرای کشف 2 کیلو شیشه

رد رشوه 40 میلیونی
توسط مأموران پلیس موادمخدر

گذشت خانواده 
حیدری از قصاص
 قاتل فرزندشان

بازگشت 
به زندگی

دستگیری عامالن 
آتش سوزی عمدی
در نجف شهر

حوادث رانندگی چگونه 
جان 5 جوان را گرفت...

 هفته سیاه 
سیرجان

دعوت به همکاری
کارگاه تولید قطعات بتنی 

جهت تکمیل پرسنل خود از نیروهای زیر دعوت به همکاری می نماید. 

متقاضیان می توانند به آدرس شهرک صنعتی شماره 1، 
انتهای خیابان هفتم، بلوک زنی مراجعه نمایند. 
شماره هماهنگی: 09396609391 

توضیحاتتعدادعنوان شغل

2 سال سابقه کار3 نفر مدیر داخلی 
2 سال سابقه کار3 نفر مدیر تولید 

2 سال سابقه کار 3 نفر مدیر فروش 
دارای گواهینامه ویژه 6 نفر راننده لیفتراک
دارای گواهینامه ویژه6 نفر راننده لودر 

آموزش در زمان کار 6 نفر اپراتور بلوک زن 
2 نفر جوشکار 

2 نفربرق صنعتی 
2 نفراستادکار تراشکاری 

15 نفر کارگر ساده 
6 نفر نگهبان 

آگهی تغییرات ش�رکت کارآفرینان ماندگار خاورمیانه شرکت سهامی 
خ�اص ب�ه ش�ماره ثب�ت 3535 و شناس�ه مل�ی 14003825363 به 
اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ 1398/01/19 : � خانم سمیه 
زارعی فرزند حس�ین به ش�ماره ملی 2295532851 به عنوان رئیس 
هیئ�ت مدیره - آقای امیر خواجوئی فرد فرزند افضل به ش�ماره ملی 
3071188242 ب�ه عن�وان نایب رئی�س هیئت مدی�ره � آقای مهدی 
عظیم�ی ن�ژاد فرزند جالل به ش�ماره مل�ی 3179809396 به عنوان 
عض�و اصلی هیئت مدیره � آقای مهدی عظیم�ی نژاد فرزند جالل به 
شماره ملی 3179809396 به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت دو 
س�ال انتخاب ش�دند. - کلیه اس�ناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک ، س�فته ، بروات ، قراردادها و عقوداس�المی و نامه های 
اداری و اوراق ع�ادی ب�ا امضاء ثابت آقای مه�دی عظیمی نژاد فرزند 
ج�الل به ش�ماره مل�ی 3179809396 )مدیرعام�ل(و بانضمام امضاء 
خانم س�میه زارعی فرزند حس�ین به ش�ماره ملی 2295532851 و 
آقای امی�ر خواجوئی فرد فرزند افضل به ش�ماره ملی 3071188242 
)اعضاء هیئت مدیره ( همراه با مهر ش�رکت معتبر می باشد . اداره کل 
ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری سیرجان )444114(

آگهی تغییرات ش�رکت آکام صنعت گهر پویا ش�رکت س�هامی خاص 
به ش�ماره ثب�ت 4356 و شناس�ه مل�ی 14007299738 به اس�تناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/06/21 
- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند: 
مصطفی یوس�فی ش�ماره ملی 3071235976 وحید موسی پور سیاه 
جل ش�ماره ملی 3130977198 حس�ین بهزادی گودری شماره ملی 
3179888040 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )441379(

آگه�ی تغیی�رات ش�رکت کارآفرین�ان مان�دگار خاورمیان�ه 
ش�رکت س�هامی خاص به ش�ماره ثبت 3535 و شناس�ه ملی 
14003825363 به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی 
بط�ور فوق العاده م�ورخ1398/01/19 : - اعض�ای هیات مدیره 
عبارتند از : - خانم س�میه زارعی فرزند حسین به شماره ملی 
2295532851 - آق�ای امی�ر خواجوئی فرد فرزن�د افضل به 
ش�ماره ملی 3071188242 - آق�ای مهدی عظیمی نژاد فرزند 
جالل به ش�ماره ملی 3179809396 به مدت دوس�ال انتخاب 
گردیدند. - آقای محسن جهانپور فرزند محمدمهدی به شماره 
ملی 3071282842 به سمت بازرس اصلی و خانم مهین یزدی 
فرزند یحیی به شماره ملی 3070943179 به سمت بازرس علی 
البدل برای مدت یک س�ال مالی انتخاب شدند. اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری سیرجان )444155(

آگهی تغییرات ش�رکت آکام صنعت گهر پویا ش�رکت سهامی 
خاص به ش�ماره ثبت 4356 و شناس�ه مل�ی 14007299738 
به استناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ 1397/06/21 الف-
تعیین س�مت مدیران : آقای وحید موسی پور سیاه جل شماره 
ملی 3130977198 به س�مت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره 
آقای مصطفی یوس�فی ش�ماره ملی 3071235976به س�مت 
رئیس هیئت مدیره آقای حس�ین بهزادی گودری ش�ماره ملی 
3179888040به س�مت نائ�ب رئیس هیئت مدی�ره ب-کلیه 
اس�ناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل )چک ، سفته 
، بروات( عقود اس�المی وس�ایر نامه های اداری با امضاء رئیس 
هیئ�ت مدیره همراه با مهر ش�رکت معتبر می باش�د. اداره کل 
ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرم�ان مرجع ثبت ش�رکت ها و 

موسسات غیرتجاری سیرجان )441085(

دعوت به همکاری
نرم  به  آشنا  مجرد  ترجیحا  خانم  به یک حسابدار 
افزارهای هلو یا پارسیان به صورت تمام وقت با 8 

ساعت کار در روز جهت همکاری نیازمندیم.
شماره تماس : 09133473966
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سیاسی  /   اجتماعی /   فرهنگی

پیامبر اعظم)علیه الّسالم(:
مشورت دژی است در مقابل پشیمانی

و مایه ایمنی از سرزنش است.

فوتبال 
روایت زندگی

 رضا سیوند

چرا این قدر فوتبال جذاب اس��ت؟ اگر ام��روز جوامع را به 
دس��ته های مختلف طبقه بندی کنیم عماًل فوتبال در هیچ 
طبق هایی قرار نمی گیرد و در واقع پدیده عجیبی است که 
همه این معادالت را به هم می زند. روی سکوهای ورزشگاه 
همه جور انس��انی با تیپ و ش��خصیت های گوناگون دیده 
می ش��ود و احساس��ات و هیجان فارغ از هر س��ن و سال و 
یا طبقه و گروهی در تماش��اگران موج می زند. ش��اید این 
معم��ای جذابیت فوتب��ال عماًل جواب منطق��ی دقیقی به 

همراه ندارد...
اما چیزی که معنای جذابیت حقیقی آن را روش��ن می کند 
این اس��ت که فوتب��ال، زندگی را روایت می کن��د. فوتبال 
ش��اید تنها یک بازی به نظر برسد اما در عوض دربرگیرنده 

عناصری مانند خود واقعی زندگی است.
می ت��وان گفت در فوتبال دو عنصر »توانایی« و »ش��انس« 
نقش زیادی را ایفا می کنند، جایی که تیم از هر نظر توانایی 
دارد اما ش��انس ندارد و یا به عکس تیم توان چندانی ندارد 
اما بخت و اقبال به دادش می رسد! همانند زندگی پیرامون 
خودمان که امکان هر اتفاقی در آن پیدا می ش��ود. مخاطب 
فوتبال با پدیده ای روبرو می ش��ود که کاماًل ش��بیه زندگی 
واقعی اس��ت اما در این میان گاهی این پدیده شگفت انگیز 
به مس��تطیل سبز خالصه نمی شود هرازگاهی سر از فساد، 

سوء مدیریت، تبانی و خیلی چیزهای دیگر در می آورد.
و اما آنچه در این مقدمه از روایت زندگی با فوتبال گفتیم در 
تیم فوتبال شهرمان خیلی خوب به چشم آمد. فوتبال گل گهر 
از هنگام��ی پا به میدان گذاش��ت که داس��تان دراماتیکش 
را آغ��از می کند، رؤیای کس��ب منزلت، هوی��ت و غرور را در 
ذه��ن می پروراند و مانند زندگی همه مردمان این جغرافیای 
ش��هر کویری برای به دست آوردن این رؤیای شیرین سخت 
تالش می کند. این تیم در این راه پُر از پیچ وخم، گاهی توان 
زیادی در خود نمی بیند و گاهی هم برخالف همه انگیزه ها و 
توانایی ها، اصاًل بخت یارش نمی شود تا جایی که حاشیه های 
خ��ارج از زمین جان��ش را به لب می آورد؛ ام��ا هر چه بود و 
هست، گل گهر خط داستانی را دنبال می کند که هیچ پایانی 
ندارد. داس��تان ش��یرینی که امروز با صعود تیم به لیگ برتر 
ایران از او یک قهرمان می سازد. قهرمانی که در آغاز راه است 

و در این درام راه زیادی پیش روی خود دارد.
آری فوتبال یک نوع زبان مش��ترک به حساب می آید و فارغ از 
ه��ر طبقه و گروه، می تواند همدلی را تقویت و دل ها را به هم 
نزدیک س��ازد کما اینکه دیدیم که برد یا باخت گل گهر رابطه 
مس��تقیمی با همه مؤلفه های شهر پیدا می کرد و اکنون نیز با 
صعود به لیگ برتر تمام س��از وکارهای سیاسی و اجتماعی و 
اقتصادی و فرهنگی ش��هر را درگیر خودکرده و چه بخواهیم 
چه نخواهیم همه ی این پارامترها در زیر سایه سنگین فوتبال 

به چشم خواهد آمد.

