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جناب آقای حاج شهباز حسن پور
نماینده ی محترم مردم شهرستانهای سیرجان و بردسیر

دیده ی بیدار و امیدوار مردم ایران به مس�ئوالن متعهدی دوخته شده اس�ت که با ش�ور 
و ش�عف و حس تعهد و مس�ئولیت، ضمن انجام وظیفه، در صدد تحقق پاس�خگویی به 

مطالبات به حق مردم، مجدانه تالش می ورزند.
اهتمام مستمر و گام های استوار و مطمئن جنابعالی در مسیر پیشبرد، پیشرفت و ارتقای 
اهداف و آمال عالی میهن عزیزمان ایران و به ویژه شهرس�تانهای س�یرجان و بردس�یر  
بسی شایسته ی تقدیر و تشکر است. از درگاه احدیت، تداوم توفیق و موفقیت، سالمت 

و سعادت  شما را مسالت داریم.
 بازرگانی رشیدی

دعوت به همکاری  
به یک پرس�تار کودک جهت کار در منزل، به صورت تمام 
وقت از ساعت 7/30 صبح لغایت 4/30 بعدازظهر با حقوق 

مکفی نیازمندیم. 
لطف�ًا جه�ت مصاحبه حضوری و اعالم ش�رایط با ش�ماره 

09131790543 تماس حاصل نمایید. 

دعوت به همکاری  
از چند نیروی ماهر و نیمه ماهر خانم، 

با حقوق ثابت اولیه، جهت کار در 
" سالن زیبایی نرسی "

 دعوت به همکاری می شود 
 09221380388

جناب آقای محسن بارانی 
انتص�اب شایس�ته جنابعال�ی را به ریاس�ت بانک انصار ش�عبه قدس 
ک�ه نش�ان از لیاقت و کاردانی ش�ما می باش�د تبریک گفت�ه، توفیق 

روزافزون تان را از درگاه خداوند متعال خواستارم. 
محمدرضا احمدی 

جناب آقای

 حمید زنده روح 
خانواده محترم

 سـریـزدی 
با نهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را تسلیت عرض 
نموده، از درگاه خداوند متعال برای کلیه بازماندگان  
صبر جزیل و برای آن مرحوم غفران الهی مس�ئلت 

می نماییم. 

سیدحسین مرعشی
 احمد مرادعلیزاده،  محمدعلی کریمی
محمدرضا شه بخش،  ولی اهلل افخمی راد 

خانواده محترم بداک 
ب�ا نهایت تأس�ف و تأثر ضایعه درگذش�ت مرحوم 
حاج حس�ن بداک را حضور ش�ما سروران ارجمند 
تس�لیت ع�رض نم�وده، از درگاه خداون�د متعال 
شادی روح آن مرحوم و صبر و سالمت بازماندگان 

را مسئلت می نماییم. 
امیر اسماعیل زاده، 
عباس جوان لری، امین جعفری 
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0114  می گوین��د می خواهند 
مح��ل برپای��ی جمعه ب��ازار را به 
ابت��دای ش��هرک صنعت��ی ببرند. 
فقط جهت یادآوری خواستم بگم 
لطفاً اول امکاناتی مثل س��رویس 
بهداشتی، آب خوردن و یا آسفالت 
و روشنایی محوطه آن را انجام بدن 
بعد چنین کاری بکنند. مگه میشه 
که جمعه بازار نه سرویس بهداشتی 
داشته باشه نه آسفالت و نه امکانات 
بهداش��تی و غی��ره. اینجوری هم 
بهداشت و س��امت همه به خطر 
هرروز  فروش��نده ها  ه��م  می افتد 
جمعه به ش��کنجه با اعمال شاقه 

محکوم هستند.
2866  آقایانی که در گل گهر 
در مصاحبه می گویید دیگر فرزند 
جانباز بیکار در ش��هر نداریم. من 
فرزن��د جانباز ب��االی 25 درصد 
بی��کارم که درب��ه در دنب��ال کار 
هس��تم و فع��ًا هم ت��وی خونه 
پرس��تار پ��در جانب��ازم هس��تم. 
جانبازی که به خاطر ترکش های 
توی بدنش نه آس��ایش دارد و نه 