نگاه آخر

انتقاد از تبعیض میان مردگان!
از جلس��ه چهارشنبه شورای ش��هر که در آن خبرنگاران رسانه ها حاضر 
بودند خبر می رس��د ب��ه دنبال اعتراض و تماس برخ��ی صاحبان اموات 
که شنیده بودند توس��ط شهرداری از برخی افراد آشنا در قبال واگذاری 
زمین در آرامس��تان پول دریافت نکرده، موضوع در جلس��ه شورای شهر 
روز چهارش��نبه بازتاب پیداکرد و شهردار در این رابطه مورد انتقاد اعضا 
قرارگرفته است. حتی شنیده شد مدیرعامل آرامستان پیرامون این مسئله 
با شهردار اختالف ش��دید پیداکرده و ماجرا در روز پنجشنبه تا مرز لغو 
حکم مدیرعاملی او در آرامس��تان که از موضع خود در قبال این تبعیض 
ش��هردار کوتاه نمی آمده پیش رفته است. تالش خبرنگار ما برای تماس 
با رئیس کمیسیون خدمات شورای شهر و مسئول آرامستان برای اطالع 
از جزیی��ات ماجرا تا لحظه چاپ بی نتیجه مان��د. اگر این هفته جزییات 

بیشتری از این ماجرا فاش شد به اطالع خوانندگان مان خواهیم رساند.
چه کسی فرماندار می شود

هنوز تا این کس��ی متوجه انگیزه فرماندار س��یرجان از اس��تعفا به بهانه 
انتخابات مجلس نشده و خود او نیز اظهار نظری در این رابطه به  صراحت 
نکرده است. از سویی خبر می رسد برخی نامزدهای فرمانداری تالش خود 
را برای به دس��ت آوردن این کرس��ی آغاز کرده اند حال کدامیک موفق 
می ش��وند نظر استاندار را برای انتصاب خود جلب کنند معلوم نیست. از 
شیخ محمد محمودآبادی مدیرکل دفتر استاندار، مهندس محسن آرش 
مع��اون فعلی فرماندار، مهندس نجف پور فرماندار بردس��یر و همین طور 

فرمانداران بافت و زرند در این رابطه نام به میان آمده است. 
حال کدام یک از این افراد و یا فرد دیگری به این سمت منصوب می شود 
نامشخص است اما آنچه مشخص و بسیار ضروری می نماید انتصاب فرماندار 
نه بر مبنای مصلحت جویی که باید بر اساس پارامترها و آیتم های ویژه شهر 
بزرگی مثل س��یرجان صورت گیرد تا این جایگاه مهم از بده بس��تان های 
سیاس��ی و جناحی به دور بماند و فرماندار آینده به جای گرفتار شدن در 

تورهای سیاسی به فکر ارتقاء شهر استراتژیک سیرجان باشد.
تلگرام طالیی و نقض حریم شخصی 

تلگ��رام طالی��ی که پس از فیلتر ش��دن تلگرام به دلی��ل عدم نیاز به 
فیلترش��کن جایگزین مناس��بی برای تلگرام از سوی بسیاری کاربران 
ش��ده بود روز های چهارش��نبه تا جمعه به تدریج از صفحه گوشی ها 
رخت بربس��ت تا کاربران فاتحه ای برایش بخوانند. این اتفاق در ابتدا  
بس��یارعجیب و قاب��ل تأمل نش��ان داد ط��وری که ب��دون اطالع و یا 
درخواس��ت کاربران، از روی بسیاری از دس��تگاه های با سیستم عامل 
اندروید بصورت خودکار حذف ش��د. اگر چ��ه این رخداد بطور واضح 
نق��ض حریم ش��خصی افراد ب��ود که نرم اف��زار بدون اط��الع کاربر با 
دسترس��ی آسان به دس��تگاه او از روی آن پاک شود اما چاره ای برای 

کاربران در قبول این ماجرا نبود! 

خبر
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پیش از این بارها نسبت به برنامه هایی از تلویزیون که دست کمی 
از  »بلیت های بخت آزمایی« قدیم نداش�ت از سوی برخی فعاالن 
اجتماعی و دلس�وزان وطنی هش�دار داده می ش�د اما تصمیمات 
یکسویه تلویزیون و غرور مدیران قسمت های مختلف صدا و سیما 

به خود اجازه نمی داد گوش�ی برای ش�نیدن این دست هشدارها  
وجود داش�ته باش�د اما اکنون ظاهراً دیگر با فت�وای مراجع -که 
خیلی هم دیر صادر ش�د- چاره ای برای صدا و س�یمایی ها نمانده 
که بلیت های بخت آزمایی خود را تعطیل که برای یک نفر ش�ادی و 
برای دیگری حس�رت باقی می گذاش�ت کنند. انتقادات اخیر تنها 
دام�ن برخی برنامه ه�ا را نگرفته بلکه متوجه مدیران س�ازمان به 
ویژه مدیر ش�بکه س�وم س�یما که خودخواهان�ه برنامه های مورد 

عالقه مردم نظیر نود را تعطیل کرد نیز شده است. 
هفته گذش�ته بود که آی�ت ا... مکارم با فتوای خ�ود انفجاری در 
تلویزیون ص�ورت داد تا تبدیل به یک چال�ش بزرگ برای صدا و 
س�یما ش�ده باش�د. پیش از این محمد جواد آذری جهرمی وزیر 
ارتباطات در توئیتی اعالم کرد »طی دس�توالعملی، مدیران عامل 
اپراتور های تلفن همراه را مؤظف کردم ش�خصًا بر روند مس�ابقات 
غیرمش�روع بخت آزمای�ی درتلویزیون و غیرآن نظ�ارت کنند و 

جلوی این پدیده سوء را بگیرند.«
 جهرم�ی اما پ�س از بیانات رهبر معظم انقالب که از این ش�رایط 
انتقاد کرده بودند در توئیت دیگری نوش�ت: »رهبری اتمام حجت 
فرمودند. از این پس، با جّدیت بیشتری بخت آزمایی ها، تخّلف های 
ارزش افزوده و دستکاری رأی مردم را پیگیری خواهیم کرد. گفته 

بودیم که از حق الناس کوتاه نمی آییم.«

از بلیت های بخت آزمایی
تا قمارخانه تلویزیون!

هوالباقی 
یارب این رخنه دوزخ هب رخ ما که گشود 

که زمین رد تب و اتب است و زمان می سوزد 
ضم�ن تقدیر و تش�کر از همدلی ش�ما عزی�زان، س�روران گرامی، 
دوس�تان، آشنایان و اقوام به اطالع می رس�اند به مناسبت چهلمین 

روز درگذشت جوان ناکام 

پهلوان وحید خاکی 
روز پنج ش�نبه 98/2/12 س�اعت 4 عصر از مقابل منزل پدر آن مرحوم واقع در انتهای بلوار قاآنی به 

سمت آرامگاه ابدیش واقع در بهشت زهرای هماشهر گرد هم می آییم. 
حضور شما عزیزان باعث شادی روح آن زنده یاد و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 

 خانواده خاکی

لمخلوق لم یشکر الخالق 
من لم یشکر ا

بدین وس�یله از کلیه س�روران ارجمند، دوستان و آش�نایان به ویژه امام جمعه معزز زیدآباد، شهردار 
محت�رم زیدآباد، هیأت امام رضا)ع( زیدآباد، دهیاری و ش�ورای اس�المی ابراهیم آب�اد زردوئیه که در 

مراسم تشییع، تدفین و ترحیم 

مرحوم احمدرضا 
صالحـی زاده 

شرکت و ابراز همدردی نمودند تقدیر و تشکر به عمل می آید. انشاءاهلل 
در شادی هایتان پاسخگوی محبت و لطف شما بزرگواران باشیم. 

 مهران صالحی زاده

11 اردیبهشت ماه

امیر دریادار دوم  مهدی شعبان زاده 
فرمانده محترم پادگان آموزشی نیروی دریایی و ریاست محترم هیئت ووشو شهرستان سیرجان

برای آن  متعال  از خداوند  نموده  و خانواده محترم تسلیت عرض  را حضور شما  گرانقدرتان  پدر  درگذشت 
 جواد غضنفرپور – بنیانگذار ووشو در شهرستان سیرجان و شهربابکمرحوم علو درجات را آرزومندم.

جناب سرهنگ محمد رضا ایران نژاد
فرماندهي محترم نیروي انتظامي سیرجان

بنیادمهدویت سیرجان

برگزاري  در  جنابعالي،  همکاري  سپاسگزار  صمیمانه 
جشنهاي  نیمه شعبان هستیم. انشااهلل دردولت کریمه 

ازکارگزاران حضرت دوست باشید. 



گزارشی از حضور نیروهای امدادی گهرزمین در مناطق سیل زده خوزستان

از گهرزمین تا حمیدیه 

 4 صفحه    ضمیمه شماره      1170 شنبه 7 اردی بهشت 1398

  صفحه 4

در مجمع عمومی گهرزمین اعالم شد:

می توانیم ساالنه 15 میلیون تن
 عملیات معدن کاری داشته باشیم

  صفحه 4

در پیام مدیرعامل شرکت سنگ آهن گهرزمین صورت گرفت:

تقدیر از حضور سهامداران
در اولین مجمع پس از فرابورس

به دنبال شرکت گسترده متقاضیان استخدام 
در گهرزمی��ن ک��ه با ش��رکت حدود10هزار 
داوطل��ب در مقاط��ع دیپلم، کارشناس��ی و 
کارشناس��ی ارش��د در فروردین برگزار ش��د 
معاون اداری و پشتیبانی گهرزمین در پیامی 
از ش��رکت کنن��دگان و مجری��ان برگزاری 

آزمون تقدیر نمود.
حاج حس��ین دالوریان در این پیام با تبریک 
میالد باس��عادت منجی عالم بشریت حضرت 
مه��دی )ع��ج( از زحم��ات هم��کاران حوزه 
مدیریت منابع انس��انی ک��ه با تالش و تدبیر 
خ��ود بزرگترین آزم��ون اس��تخدامی را در 
س��یرجان با همراهی پرسنل حراست، روابط 
عمومی، رفاهی و مس��ئوالن ش��رکت کاما با 
نظ��م و انضباط برگزار کردن��د قدردانی کرد 
و ب��رای ش��رکت کنندگان آرزوی موفقی��ت 

نم��ود. در این پیام همچنی��ن ازحمایت های 
مدیرعام��ل محترم ش��رکت، اعضای محترم 
هیئت مدیره و معاون��ت محترم بهره برداری 
ک��ه با بازدید خود از ح��وزه برگزاری آزمون 

و ارس��ال پیام موجبات دلگرمی همکاران را 
فراه��م نمودند تقدیر نمود و اظهار امیدواری 
کرد ب��ا تداوم این حمایت ها ش��رکت بزرگ 
گهرزمین بتواند ب��ا جذب نیروهای متعهد و 

متخّصص م��ورد نیاز به اهداف عالی خود در 
توسعه، تولید و اشتغالزایی بیشتر دست یابد. 
خب��ر دیگ��ری از ح��وزه معاون��ت اداری و 
پش��تیبانی گهرزمین حاکی است نتایج اولیه 
آزم��ون اس��تخدامی برای ش��رکت کنندگان 
مقطع دیپلم تا پایان اردیبهش��ت ماه و نتایج 
اولیه مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در 
خردادماه اعالم می ش��ود. این خبر می افزاید: 
نتایج اولیه دو یا س��ه برابر ظرفیت مورد نیاز 
اعالم می شود و اسامی اعالم شده باید طبق 
برنامه زمان بندی ش��ده که اعالم خواهد شد 
در مصاحب��ه تخّصص��ی و عمومی ش��رکت 
نمایند. ش��ایان ذکر اس��ت شرکت کنندگان 
مقطع دیپلم حدود س��ه هزارنفر و داوطلبان 
ش��رکت کنن��ده در مقاط��ع کارشناس��ی و 
کارشناس��ی ارش��د در ای��ن آزم��ون حدود 
هفت هزار نفر بوده ان��د که در پایان از میان 
ای��ن تعداد حدود پانصد نفر برای اس��تخدام 

درگهرزمین پذیرش خواهند شد.

نتایج آزمون گهرزمین بزودی اعالم می شود

  صفحات 2 و 3



به دنبال وقوع سیل در استان خوزستان 
بن��ا به مصال��ح انسان دوس��تانه و نظر 
مقامات عالی رتبه نظام جهت حمایت 
و کمک ف��وری به آس��یب دیدگان از 
سیل، از سوی هیئت رئیسه گهرزمین 
س��تاد حمایت از س��یل زدگان تشکیل 
و امکان��ات نیرویی و لجس��تیکی این 
شرکت به منطقه سیل زده »حمیدیه« 
در اس��تان خوزس��تان انتق��ال یافت. 
این س��تاد تصمیم گیری )متش��کل از 
مهندس پوریان��ی مدیرعامل، مهندس 
دالوری��ان  مهن��دس  و  س��لیمانزاده 
معاونین شرکت( برآن شد با هماهنگی 
س��تاد بح��ران اس��تانداری کرمان که 
به عن��وان معی��ن شهرس��تان حمیدیه 
معرف��ی ش��ده ب��ود اقدامات خ��ود را 
در منطق��ه بر حس��ب اع��ام نیازها و 
توس��ط  اولویت های مش��خص ش��ده 
نمایندگان استانداری کرمان در منطقه 

اجرا کند.

◄ موقعیت حمیدیه 
ه��زار  ب��ا 60  شهرس��تان حمیدی��ه 
جمعی��ت در 28 کیلومت��ری ش��مال 
غرب اهواز واقع شده است. این منطقه 
که در س��ال 91 تبدیل به شهرستان 
ش��د ش��امل دو بخش »مرک��زی« و 
»گمبوعه« و چهار دهستان به نام های 
دهس��تان جه��اد، دهس��تان دهکده، 
دهس��تان ط��راح و دهس��تان کرخه 
می باشد. در شمال شهرستان حمیدیه 

در دهس��تان کرخه )روستای عاونه(، 
سد کرخه واقع شده است و در همین 
نقطه رود کرخه به س��ه شاخه تقسیم 
می ش��ود که دو ش��اخه آن به ش��رح 
ش��اخه اصلی و شاخه نور، از دو سمت 
ش��رق و غرب شهر حمیدیه به حرکت 

خود ادامه می دهند.
روس��تاهای واقع شده در مسیر کرخه 
قبل از رس��یدن کرخه به محل ایجاد 
س��د واقع در عاونه بیش��ترین حجم 
آبگرفتگی را دارند که خس��رج عوده، 
حم��دان س��لجه، ابوعبدی��ک نب��ی و 
قاس��م زام��ل از جمله این روس��تاها 
هس��تند البته روس��تاهای کوچکتری 
مانند بیت گنیم و البعید که بخشی از 
فعالیت تیم شرکت در آن ها بود نیز از 
همین بخش هستند. در ادامه حرکت 
دو شاخه اصلی و نور در محل روستای 
ش��یخ زهراب کمترین فاصله را از هم 
دارند که مساحتی از زمین کشاورزی 
و جاده دسترس��ی حاف این فاصله را 

ایجاد کرده است.
بعد از این مس��یر ش��هر حمیدیه واقع 
ش��ده اس��ت که افزایش دب��ی رود، با 
توجه به واقع شدن شهر حمیدیه بین 
دو رود کرخه اصلی و کرخه کور که در 
جریان 8 س��ال دفاع مقدس به کرخه 
ن��ور تغییر نام یاف��ت، باعث باال آمدن 
س��طح آب دو رود یاد شده ودرنهایت 
آب گرفتگ��ی حواش��ی رود در ش��هر 

حمیدیه شد.

◄ اعالم وضعیت بحرانی 
بعد از اعام وضعیت بحرانی در استان 
خوزستان و برخی شهرهای استان که 
حمیدیه نیز جزو آنها بود و پس از آنکه 
استان کرمان به عنوان معین شهرستان 
حمیدی��ه انتخ��اب ش��د در روزه��ای 
ابتدایی با تدبیر هیئت رئیس��ه شرکت 
گه��ر زمین، اولین تیم س��تاد مدیریت 
بحران استان کرمان شامل یک دستگاه 
کامیون و یک دس��تگاه لودر وارد شهر 
حمیدیه شد. البته با تأخیر چند ساعته 
تی��م دوم ش��امل 5 دس��تگاه کامیون 
کمپرسی و نیز یک دستگاه لودر و یک 
دستگاه بیل مکانیکی به تیم اول اضافه 
ش��د. مهندس رضا عطای��ی، مهندس 
محم��د شهس��واری و مهندس مجتبی 
یوس��فی س��ه ت��ن از مدی��ران اعزامی 
ش��رکت گهرزمین  به منطقه سیل زده 
حمیدیه از س��وی این شرکت مدیریت 
کار را در منطق��ه بر عه��ده گرفتند. از 
آنجا که این تیم در بدو ورود با توجه به 
حجم عظی��م خرابی ها و آب گرفتگی ها 
و هشدار سیاب های پیش رو مدیریت 
بح��ران ب��ا توجه ب��ه درخواس��ت های 
ف��راوان م��ردم و همچنی��ن کمب��ود 
با چالش های جدی روبرو  ماشین آالت 
بود با برنامه ریزی اولیه ضمن بررس��ی 
وضعی��ت و به دلیل عدم حضور س��تاد 
بحران معین حمیدیه تا آن زمان، رأساً 
تصمیم به ش��روع عملی��ات در مناطق 

بحرانی گرفت.