راحتی.
از  یک��ی  ش��نیدیم    6576
ش��رکت های معدنی منطقه خانه 
ش��هردار اس��بق را خری��ده برای 
مهمانس��رایش. اگر این درس��ت 
باش��ه اوالً ببینید آقای ش��هردار 
چه خانه ای برای خودش درست 
کرده که می ت��وان از آن به عنوان 
مهمانس��رای یک ش��رکت بزرگ 
اس��تفاده کرد. دوماً این ش��رکت 
ب��زرگ جا کم بود ک��ه رفته یک 

خانه را خریده برای خودش؟
ش��نیدیم  وقت��ی    2139
فرمان��دار جدید خ��ودش جبهه 
بوده و روحانی است با هماهنگی 
قبل��ی ب��رای دی��دن وی و طرح 
مشکلی که داشتیم به فرمانداری 
رفتیم ام��ا ایش��ان نپذیرفت )!(. 
کاش ی��ک دقیقه م��ا را می دید 
ببین��د الاق��ل چ��کارش داری��م. 

)گروهی از جانبازان ایثارگر(
8763  باس��ام سریک سفره 
و  باش��ی  چهاردی��واری  توی��ک 
دوچش��م یکی ن��گات بکنن واقعاً 
عدالت نیس��ت. آقای امام جمعه 
آقای مس��ئوالن محترم. به خاطر 
می زنی��د  را  دادش  ک��ه  خ��دا 
پیگیرحقوق م��ا کارگران بی گناه 
ش��یعه  اگ��ه  باش��ید.  ت��راورس 
اگه  علی)علیه الّس��ام( هس��تین 
اگه مس��لمان  بنده خداهس��تید 

هستین پیگیر باشید. متشکریم
4340  با عرض س��ام و ادب 
لطفاً از مسئولین بخواهید ترتیبی 
اتخاذ نمایند تا اذان صبح در ماه 
مبارک رمضان در کلیه مس��اجد 
سیرجان هماهنگ و در یک وقت 
معین باش��د نه با هم فرق کنند. 

با تشکر
1104  آق��ای ش��هردار یک 
فکری به حال خیابان های خاکی 
اطراف شهرک سامت بکنید بعد 
از مدت ه��ا از بارش ب��اران هنوز 

چاله ها پراز آب و گل هستند.
8763  باس��ام به خاطر خدا 
پیگیر حقوق م��ا کارگران بی پناه 
راه آه��ن  پیم��ان کاری  ش��رکت 
باش��ید. اآلن مدت سه ماهه که به 
م��ا حقوق نداده ان��د. چکارکنیم؟ 
کجا بروی��م به ک��ی بگوییم نان 
نداری��م بخوریم. جل��و زن و بچه 

داریم خجالت می کشیم!

1125  ب��رای ش��هری مث��ل 
س��یرجان خیلی خوب نیست که 
سرویس های بهداش��تی استادیوم 

تختی اش تمیز نباشد.
1874  با سام صبح پنج شنبه 
رفتم بیمارستان غرضی دکتر ]...[ 
بدون توجه به بچه ام و گفته هاش 
فقط یک رقم دارو برایش نوش��ت! 
آخر این چه وضعیه. ما را ببین یک 
ساعت نشستیم تا نوبتمان شد! این 

هم از دکترای شهرمان!
از  خواس��تم  س��ام    2017
طریق نش��ریه شما تش��کر کنم از 
جن��اب آقای مکی آب��ادی فرماندار 
سابق شهرستان که برای شهرمان 
صادقانه زحمت کشیدند. خاطره ای 
هیچ وقت ی��ادم نمیره اینکه هیچ 
وقت صدای خودشان را روی مردم 
بلند نکردند و همیش��ه با نرمش و 

آرامی شنونده حرف مردم بودند.
4744  س��ام با توجه به اجرای 
ش��بکه آب و فاضاب و حفر کانال 
در خیابان ها و مسدود شدن بعضی 
خیابان ها به خاطر آسفالت و طوالنی 
شدن مشکل رفت  و آمد شهروندان 
تقاضا داریم شهرداری اجرای آسفالت 
را در دو ش��یفت کاری انجام دهد تا 
سریع تر کار انجام شود و مشکل رفت  

وآمد مردم زودتر برطرف شود.
8075  س��ام ضم��ن تقدیر و 
تش��کر از زحمات شما  و همکاران 
گران قدرت��ان در رابط��ه ب��ا چاپ 
مطل��ب »روزی روزگاری معلمی« 
]برگرفته از سالنامه 1335 آموزش 
 وپ��رورش[ آی��ا امکان تهی��ه این 