◄ احداث س�یل بند در روستای 
سید حسین

به منظورکاه��ش ع��وارض حادث��ه در 
چهار روز اول، سیل بند تقریباً به طول 
5 کیلومتر و با حج��م عملیات خاکی 
ح��دود 1000 متر مکعب در حاش��یه 
روس��تای سّید حس��ین )که دربخش 
گمبوع��ه و در جنوب غ��رب حمیدیه 
واقع اس��ت( انجام شد. شروع عملیات 
امداد و ساخت سیل بند با یک دستگاه 
لودر و یک دس��تگاه کامیون آغاز شد. 
اولی��ن اقدام ب��ه هنگام تیم، س��اخت 
س��یل بند در حاش��یه کرخ��ه اصل��ی 
و روس��تای س��ید حس��ین بود که به 
ساکنین محل این اطمینان را داد که 

از ناحیه س��د در این منطقه تهدیدی 
متوج��ه آن ها ک��ه حداکث��ر 10 متر 
بیش��تر از محل رود فاصله نداش��تند 
نخواهد شد، با توجه به فاصله زیاد دپو 
خاک معرفی شده از سوی فرمانداری 
ت��ا محل ایجاد س��یل بند، تیم اجرایی 
بررس��ی های میدان��ی را آغ��از کرد و 
درنهایت تصمیم به برداش��ت خاک از 
نزدیک تری��ن  محل دپو گرفته ش��د؛ 
ک��ه همزم��ان باعث عریض تر ش��دن 
ج��اده دسترس��ی و آس��ان تر ش��دن 
عبور و مرور دس��تگاه های کش��اورزی 
که تا آن زمان میس��ر نب��ود، گردید. 
ایجاد س��یل بند با مصالح تهیه شده از 
نزدیک تری��ن محل دپو خاک هم زمان 

باعث عریض تر ش��دن جاده دسترسی 
جنب روس��تا نیز ش��د که خود باعث 
خش��نودی زاید الوص��ف اهالی گردید 
بط��وری که چند روز بعد از عملیات با 
دیدن خودروهای گروه ابراز احساسات 

می کردند.
در ادامه بعد از اس��تقرار س��تاد بحران 
اس��تان کرمان در مح��ل کار مدیریت 
ماش��ین آالت بر اس��اس تصمیم ستاد 
بحران ب��ر عهده فرمان��داری حمیدیه 
قرار گرفت ک��ه عملی��ات پراکنده در 
محل و بر اس��اس صاحدید مدیریت 
بحران شهرس��تان حمیدیه انجام شد 
که بارز ترین عملیات اجرا ش��ده، ایجاد 
س��یل بند در حاش��یه روس��تای شیخ 

زهراوی و بی��ن دو کرخه اصلی و کور 
بود.

◄ اح�داث و تقویت س�یل بند در 
حاشیه روستای شیخ زهراب

در بخش بعدی با توجه به اولویت بندی 
ستاد بحران شهرستان حمیدیه ایجاد 
س��یل بند در مس��یر حاف و روستای 
شیخ زهراب در دستور کار قرار گرفت. 
همان طور که قبًا اشاره شد دو شاخه 
رود کرخه در مسیر حرکت در محدوده 
حاف و روستای شیخ زهراب کمترین 
فاصل��ه را از یکدیگر دارن��د. ضمناً راه 
دسترسی حمیدیه به شیخ زهراب نیز 
از بین همین دو شاخه می گذرد. الزم 
به ذکر اس��ت که با افزایش آب کرخه 

و ب��اال آمدن آب، راه دسترس��ی از دو 
س��مت در محاصره آب ب��ود بطوریکه 
بخشی از این جاده تخریب و روستای 
زهراب نی��ز در خطر آب گرفتگی قرار 
داش��ت که با ایجاد س��یل بند به طول 
پنج کیلومتر بین راه دسترسی و کرخه 

نور این خطر دفع شد.

◄ تقوی�ت س�یل بند محل�ه دفع 
زباله

در بخش بعدی کمک به تقویت سیل بند 
محله مس��کونی بن��ام تخلی��ه زباله نیز 
بخش��ی از عملیات انجام ش��ده بود که با 
توجه به اینکه عملیات مذکور با مشارکت 
سایر ماش��ین آالت اعزامی استان کرمان 

همراه بود بخش��ی از ماشین آالت شرکت 
گهرزمی��ن در اختی��ار بخش��داری قرار 
داش��ت؛ که بنا به صاحدید بخش��داری 
در روس��تاهای جنبی کار امدادرسانی را 
ادامه دادن��د. بعد از اعام پایان مأموریت 
س��تاد بحران در منطق��ه، تیم اعزامی در 
محل باقی ماند و با هماهنگی بخشداری 
و فرمانداری حمیدیه در ش��یفت شب به 
کمک رس��انی جهت تمیز نم��ودن معابر 
ش��هری از خاک و گونی های خاک اقدام 
نمود و در شیفت روز نیز به کمک رسانی 
به روستاهای ش��مال حمیدیه در بخش 
مرکزی ش��امل حاف، عاونه فای، بیت 
گنی��م، قاس��م زام��ل و البعید مش��غول 
پرداخته ش��د. اینج��ا کار اص��اح معابر 
دسترسی به روس��تاها، تسطیح روستا و 
خش��ک نمودن آب و هموارس��ازی درب 
منازل آب گرفته و هموار نمودن مس��یر 
مدارس در اولویت اجرا بود. تسطیح محل 
احداث چادرهای امدادی جهت عش��ایر 
و روس��تائیان آس��یب دیده نیز از جمله 
عملیات انجام شده در این محور می باشد.

◄ شرایط بغرنج شمال حمیدیه
برخ��ی از روس��تاهایی که در ش��مال 
حمیدی��ه بع��د از عاون��ه و در امتداد 
کرخ��ه و م��وازی ب��ا مس��یر اه��واز 
اندیمش��ک قرار دارند به ش��رح قاسم 
زامل، البوعیدیک نبی، حمدان سلجه، 
خسرج عوده، هنوز با آبگرفتگی مواجه 
هس��تند که ارتفاع آب در برخی مانند 
خس��رج عوده به یک متر هم می رسد. 
بخش��ی از هموطن��ان س��اکن در این 
روس��تاها به اردوگاه، برخ��ی به خانه 
اق��وام در حمیدی��ه و برخ��ی نی��ز به 
دلی��ل اینک��ه دام و احش��ام دارند در 
جنگل های خس��رج در مسیر حمیدیه 
به عاونه سکنی دارند که با مشکات 
بسیار و شرایط بغرنجی مواجه هستند. 
یادآور می ش��ود که جنگل های  ضمناً 
مذکور جهت جلوگیری از ریزگردها و 
بیابان زدای��ی با گونه گیاهی کهور غیر 
بومی )آمریکایی و پاکس��تانی( که به 

گفته کارشناس��ان امر گونه مهاجمی 
هس��تند، ایجاد ش��ده اس��ت که برگ 
درختان کهور ب��ه هیچ وجه برای دام 
مناس��ب نیس��ت و باعث فلج عضانی 
و متعاقب��اً مرگ دام می ش��ود که این 
موضوع مبین این مطلب اس��ت که از 
نظ��ر خوراک دام و علوفه هم بش��دت 
در مضیقه هس��تند. با توجه به شرایط 
و مسایل پیش رو پیش بینی می شود 
حداقل تا 3 م��اه آینده این هموطنان 
در این جنگل ها س��اکن باشند که به 
دلیل اسکان آن ها در چادر و نیز عدم 
وجود سرویسی بهداشتی مناسب و نیز 
نزدیک بودن فصل گرما که دمای هوا 
در ای��ن محدوده را ب��ه 57 درجه هم 
می رس��اند به جد الزم اس��ت تدبیری 
اندیش��یده ش��ود. البته اگ��ر کمی از 
می گرفتیم  سیاب های گذشته درس 

و با راهکارهایی به شرح:
■ 1- مطالعه و کارشناس��ی و احداث 
ابنیه س��یل بند ش��امل انواع بندهای 

اصاحی
■ 2-اح��داث و نگهداری س��یل بندها 

)گوره ها(
■ 3- تعبی��ه و اح��داث ان��واع مخازن 
از قبی��ل مخ��ازن تأخی��ری بنده��ای 

تغذیه ای، سدهای پس زننده و
■ 4- راهکاره��ای س��ریعتری مانن��د 
انح��راف س��یاب و یا تخلی��ه مخازن 
موق��ت جه��ت آمادگ��ی ج��ای دادن 

سیاب جدید
■ 5- باز کردن به موقع دریچه تخلیه 

سدهای موجود )در فصول تابستان(
■ 6- الیروبی مرتب مسیل ها

◄ می توانس�تیم از بروز خسارتی 
با این حجم جلوگیری کنیم.

هر چند که همه راهکارها و موارد ذکر 
شده با هزینه ای بسیار کمتر از بخشی 
از خسارت وارده به منطقه امکان پذیر 
اس��ت اما در ص��ورت ع��دم تدبیر در 
آینده نزدیک باز هم شاهد این حوادث 

خواهیم بود.

گزارشی از حضور نیروهای امدادی گهرزمین
در مناطق سیل زده خوزستان

از گهرزمین تا حمیدیه 
 شرکت گهرزمین تنها شرکت خصوصی از استان بود
 که با تجهیزات لجستیکی و نیروی انسانی در منطقه حضوریافت
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اولين مجمع عمومي ش��ركت س��نگ 
آه��ن گهرزمي��ن پ��س از ورود ب��ه 
بازارس��رمايه ب��ا حض��ور ٩٧ درص��د 
ازس��هامداران ش��ركت عصر شنبه31 
فروردي��ن در س��الن ت��اش ته��ران 
تشكيل شد. به گزارش روابط عمومی 
شركت س��نگ آهن گهرزمين در اين 
جلسه كه پس از معرفی هيأت رئيسه 
مجم��ع و قرار گرفتن آن ها در جايگاه 
خود ش��روع به كار كرد، ابتدا مهندس 
علی اكبر پوريانی عضو هيئت مديره و 
مديرعامل شركت گزارشی از اقدامات 
انجام شده به اعضای مجمع ارائه كرد. 
مديرعامل گهرزمي��ن در اين گزارش 
گف��ت: گهرزمي��ن بزرگتري��ن ت��وده 
معدني در مح��دوده گل گهر با ذخيره 
٦٤٠ ميليون تن اس��ت كه بر اس��اس 
مجوزي كه اخذ شده می توانيم ساالنه 
1٥ ميليون تن عملي��ات معدن كاري 
در آن داش��ته باش��يم. وي ادامه داد: 
تاكن��ون ٤٠٤ ميلي��ون ت��ن عمليات 
مع��دن كاري داش��ته ايم و در حدود 
٥٥ ميليون تن آهن برداشت شده كه 
نس��بت باطله به سنگ آهن در حدود 

1به ٨  اس��ت. مهندس پورياني گفت: 
در س��ال ٩٧ در حدود 1٧.٥ ميليون 
تن سنگ آهن استخراج و ٧٥ ميليون 
تن عمليات معدن كاري داش��تيم كه 
بزرگترين حجم عمليات معدن كاري 

در كشور بوده است.
پوريانی گف��ت: با توجه ب��ه اقداماتي 
كه ص��ورت گرفته در حوزه آتش باري 
٢٧ درص��د و در بخ��ش حف��اري 1٢ 
درص��د كاهش هزينه را در برداش��ته 
اس��ت. مدير عامل گهرزمي��ن عنوان 
كرد: عليرغم مش��كات موج��ود و با 
توجه به اينكه ب��ا اعتصابات 1٠ روزه 
كاميون��داران و قط��ع ٢٠ روزه برق با 
توق��ف يک ماهه كار روب��رو بوديم اما 
٤.3 ميلي��ون ت��ن كنس��انتره تولي��د 
داشتيم كه در نوع خودش اين عمليات 
توليد كم نظير است. وي درباره توليد 
و فروش شركت هم گفت: از سال ٩٤ 
ت��ا ٩٧ در ح��دود 11 ميليون و 3٢٤ 
هزار تن توليد كنس��انتره داشتيم كه 
٤.٥ ميليون تن آن مربوط به سال ٩٧ 

بوده است.
مدير عامل گهرزمين اظهار داشت: در 

س��ال مورد گزارش 31 ه��زار ميليارد 
ريال فروش داش��تيم و با رش��د 1٠٥ 
درصدي نس��بت به س��ال قبل روبرو 
بوده ايم، همچني��ن در حوزه صادرات 
نيز ٢٥ كشتي با ظرفيت ٥٥ هزار تن 
به مقاصد صادراتي ارس��ال شده است 
و س��ود ٥ هزار ميليارد ريالي سال ٩٦ 
با رش��د قابل توجهي روب��رو بود و به 
رق��م 1٢ ه��زار ميليارد ريال رس��يده 
است. مديرعامل ش��ركت سنگ آهن 
گهرزمين درب��اره پيش��رفت پروژه ها 
نيز گفت: خط 1 پروژه گندله س��ازي 
عليرغم تم��ام محدوديت هاي موجود 
در ش��هريور س��ال ج��اري ب��ه بهره 
برداري خواهد رس��يد و تا پايان سال 
ج��اري انتظار داريم ت��ا 1 ميليون تن 
گندله توليد داش��ته باشيم. همچنين 
خط 3 كنس��انتره ني��ز علي رقم اينكه 
پيش��رفت 33 درصدي داش��ته است 
اما عمده تجهيزات آن خريداري شده 
اس��ت. پس از توضيح��ات مدير عامل 
گهرزمين اعضای هيئت رئيسه مجمع 
به س��ؤاالت برخی ش��ركت كنندگان 
پاس��خ دادند و در ادام��ه صورت هاي 

مالي منتهي به 3٠ آذر 13٩٧ شركت 
گهرزمي��ن به تصويب مجمع رس��يد. 
برخی ارقام و آمارهای ديگر ارائه شده 

در مجمع بدين شرح بود:
■ از ابت��دای تأس��يس تاكن��ون ٨٨ 
با ظرفي��ت ٥٥ميلي��ون تن  كش��تی 

صادرات كنسانتره داشته ايم.
■ آخرين پيش��رفت خط 3 كنسانتره 
33 درص��د و ظرفيت آن ٢ميليون تن 
بوده و اميدواريم تا پايان سال به اتمام 

برسد.
■ فروش خارجی گهرزمين را شركت 
آلمان��ی زيرمجموع��ه گل گه��ر انجام 
می دهد لذا طبق م��اده 1٢٩ قبًا در 
مقاب��ل قرارداد تضامين گرفته نش��ده 
و ق��رار اس��ت به عن��وان كورپوري��ت 
گارانتی از محل سود گل گهر به عنوان 

سهامدار تأمين شود.
■ پروژه گندله س��ازی را ق��رار بود 
آلمانی ه��ا ٢٦ ماهه تمام كنند حتی 
ب��ا پيش آمدن تحريم ه��ا اين پروژه 
1٨ ماه��ه ب��ه اتمام خواهد رس��يد 
علی رغم اينكه تجهيزات يک ماه در 
گمرک مانده بود توانس��تيم آن ها را 

ترخيص كنيم. 
■ در خص��وص حفاری و آتش باری ها 
همكاران ما ابت��كارات خوبی را انجام 
حفاری ه��ا  در  بطوريك��ه  داده ان��د 
1٢درص��د و در بخ��ش آتش باری ٢٧ 

درصد هزينه ها را كاهش داديم.
■ در مجموع كل عمليات معدنكاری 
ش��ركت ت��ا پايان س��ال مال��ی مورد 
گ��زارش بالغ بر ٤٧٥ ميليون تن بوده 
كه ٥٠ ميليون آن منتج به اس��تخراج 

سنگ آهن شده است.
■ در حال حاضر برداشت از معدن در 
عمق ٢٠٠ متری بوده كه تا ٤3٠ متر 

افزايش می يابد.
■ در س��طح مع��دن گهرزمين روزانه 
٢٦هزار تردد و س��االنه ٩ميليون تردد 
را داش��ته ايم كه س��ال گذش��ته فقط 
يک س��انحه را داش��ته ايم؛ از سازمان 
راه اس��تان كرمان در ارتباط با تعداد 
كرمان  اس��تان  مواصاتی  تردده��ای 
در س��ال گذشته پرس��يديم كه طبق 
اعام اين س��ازمان حدود 1٥ ميليون 
تردد بوده كه ٨٢٢ نفر فوتی و ٥٢1٩ 

مصدوم داشته است.

مدي��ر عامل ش��ركت س��نگ آهن 
گهرزمين در پيام��ی از حضور همه 
جانبه س��هامداران مردمی در اولين 
مجم��ع عمومی س��اليانه ش��ركت 
پ��س از فراب��ورس تقدي��ر نمود. در 
اي��ن پيام آم��ده اس��ت: »اينک كه 
نخس��تين جلس��ه مجم��ع عمومی 
س��اليانه ش��ركت گهر زمين بعد از 
واگذاری بخش��ی ازس��هام دربورس 
اوراق بهاداربا حضورفعال وثمربخش 
قريب به بيش از ٩٥ درصد از اعضاء 
محترم در فضائی آكنده از صميميت 
و تعل��ق خاط��ر به اه��داف متعالی 
ش��ركت، برگزار گردي��د، برخويش 
الزم می دانم به پاس اين حضورسبز 

كه متضمِن بركات و اثرات س��ازنده 
درآتيه ش��ركت خواهد بود، بهترين 
س��پاس ها وقدردان��ی صميمان��ه را 
تقديم يكايِک عزيزان وس��هام داران 
ارجمن��د نماي��م. بی ش��ک، نيل به 
چشم انداز و رس��الت خطير شركت 
گهرزمين كه درحال حاضر به يكی 
از بازوان توانمن��ِد اقتصاد ،صنعت و 
ركن ركي��ن كارآفرين��ی در عرصه 
توليِد س��نگ آه��ن و موتور محركه 
در  آن  تبديل��ی  صناي��ع  و  ف��والد 
كش��ورو خاورميان��ه  ب��دل گرديده 
اس��ت، نيازمند بذل عنايتی ويژه و 
در خورش��أن نام بزرگ اين شركت 
اس��ت كه حضورآحاد اعضاء مجمع 

عموم��ی، خ��ود بيانگر اي��ن توجه 
مش��فقانه، نس��بت به مأموريت ها و 

آينده شركت قلمداد می گردد.«
در بخش ديگ��ری از اين پيام آمده 
اس��ت: »بی تردي��د اينجانب، هيئت 
مديره وسايرمس��ئولين ش��ركت به 
پشتوانه حمايت ها و تشريک مساعی 
ش��ما عزيزان، قادر به هدايت سكان 
خطير اي��ن مجموعه ارزش��مند در 
دري��ای پرتاطم تكانه ه��ای اقتصاد 
وصنع��ت دربحبوح��ه تحريم ه��ای 
ظالمانه اس��تكبارجهانی می باش��يم 
وهم��واره س��رتعظيم و تكري��م در 
وازخودگذش��تگی  ايث��ار  پيش��گاه 
آح��اد هم��كاران خدوم خ��ود فرود 

آورده اي��م ك��ه لحظ��ه ای از ب��ذل 
تاش واهتمام در مس��ير شكوفائی 
ننموده  فروگذار  ش��ركت گهرزمين 
و در اي��ن آوردگاه پرفراز ونش��يب، 
اراده  و  تس��خيرهمت  را  خس��تگی 
اينجانب  نموده ان��د...  خود  پوالدين 
رج��اء واثق دارم، درس��ال جديد، با 
حمايت هرچه بيش��تر س��هام داران 
ارجمند وتحقق طرح های توسعه ای 
ش��ركت و نيزايجاد و بهره برداری از 
تولي��دی جدي��د وممانعت  خطوط 
از خام فروش��ی، زمينه مناس��بی در 
ارتقاء سودآوری فراهم و برگ زرين 
ديگری بردفتر افتخارت اين شركت 