سالنامه از طریقی وجود دارد؟
نگارستان: یک نسخه از این 
س�النامه در آرش�یو نگارستان 
موجود اس�ت. احتم�االً آموزش 
 و پ�رورش هم نس�خه ای از آن 
داش�ته باش�د اما بااین ح�ال از 
فرهنگی�ان قدیمی و یا فرهنگ 
دوس�تانی که نس�خه ای از این 
نشریه قدیمی را در اختیار دارند 

تقاضا می شود همکاری نمایند.
3527  ب��ا مس��ئولین صحبت 
کنید چرا شهر ما بی حساب کتاب 
ش��ده و نظارتی نمی شود. هرکس 
اجناس��ش را گران می فروش��د. به 
خدا پیگیری نمایید هر مس��افری 
می آی��د داخ��ل ش��هر می گوی��د 

شهرتان بی حساب کتاب است.
2157  ما در نزدیکی اس��کلت 
ده طبقه ساختمان مسکونی آقای 
فرمان��دار جدی��د در 15 خ��رداد 
هستیم. آنهایی که که این قدر پیام 
می دهند بلوار هجرت خراب است 
بیایند ببینند 15 خرداد چه وضعی 
دارد. 6 ماه اس��ت کان��ال کنده اند 
رفته اند و دیگر پش��ت سرش��ان را 
هم نگاه نکردند. اگر نمی توانستند 
درس��ت کنند چرا اینجا را دس��ت 
زدند؟ به خدا مریض ش��دیم از بس 
خاک خوردیم. حاال به خاطر ما نه 
به خاطر س��اختمان اداره اطاعات 
که در این خیابان اس��ت، به خاطر 
ساختمان آقای فرماندار، به خاطر 
وجود چند مؤسس��ه آموزشی که 
اینجا هس��ت بیایند آس��فالتش را 
درس��ت کنند. حاال ما هیچی خدا 
را خوش نمی��اد که بچه های مردم 
توی این مؤسس��ات درس بخوانند 
ه��ر روز خاک و خ��ل هم بخورند. 
چن��د وقت پیش یک طومار امضاء 
کردیم به شهرداری فرستادیم ولی 

خبری نشد.

تریبون آزاد خوانندگان
پیامک : 7258  3000

خبر

برگزاری مانور آتش نشانی
در کارخانه تراورس

مدیر کارخانه های تراورس و ادوات ش��رکت س��ی بی جی در حاشیه ی 
مانور مش��ترک آتش نش��انی گفت:  به موازات ام��ر تولید وظیفه خود 
دانس��تیم ت��ا با هماهنگی س��ازمان محترم آتش نش��انی شهرس��تان 
س��یرجان جهت ارتقاء دانش ایمنی پرسنل شرکت و ساکنین محترم 
شهرک های مجاور مانور مشترکی با همکاری معاونت محترم آموزشی 
سازمان آتش نش��انی در زمینه مهار آتش و برخورد مناسب در مواقع 
بحران��ی برگزار کنیم. مهندس ش��جاعی افزود: در ای��ن مانور اولویت 
آموزش نکات اولیه در ایمنی منازل و مهار آتش به خانم های خانه دار 
و افراد کم سن و سال  به صورت توضیح نکات کلیدی توسط نماینده 
محترم سازمان آقای اسامی انجام و پس ازآن انجام شبیه سازی آتش 

و مهار آن توسط پرسنل و ساکنین را به همراه داشت.

فرمانده جدید سپاه سیرجان 
منصوب شد

دو انتصاب در گل گهر

گ�روه خبر: مدیرکل روابط عمومی اس��تانداری کرمان از 
قطب بندی روابط عمومی های اس��تان کرم��ان خبر داد و 
گفت: ش��وراهای اطاع رس��انی  در آینده نزدیک تشکیل 
می ش��ود . عباس تق��ی زاده در گردهمایی روابط عمومی 
دس��تگاه های اجرایی استان کرمان که در سیرجان برگزار 
شده بود گفت: انتخابات شورای روابط عمومی دستگاه های 
اجرایی استان کرمان در اسفندماه سال گذشته برگزارشده 
و هم اکن��ون در حال انجام کار اس��ت. وی بر لزوم عملکرد 
صحی��ح روابط عمومی در هر اداره تأکید کرد و گفت: عمر 
مس��ئولیت روابط عموم��ی در ادارات کوتاه اس��ت که این 
شاید یکی از آفت های روابط عمومی باشد.مدیرکل روابط 
عمومی استانداری کرمان به اهمیت آموزش و یادگیری در 
این حوزه اش��اره کرد و گفت: آموزش ها در این حوزه باید 