سترگ افزوده گردد.«

تقدیر از 
حضور 
سهامداران
در اولین مجمع 
پس از فرابورس

مدیرعامل شرکت سنگ آهن گهرزمین
 در اولین مجمع عمومی پس از فرابورس بیان کرد:

می توانیم 
ساالنه 15 میلیون تن
 عملیات معدن کاری 
داشته باشیم
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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
 به طور کامل با امتیاز کار 

اجاره داده میشود 
 قیمت توافقی

09178317645 
09193453650

داربست فلزی سیرجان جنوب
فروش ، نصب ، سرویس   09133472290 عباسی 

و لوله کشی توکار انواع 
کولر گازی اسپلیت
09164458335

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

داربست فلزی 
افالک

 09138455581
عباسی

بلوار شیخ مفید، روبروی مدرسه جهان دانش کمد دیواریدرب اتـاقیکـابینتکـابینت مـلک پور)نیک کابین (
09133472492 -42330183092174133275 شعبه دیگری ندارد

negarestanniaz
نیازمندی نگارستان در فضای مجازی 



شنبه 7 اردیبهشت  21398
شماره 1170 روزنامه نگارستان

@negarestanniaz

استخدام
به یک شاگرد جهت کار کناف 

بصورت  دائم نیازمندیم.
 09130468402

استخدام مهندس معدن
ساکن سیرجان یا رفسنجان، لطفا رزومه 

خود را به ایمیل زیر ارسال فرمایید
La.barati@gmail.com

به چند مدل جهت هاشورابرو 
و خط چشم نیازمندیم.

09392254115

به چند نفرویزیتور و مامور پخش  جهت 

پخش مواد غذایی در سیرجان نیازمندیم. 

09332934704

به تعدادي نیروي )آقا یا خانم ( جهت کار 
در آشپزخانه فست فود با حقوق عالی نیازمندیم .

ساعات کار: 16 الي 24 
تلفن تماس :09363006463

دعوت به همکاری
 - تحصیلدار ،یک نفر      -کارگر ساده، ده نفر

 - حسابدار، یک نفر            - راننده تراکتور ، دو نفر
 آدرس: مجتمع شهید عتیقی

09909462689

به یک خانم حسابدار 
مسلط به ورد اکسل جهت 

کار نیمه وقت در پیمانکاری با 
روابط عمومی باال و سابقه کاری 

نیازمندیم
 09131457058

ساعت تماس 5 الی 8 شب

به یک شاگرد جهت کابینت 
سازی نیازمندیم 
09361486826

به یک خانم جهت حسابداری 
نیازمندیم. 

09133477436

از یک نفر شاگرد جهت کار لوله 
کشی ساختمان نیمه ماهر دعوت 

به عمل می آید.
09135991866

به یک استاد کار ماهر جهت 
کار در  کارواش با حقوق ماهیانه 
یک میلیون و پانصد نیازمندیم

09375229350 

به یک نیروی جوان و یک 
صندق دار خانم دررستوران 

خ وحید نیازمندیم 
09193454265 

به یک شاگرد برای کار در 
کارواش نیازمندیم
09910178371 

به یک نیروی خانم برای 
کار در فست فود نیازمندیم 

 09138265621

 به یک شاگردساده جهت 
کار درلوله کشی گاز نیازمندیم 

 09135975407

به چند پیک موتوری جهت 
کار در فست فود نیازمندیم 

 09133471998

از یک نفر چانه گیر با تجربه 
دعوت بعمل می آید

09028083560 

به یک حسابدار خانم آشنا به 
کامپیوتر برای کار در دفتر سنگ بری 

نیازمندیم       09131456909 

به یک نیروی ساده برای کار در 
تعمیرات لوازم خانگی نیاز مندیم

034  -  42272774

به یک دفتردار آقا به صورت 
نیمه وقت جهت کار در تاکسی 

تلفنی نیازمندیم
 09135824949 

به یک نیروی خانم برای 
کار در فست فود نیازمندیم 

 09356158139
به تعدادی نیروی کار خانم 

برای کار در رستوران نیازمند یم 
 09131789552

به تعدادی نیروی کار آقا برای 
همکاری نیازمندیم 
 09131789552

به یک کمک آشپز حرفه ای 
نیازمندیم 

 09133453288

به یک نان دربیار تنوری برای 
کار در نانوایی نیازمندیم 

 09139422629

به یک نفر آشپز برای کار در 
آشپزخانه رستوران نیازمندیم

 09131789552 

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

09132472608

از یک نفر فروشنده 
آقا با روابط عمومی باال جهت 

کار در پوشاک مردانه واقع 
در پاساژ کوثر دعوت 

به عمل می آید.
09033453353

به تعدادمحدودی 
خانم وآقا با روابط عمومی 

باال نیازمندیم.
09132962691
42236532

به یک نفر 
شاگرد خانم جهت کار 

درآش وحلیم  نیازمندیم
09138260531

به تعدادی راننده 
تمام وقت و نیمه وقت 

جهت همکاری در آژانس 
هما نیازمندیم
خیابان نصیری

09132471303 

به تعدادی 
فروشنده صندوق دار و 
آشپز جهت همکاری در 

بستنی آیس تک در سردار 
جنگل نیازمندیم
09120834136

به دونفر نیروی 
خانم مجرد جهت کار در 

دفتر بیمه ایران نیازمندیم 
مراجعه حضوری

 خ غفاری، چهارراه تعویقی 
بیمه ایران- تاج آبادی

به یک نفر کارگر 
خانم جهت تولید زولبیا 

و بامیه نیازمندیم.
09139457859

به یک نفر 
پیتزازن و یک نفر 

ساندویچ زن جهت کار در 
فست فود نیازمندیم.

09330432109

از یک نفر منشی 
خانم جهت کار در دفتر 
امالک دعوت به همکاری 

می شود.
09134454349

یک شرکت معتبر 
در منطقه ویژه به یک نفر 
آشپز خانم جهت کاردر  
آشپزخانه نیازمند است.

09394330421

به تعدادی نیرو 
جهت کار در موسسه 

خیریه علی ابن ابیطالب )ع( 
نیازمندیم.

خیابان امام روبروی بازار 
جنب کوچه مسجد جامع

09139423268

به تعدادی راننده 
متاهل برای کار در آژانس 

گهرسیر با زنگ خور عالی و 
کمیسیون روزانه 4000 تومان 
و به یک دفتردار به صورت 

نیمه وقت نیازمندیم 
 09139387480

به یک سالن دار 
خانم و یک صندوق دار 
خانم جهت همکاری در 

رستوران نیازمندیم
 09130959003  

به یک پرستار 
خانم تمام وقت با حقوق 
کافی، ترجیحا میان سال، 
با مسکن مجانی نیازمندیم

 09132476625

به یک نفر 
نیروی کارگر جهت کار در 
الستیک فروشی سن بین 

20 تا 30 سال نیازمندیم
 09139471498

قابل توجه 
همشهریان محترم 

از سالمند شما بطور شبانه 
روزی پرستاری می کنیم 
تضمینی و با کمال آرامش

 09026579465

آژانس شبانه روزی 
نسیم 

تعدادی راننده با ماشین به 
صورت تمام وقت ونیمه وقت 
با زنگ خور عالی با کمترین 

کمیسیون 8درصد نیازمندیم 
 09139470836

به یک اصالح کار 
حرفه ای و گریمور عروس 
نیازمندیم و یک میزناخن و 
یک تخت اپیالسیون اجاره 

داده می شود 
09136219652

به یک نفر 
MDF استادکار ماهر
نیازمندیم با  حقوق و 

مزایای عالی
09133472492

به یک شاگرد 
جهت کار در قهوه خانه 
با حقوق و مزایای عالی 

نیازمندیم
09132477113

به یک نیروی 
ماهر جهت کار در 
کارواش نیازمندیم
09116928466 

به یک نفر استاد 
کار و تعدادی شاگرد ساده  
برای کار در کارگاه کابینت 

ام دی اف نیازمندیم
09105461700 

به یک پامنقلی 
ترجیحاجوان جهت کاردر 
رستوران با حقوق عالی 

 یک شیفت نیازمندیم
09137474134

به تعدادی نیروی 
نظافتچی خانم و آقا و نیروی 

پرستاری و نگهداری از کودک 
و سالمند جهت کار در شرکت 

خدمات نظافتی نیازمندیم 
تماس از صبح 8:00 الی13:00
09303810011 -42346397 

09179634189

درمانگاه شبانه روزی 
سیب از سه نفر نیروی مجرب 

خانم با روابط عمومی و فن بیان باال 
در محدوده و نزدیک بلوار ولیعصر  

دعوت به همکاری می نماید.
حقوق ثابت+ بیمه+پورسانت 

09213590377

به یک فروشنده 
مجرب خانم جهت کار در 

پوشاک فروشی  )دو شیفت( 
نیازمندیم.