کاربردی باشند. در ادامه این همایش سرپرست فرمانداری 
س��یرجان بابیان اینکه روابط عمومی در یک س��ازمان به 
معنای ارتباط س��الم، شفاف و پویا با مردم و مخاطب است 
گفت: واحد روابط عمومی سخنگوی سازمان خود است که 

باید اختیارات و جسارت الزم را داشته باشد. 
حجت االسام شیخ محمد محمودآبادی در این گردهمایی 
ب��ا اش��اره به اینک��ه روابط عمومی ه��ا از جای��گاه ویژه ای 
برخوردارند؛ افزود: برخی دستگاه های اجرایی روابط عمومی 
را صرفاً برای تائید و یا تکذیب می خواهند درحالی که این 
مأموری��ت روابط عمومی نیس��ت.وی بابی��ان اینکه روابط 
عمومی در یک سازمان به معنای ارتباط سالم، شفاف و پویا 
با مردم و مخاطب اس��ت تصریح کرد: واحد روابط عمومی 
سخنگوی سازمان خود است که باید اختیارات و جسارت 

الزم را داشته باشد.سرپرست فرمانداری سیرجان تعامل با 
م��ردم را رکن اصلی روابط عمومی ها دانس��ت و گفت: اگر 
سازمان ها به واسطه روابط عمومی های خود تعامل خوبی با 
مردم نداشته باشند؛ نمی توانند اعتماد آن ها را جلب کنند و 
اگر مردم به مسئوالن اعتماد کنند قطعاً بخش عمده ای از 

مشکات دستگاه های اجرایی مرتفع می شوند
وی یادآور ش��د: نی��روی متخصص در حوزه ه��ای روابط 
عموم��ی به تعداد دس��تگاه های اجرایی در اس��تان وجود 
ندارد و نیروی انس��انی متخصص عمده ترین مسئله در هر 
روابط عمومی اس��ت. حجت االسام محمودآبادی با تأکید 
بر اینکه رس��انه ها می توانند عملکرد مسئوالن را نقد کنند 
به شرط آن که نقد آن ها منصفانه و سازنده باشد تصریح کرد: 
شهرستان سیرجان یک شهر رسانه است اما نشریات آن از 
کیفیت الزم برخوردار نیستند.وی در پایان افزود: در سال 
انتخابات به س��ر می بریم و نشریات و روابط عمومی ها باید 
برای مش��ارکت حداکثری پرشور مردم درصحنه انتخابات 

اطاع رسانی کنند.

از سوی سپاه ثارا… استان کرمان سرهنگ حسین باقری به عنوان فرمانده جدید 
نیروی مقاومت سپاه سیرجان منصوب شد. این مسئولیت تا قبل از این بر عهده 

سرهنگ محمود مهدوی بود که از آذرماه 95 به این سمت منصوب شده بود. 
س��رهنگ مهدوی از فرماندهان متواضع و با اخاق س��پاه بود که از این پس در 
مسئولیت بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس سپاه استان خدمت می کند. به گزارش 
خبرنگار نگارستان به همین منظور صبح امروز مراسم معارفه و تودیع فرماندهان 
جدید و س��ابق سپاه در تاالر غدیر با حضور سردار مطهری جانشین فرماندهی 

سپاه ثارا… استان و شورای تأمین شهرستان برگزار می شود.

هفته گذشته در مجموعه گل گهر دو انتصاب 
ص��ورت گرف��ت. در انتص��اب اول از س��وی 
مهندس تق��ی زاده طی حکمی مهندس فتح 
ا... طیب��ی به عنوان مش��اور عالی مدیر عامل 
گل گهر منصوب شد. طیبی که در اوایل دهه 
80 معاون گل گهر بود پس از رفتن مهندس 
تقی زاده در آن دوره برای سه سال مدیرعامل 
گل گهر ش��د. در انتصاب دوم مهندس ایمان 
عتیق��ی به عنوان عضو هی��أت مدیره گل گهر 

منص��وب ش��د. عتیقی که در حال حاض��ر معاون مدیر عامل و مدیر مجتمع اس��ت به نمایندگی 
از ش��رکت س��رمایه گذاری معادن و فلزات که باالترین س��هام گل گهر را دارد جایگزین مهندس 

ابوالحسنی در هیئت مدیره گل گهر شد. برای هر دوی این مدیران آرزوی موفقیت داریم. 