09133476007

به دو نفر نیروي 
کار جهت نظافت و ظرفشویي 

و یک نفر نیروي سالن دار 
باظاهري آراسته جهت کار 

دررستوران نیازمندیم
42204358

به یک نیروی 
کار شیفت شب، جهت 
همکاری  در فست فود 

نیازمندیم
09198601098  

به دونفر نیروی خانم 
جهت کار ،فروشندگی ،بسته 

بندی و غیره نیازمندیم
 ضمنا نیروها بیمه می شوند

 09135057020 

به یک شاگرد 
جهت کار در پالستیک 

فروشی نیازمندیم
 09211368220

به یک نفر راننده 

جهت کار روی وانت نیسان 

و یک کارگر نیازمندیم

 09379915254

به یک منشی 
خانم ترجیحا مجرد ، آشنا 
به کامپیوتر جهت کار در 
دفتر ساختمانی واقع در 

شهرک صنعتی نیازمندیم 
 09379915254

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

مهدیه، خ 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، خ فرمانداری ، روبروی شهربازی 
شرکت تیپاکس(

 09140132090

به چند نفر 
نیرو جهت کار در 

کارگاه لبنیات فروشی 
نیازمندیم.

ساعات تماس 8-14 و 18- 21
09130440734

از تعدادی 
استادکار و شاگرد نقاش 
ساختمان بصورت دائم  

وروزمزد دعوت بعمل
 می آید. )آریا رنگ(
09133477951

یک شرکت تولیدی معتبر واقع در منطقه ویژه 
اقتصادی سیرجان از یک نفر کارشناس فروش خانم  با
 2 سال سابقه کار مرتبط و حداقل مدرک تحصیلی 

لیسانس دعوت به همکاری می نماید
 09120127706

قیمت کارشناسی زمین و ساختمان 
مهندس نادری نیا 
 09133455472

ابتدای بلوار دکترصادقی - 50 متر بعد از تقاطع دهخدا
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کافه و رستوران شمرون 
برای تکمیل پرسنل به نیروهاي ذیل نیازمند است:

آشپز ماهر با سابقه کاری)مرد.خانم(
دونفر نیرو جهت سالن داری و کمک آشپز)خانم(

نیرو برای کافی شاپ)مرد(
بلوار امام رضا، به سمت چهارراه شهربابک، نبش بانک تجارت 

۰۹۱۳۵۰۷۴۷۵۳

یک شرکت پخش مواد غذایی از تعدادی نیروی با 
 تجربه برای پخش مواد غذایی دعوت به همکاری می نماید 
 - ویزیتور : با حداقل یک سال سابقه ی کار در سیرجان 

 - انباردار : حداقل یک سال سابقه ی کار 
 - حسابدار : حداقل سه سال سابقه ی کار

 )ارائه گواهی حسن انجام کار و ضامن معتبر الزامیست(
۰۹۳6۴۴۰۷۴۷8 -  ۰۹۱286۱۰۹۱6

رستوران چلچرا غ به دونفر کمک آشپز و 
دو نفر نیروی خدماتی جهت شیفت عصر با حقوق 

و مزایای عالی نیازمند است
آدرس: خیابان مولوی، نبش کوچه ۱2 

 رستوران چلچراغ 
 ۴22۰2۴82 

دفتر امالک پیوند
به یک همکار خانم با مهارت و مسلط به کامپیوتر 

نیازمندیم.
به یک آقا یا شریک وارد به معامالت امالک جهت 

مدیریت دفتر امالک نیازمندیم.
آدرس: خیابان ولیعصر، روبروی بنیاد شهید، قبل از تقاطع 

خیابان فردوسی-  دفتر امالک پیوند
۰۹۱۳۳۴۷2۰۱8 - ۴22۰6۴8۴ - ۴22۰۹۴۳۴

مدیریت: رضا ملک زادگان

از یک نفر منشی 

خانم جهت کار در مطب 

دندانپزشکی دعوت بعمل 

می آید.مراجعه بصورت 

حضوری از ساعت ۱6 الی ۱8

۴22۰6۰۷۳

زولبیا و بامیه
آماده همکاری یا 
مشارکت برای راه 

اندازی مغازه و تولید 
زولبیا و بامیه در ماه 

مبارک رمضان
۰۹۱۴۰۵۵۴۳۳۷

از یک نفر 

خانم جهت پرستاری از 

سالمند خانم دعوت به 

همکاری می شود.

۰۹۱۳2۷8۵86۴

به یک حسابدار 
خانم مسلط به سیستم 
حسابداري براي کار در 
طال فروشي نیازمندیم

۰۹۱۳2۴۵۱82۰
علي صفاري

به یک نفر پرستار 
خانم، ترجیحا متاهل، جهت 
نگهداری از کودک در منزل 
حوالی بلوار قاآنی، از ساعت 

8 الی ۱۷ نیازمندیم 
ساعات تماس: ۵عصر به بعد 

۰۹۱۳۳۴۷6۴۹2

به یک نفر 
خانم جهت کار در 

منزل به صورت پاره 
وقت حوالی سه راهی 

کرمان نیازمندیم
 ۰۹۳۳۵۹۷۹۳۰۳  

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 ۵نفر
 کارشناس و مدیرفروش  آقا و خانم با سابقه

نیروی بازاریاب آقا وخانم ۷ نفر
مراجعه حضوری

به  یک  منقلدار خانم  و ۳ نفر خانم  

جهت  کار در    غذا  آماده  نیازمندیم 

۰۹۳۷88۴۵۴۴۵ 

از تعدادی شاگرد خانم جهت کار در 

آشپزخانه) فست فود ( دعوت به عمل  می آید  

۰۹۰۳۱2۹۳۱۴۱

به یک نفر حسابدار ماهر خانم یا آقا با رزومه
)مدیریت مالی 2 ساله( جهت همکاری در شرکت 
سولفات فلزات بلورین، واقع در شهرک صنعتی 

شماره 2 سیرجان دعوت به عمل می آید. 
۰۹۳۹۱86۰۷۳۷ - ۰۹۱۳۹۵6262۱

یک شرکت معتبر پیمانکاری راه جهت رتبه بندی 
شرکت به تعدادی مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد عمران 
با هر گرایش) زمین شناسی، مکانیک یا آبیاری( با حداقل ۳6ماه 
سابقه بیمه در شرکت پیمانکاری با گرید راه یا آب نیازمند است.

۰۹۱288۹6۹6۱

از یک نفر آشپز ماهر و با سابقه در هتل فدک 

به صورت شراکتی  دعوت به همکاری می شود.

۴22۰۵۵2۵ - ۴22۰8288

آژانس آزادی به تعدادی راننده با ماشین 
بصورت تمام وقت و نیمه وقت نیازمنداست

۰۹۱۳۷۷۰۰6۰۰
 راننده تمام وقت باکمیسیون ۱۵درصد

به یک کارگر آشنا با کارکشاورزی متاهل با خانواده 
جهت کار و نگهبانی باغ میوه در منطقه گدارخانه سرخ کنار 

جاده نیازمندیم با حقوق ماهیانه ۱،8۰۰،۰۰۰ تومان چنانچه مورد 
رضایت باشد حقوقش افزایش می یابد )عدم اعتیاد (

 ۰۹۱۳۷۳۱۰6۷۰

به دو نفر بازاریاب خانم یا آقا جهت بازاریابی 
مواد غذایی با حقوق ماهیانه یک میلیون و چهارصد 

هزار تومان با پور سانت عالی نیازمندیم
۰۹۱۴۰۱66۱۹۰ 

به یک فروشنده خانم جهت 
کار در فروشگاه نقره و بدلیجات 

نیازمندیم.   ۰۹۱۳۷۷۰۷۷۳۰

به دو نفر بازاریاب با سابقه 
جهت پخش مواد غذایی نیازمندیم 

 ۰۹۱۷۹2۵6۹۵۴

استخدام

به تعدادی نیروی خدماتی خانم 

و آقا جهت کار در بیرون بر

  زعفرون نیازمندیم.

۰۹۱۹۰۳۳۰۱۴۷

به تعدادی خودروی پژو ۴۰۵ و سمند 
دوگانه سوز، مدل ۹۵ به باال و همچنین ون 

وانا ،ون فتون، ون اویکو جهت سرویس دهی 
یکی از شرکتهای وابسته 

گل گهر نیاز مندیم 
۰۹۱۳۱۷82۴6۱

مجموعه غذایی 
تورینو 

برای بخش های مختلف 
خود از افراد زیر دعوت به 

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

۳.یک نفر کمک پیتزا زن 
۴.یک نفر میزبان )رستوران(

۵. یک نفر پیک موتوری
6. یک نفر صندوقدار)رستوران(
۷.یک نفر صندوقدار)بیرون بر(

8. یک نفر نیرو آشپز خانه )بیرون بر(
شیفت۱ و شیفت 2
۰۹22۴286۷62

به تعدادي راننده 
پایه یکم ،با حقوق و مزایاي 
عالي در شرکت هاي تابعه 

گل گهر نیازمندیم.
۰۹۱28۷2۰۳۵2
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خرید کاغذ 
باطله ،کتاب و دفتر 

،روزنامه و مجله 
درب منزل

09383826433

خریدار وانت 
پیکان مدل های 90 به 
باال ترجیحا دوگانه سوز

09132451348

فروش دوو سیلو 
رنگ بژ، مدل 80 

 الستیک 100 درصد،
 بیمه 10 ماه، فنی سالم

09198062895

ضایعات آهن 
خرید ضایعات آهن و 

آلومینیوم و غیره با باال 
ترین قیمت درب منزل و 

شرکت 
09139425106

آهن وضایعات و پالستیک 
شما را خریداریم.
09135865238

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

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

شما را خریداریم  09133477436

خرید وفروش امتیاز وام
 هر سه شعبه

09135323325

فروش پراید صندوقدار 
سفید دوگانه سوز 
کارخانه ، مدل 89 
09133780753 

فروش امتیاز وام بانک 
رسالت

09904014165

فروش یک دستگاه لیزر 
فایبر30 وات، برند ریکاس، نو 

09137707730

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

09131791171
09132451764

فروش دکور دفتر کابینت سازی همراه با 
اجاره مغازه مناسب برای راه اندازی دفتر

 کابینت سازی ، با 7سال سرقفلی
بلوارسردارجنگل- ابتدای خیابان دهخدای جنوبی

09134454510

خریدار ضایعات آهن 

دست دوم درب وپنجره  

با بهترین قیمت روز

09394768100

یک باب رستوران واقع در کمربندی جنب 
کارخانه یخ رضایی با تمام امکانات، به دلیل دو 

شغله  بودن به قیمت توافقی با سابقه 3سال کارکرد
  به فروش می رسد

 09136679141  شهسواری

مغازه مرغ و ماهی دور 
میدان گیتی نورد با وسایل کامل 

به فروش می رسد.
مرغ و ماهی پارس بال

09131797300

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( 
 09135302372 - 09215342372

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

باالترین قیمت، خرید 
ماشین آالت سنگین 

با متعلقات، خرید 
ماشین آالت راه سازی

09133470534
09138635282

خرید و فروش 
آهن آالت دست دوم

خرید ضایعات در محل
 09132781601
09131787522

فروش فوری یک 
باب مغازه ساندویچی فعال 

واقع در خیابان هجرت 
شمالی بعلت نیاز مالی

09133780593
09130525374

رستوران بیرون بر 
با موقعیت عالی با سابقه کار 

درخشان و در حال کار با کلیه 
وسایل اجاره داده میشود . 

09133453582 
09384388548

مغازه فست فود 
واقع در بلوار سردار جنگل 

باموقعیت عالی به علت 
تغییرشغل به فروش یا اجاره 

داده می شود
09139454350

باالترین خریدار 
ماشین فرسوده درمحل در 

سیرجان و حومه
 لوازم استوک تویوتا، پراید 

نیسان موجود می باشد 
09140399099 

ابزار ساختمانی 
سنگین شما مانند باال بر  
میکسر و سایر ابزار دیگر 

را خریداریم 
 09138261941

فرش کرمانی شمارا با 
باالترین قیمت خریداریم.

خرید وتعویض انواع فرش کرمانی، 
دست بافت ودست دوم

 با فرش ماشینی.
09131453522

09131787795  فرش کبیر یزد

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

 09137319040 

خرید و فروش متفرقه اتومبیل

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.

مفقودی 

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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قابل توجه سرمایه گذاران و تعاونى ها
یک قطعه زمین به متراژ 27000متر مربع سند تک برگ 

(دو  بربلوار و خیابان) کاربرى سفید در روستاى شریف آباد 
جهت احداث شهرك مسکونى از قرا ر هر مترمربع

یکصد هزار تومان بفروش مى رسد.
کارهاى انجام شده برروى قطعه زمین فوق:

1-تسطیع و حفر کانال دور
2-استعالم از ادارات زیربط 

 3-نقشه بردارى و قطعه بندى(90قطعه مسکونى به متراژ 
200متر مربع و 18 قطعه تجارى به متراژ 60 متر مربع)

4-تقاضاى تفکیک اسناد قطعات فوق
5-نامه نگارى جهت الحاق به طرح هادى(مسکونى)

6-نزدیک به آب برق گاز
درصورت تمایل قطعه زمین مجاور به متراژ 100هزار متر 

مربع فروشنده مى باشد.
42232959 - 09130423817

مکان رستوران ناز واقع 
دربلوار سیدجمال رهن و اجاره 

داده مى شود.
09137573139

فروش 10قصب زمین فاز3 
فخرآباد    (آب و برق سر زمین) 65م

09135878749 

مسکن مشارکتى  با کمترین 
هزینه در محدودى نجف شهر 

صاحب مسکن شوید
09911762952

خریدار آپارتمان دو خوابه 
یا سه خوابه هستیم

09103768022

60 قصب زمین در بهترین نقطه کران 
(کوچه امام حسین8) محصور داراى آب 

برق(پروانه در دست اقدام)به فروش مى رسد.
09133457309

آدرس جدید دفتر امالك پیوند
دفتر مشاور امالك پیوند از خیابان ولیعصر، نبش ابومسلم پس از 20 سال فعالیت

 به خیابان ولیعصر، روبروى بنیاد شهید، قبل از تقاطع فردوسى انتقال یافت.
42209434 - 42206484 - 09133472018
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امالك پیوند 
 محل جدید

بنیاد شهید

فروش بیست 
دقیقه آب  قنات و هشتاد 
قصب زمین براى خانه باغ 
در روستاى اسحاق آباد 

ساعت تماس12 ظهر به بعد
09029574710

200 قصب زمین با 
2000 متر سالن تجارى نقد و 
اقساط به فروش مى رسد یا 

رهن و اجاره داده مى شود 50 
درصد تخفیف براى خرید نقدى 

09193585501

یک کارخانه بسته 
بندى مواد غذایى با کلیه 
وسایل و دستگاه ها داراى 
پروانه بهره بردارى رهن و 

اجاره داده مى شود 
09193585501

مغازه پاساژکندو 
باقیمت مناسب اجاره 

داده مى شود
09130648295

فروش یک کارخانه بسته 
بندى مواد غذایى با تمامى امتیازات  
پروانه بهره بردارى و کل دستگاه ها 
کارشناسى شده به قیمت 8 میلیارد

 ( اقساط) یا 4 میلیارد (نقدا)
(150 م وام پرداخت  شود) 

09901472875

به یک مکان 
اجاره اى جهت مدرسه 
غیرانتفاعى نیازمندیم

09339872110

منزل همکف حیاط دار 
کابینت، سرامیک، پرده، واقع 
درچهارراه برق خ رازى، رهن 

واجاره داده میشود 
 09363806011

دعـوت به همکارى

       �� �دمات ��ی ر�وی زاده
ارائه دهنده خدمات تعمیر، نصب و سرویس انواع لوازم خانگى

با پشتوانه 50 سال تجربه حرفه اى در حوزه خدمات فنى
و بانک قطعات یدکى مشتمل بر بیش از 5000 قلم

جهت تکمیل کادر نیروى انسانى خود در محدوده شهرستان سیرجان
از افراد عالقه مند به امور فنى و تعمیرات لوازم خانگى دعوت به همکارى مى نماید:

 سیرجان ، بلوار دکتر صادقى ، حدفاصل قدس و دهخدا ، روبروى فروشگاه الستیک میرزاده

ردیف

1

2

3

4

5

6

عنوان شغلى

تکنسین تعمیرات برد و مدارات الکترونیک

تکنسین سیار نصب و سرویس یخچال و فریزر

تکنسین سیار نصب و سرویس لباسشویى و 
ظرفشویى

تکنسین سیار نصب و سرویس لوازم خانگى

تکنسین تعمیرات لوازم خانگى کوچک

نیروى خدمات و نظافت

@RZSC_COM :تلفن تماس: 8-42234627-034               آدرس تلگرام جهت ارسال رزومه

مراجعه حضورى: پنجشنبه ها از ساعت: 9 تا 12 و 17 تا 20

- خانم / آقا     - تمام وقت/پاره وقت
- حداقل مدرك تحصیلى کاردانى الکترونیک

- با اخالق، منظم، متعهد، کنجکاو و عالقه مند به 
یادگیرى

- آقا               - پاره وقت
- حداقل مدرك تحصیلى دیپلم و یک سال 

تجربه مرتبط
- با اخالق، منظم و متعهد
- آقا               - پاره وقت

- حداقل مدرك تحصیلى دیپلم و یک سال 
تجربه مرتبط

- با اخالق، منظم و متعهد
- آقا                - پاره وقت

- حداقل مدرك تحصیلى دیپلم و یک سال 
تجربه مرتبط

- با اخالق، منظم و متعهد
- خانم / آقا        - تمام وقت / پاره وقت

- حداقل مدرك تحصیلى دیپلم
- با اخالق، منظم، متعهد، کنجکاو و عالقه مند

 به یادگیرى
- خانم/آقا            - تمام وقت 

- با اخالق، منظم و متعهد
  (ساعت کارى:  8/5-12/5  و  20-16 )

شرایط احراز

امالك و مستغالت 

negarestanniaz@در دنیاى مجازى با شما هستیم

جوشکارى ،خرده کارى و 
برش کارى  سیــار

09901486235 

بنایى ساختمان 
پذیرفته مى شود.
09131793259

چرا تاخیر!چرا دلواپسى!  
از پرداخت یکجا 

انجام سفید کارى و گچ 
برى با باالترین کیفیت و 

مناسب ترین قیمت 
به صورت نقد و اقساط 

09133473500 تضمینى  

جوشکارى ولوله کشى 
09130450214

جوشکارى آبگرمکن در منزل
 در اسرع وقت

09130450214 

نیازمندى نگارستان
42206677 
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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 

سرویس و تعمیر در منزل و کارگاه پذیرفته می شود.
09137689368

سیرجان ، خیابان امام شمالی، کوچه اول، سمت چپ

سرویس،تعمیر و فروش انواع چرخ خیاطی
آموزش استفاده از انواع چرخ خیاطی