سرپرست فرمانداری سیرجان در گردهمایی روابط عمومی های استان:

ثبات مدیریتی 
به واسطه روابط عمومی ها
 اتفاق می افتد
 در سال انتخابات به سر می بریم و روابط عمومی ها باید برای مشارکت 
حداکثری مردم در صحنه انتخابات تالش کنند

شبی به خوبی
شب قدر 

نداریم
شب قدر از شب های مقدس و متبرک 
در دین ما اس��ت. خداون��د متعال در 
قرآن مجید از آن به بزرگی یاد کرده 
و سوره ای نیز به نام »سوره قدر« نازل 
فرموده اس��ت. در تمام سال، شبی به 
خوبی و فضیلت ش��ب قدر نمی رسد. 
این شب، شب نزول قرآن، شب فرود 
آمدن مائک��ه و روح نیز ن��ام گرفته 
اس��ت. عبادت در ش��ب ق��در برتر از 

عبادت هزار ماه است. 
در ای��ن ش��ب، مق��درات یک س��ال 
انس��ان ها و روزی ه��ا، عمره��ا و امور 
دیگر مشخص می شود. مائکه در این 
ش��ب بر زمین فرود می آیند، نزد امام 
زمان)عجل ا... تعالی فرجه الّش��ریف( 
می رون��د و آنچ��ه را ب��رای بن��دگان 
مقدر شده برایش��ان عرضه می دارند. 
و  ق��رآن  ت��اوت  و  ش��ب زنده داری 
مناجات و عبادت در این شب، بسیار 
توصیه و تأکید ش��ده اس��ت. پیامبر 
ا... علی��ه( در تفس��یر  خدا)صل��وات 
سوره »قدر« فرمودند: »هر کس شب 
قدر را احیا بدارد و مؤمن باش��د و به 
روز جزا اعتقاد داش��ته باش��د، تمامی 
گناهان��ش آمرزیده می ش��ود.«. امام 
صادق)علیه الّس��ام( نیز فرمودند: »از 
کتاب خدا استفاده می شود که شماره 
ماه های س��ال نزد خداوند، دوازده ماه 
است و سرآمد ماه ها ماه رمضان است 
و قلب ماه رمضان ش��ب قدر اس��ت«. 
امام باقر)علیه الّسام( فرمودند: »عمل 
صالح در شب قدر از قبیل نماز، زکات 
و کاره��ای نیک دیگر بهتر اس��ت از 
عم��ل در هزار ماهی که در آن ش��ب 
قدر نباش��د.« در مجموع ش��ب قدر 
فرصتی اس��ت زری��ن و طایی برای 
شستشوی آینه دل. این شب بهترین 
فرصت اس��ت تا خوبی ها را جایگزین 
بدی ه��ا و صل��ح و صف��ا را جایگزین 

اختاف و تفرقه نماییم.

فـروشـی
یک ملک تجاری واقع در

 بلوار دکترصادقی روبروی بانک تجارت مرکزی 

به متراژ 630 متر زمین دوکله بفروش می رسد.

شماره تماس 09131451224

دعوت به همکاری 
کارگاه تولید قطعات بتن صالحی 

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

متقاضیان می توانند به آدرس شهرک صنعتی شماره 1،
 انتهای خیابان هفتم کارگاه قطعات بتن صالحی مراجعه نمایند. 

ساعت مراجعه: 8 صبح الی 1 بعدازظهر 

توضیحات تعداد عنوان شغل 
2 سال سابقه کار مرتبط 3 نفر سرپرست کارگاه 

تعمیر و نگهداری 
ماشین آالت 

2 سال سابقه کار مرتبط آشنایی به برق صنعتی، هیدرولیک و جوشکاری 3 نفر 

دعوت به همکاری 

یک شرکت معتبر معدنی در شهرستان 

سیرجان بخش بلورد 

به چند دستگاه وانت مزدا

 نیازمند است. 
تلفن تماس

09137125088

دعوت به همکاری 
یک شرکت معتبر معدنی در شهرستان سیرجان 

بخش بلورد  به 
1- راننده اتوبوس دارای گواهینامه پایه 1 ، 

دفترچه کار، کارت 
2- کارشناس رشته معدن با گرایش استخراج 

3- یک نفر آشپز ماهر با 5 سال سابقه
نیازمند است.

09136559411

دعوت به همکاری 
یک شرکت معتبر معدنی در شهرستان سیرجان از افراد واجد 

شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید:

)HSE(1- مدرک مرتبط با ایمنی، بهداشت و محیط زیست

2- داشتن حداقل دو سال سابقه کار مرتبط با رشته و نامه رضایت 

از شرکت قبل 3- بومی شهرستان سیرجان

رزومه کاری خود را با ذکر ردیف در ساعت 18 تا 20 به شماره زیر 

ارسال کنید  

09139454736



تقدری و تشکر
حال که دس�ت مش�یت الهی پ�در عزیزمان را از ما گرفت با تس�لیم ب�ه درگاه ذات احدیت و آرزوی 
غفران برای این عزیز از دست رفته بدینوسیله الزم می دانیم از کلیه دوستان، آشنایان، اقوام و مردم 
ش�ریف س�یرجان و بلورد به ویژه امام جمعه محترم س�یرجان، نماینده محترم  و رئیس دفتر محترم 
نماینده مجلس، ستاد بازسازی عتبات عالیات عراق و تولیت آستان مقدس حضرت ابوالفضل العباس، 
ریاس�ت و پرس�نل محترم راهنمایی و رانندگی، پرس�نل محترم نیروی انتظامی، مدیرکل اداره راه و 
شهرسازی استان، پرس�نل محترم اداره اطالعات، پرسنل شهرداری سیرجان و بلورد، قضات محترم 
دادگس�تری، اداره جهاد کشاورزی، پرسنل تیپ صاحب الزمان، ریاست و اعضای محترم شورای شهر 
س�یرجان و بلورد، نمایش�گاه داران کامیون و اتومبیل، کامیون داران، پرس�نل گل گهر، س�ازمان نظام 
مهندس�ی، بانک های اقتصاد نوین، ملت، کشاورزی، صندوق قرض الحسنه، اصناف، بیمه، شرکت های 
پس�ته، معادن سرچش�مه و مس چهار گنبد، باربری های کاروان بار، سیرجان پیمان و  کلیه باربری ها، 
بنیاد ش�هید، هیئت امنای مس�جد بلورد و مهدیه سیرجان، هیئت امنای هیئت های مذهبی سیرجان 
و بلورد، ش�وراهای حل اختالف س�یرجان و بل�ورد، مداحان و تمام�ی ادارات و ارگان های مختلف که 
نام ش�ان از قلم افتاد و همه س�رورانی که از شهرهای تهران، کرمان، رفس�نجان، شیراز، بندرعباس، 
بافت و شهرهای مختلف ابراز همدردی نمودند، یا با ارسال تاج گل، پیام تسلیت و تماس تلفنی ما را 

مورد لطف و محبت خود قرار دارند و در مراسم تشییع، ترحیم و خاکبندان 

مرحوم

حسن بداک 
 حاج 

ش�رکت و همراه�ی نمودن�د تقدیر و تش�کر نماییم. 

امیدواریم بتوانیم در ش�ادی  ش�ما عزیزان ش�رکت و 

پاسخگوی محبت های همه باشیم. 

خانواده بداک 

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات 

آربسانی هب فضای سبز با کامیون اهی آربسان 
سازمان سیما، منظر و فضای سبز سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر: 
از  را   2098090549000001 شماره  به  آبرسان(  کامیون های  با  سبز  فضای  به  آبرسانی  عملیات 
از دریافت  برگزاری مناقصه  نماید. کلیه مراحل  برگزار  الکترونیکی دولت  طریق سامانه تدارکات 
اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه  الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
امضای  گواهی  دریافت  و  مذکور  سایت  در  ثبت نام  مراحل  قبلی،  عضویت  عدم  صورت  در  گران 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1398/2/28 می باشد. 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز سه شنبه تاریخ 1398/3/7 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19 روز  شنبه تاریخ 1398/3/18

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 18 روز  یک شنبه تاریخ 1398/3/19

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها: 
آدرس: سیرجان، بلوار شهید زندی نیا، مجتمع سازمانی شهرداری و تلفن: 3- 03442338102
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934- 021 

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان 

مفقودی
شماره قبوض انبار

 -23631 -22748 -22724 -23307 
 22736 -23342 -23465

مربوط به شرکت رنگین فلز ماه نشان 
مفقود گردیده و

 از درجه اعتبار ساقط می باشد.

همکار گرامی 

سرکارخانم یاوری 
درگذشت اندوه بار برادر همسرتان را به شما و خانواده 
محترم منوچهری تس�لیت عرض نموده، ش�ادی روح 

آن مرحوم را از خداوند متعال مسئلت می نماییم. 
حسین اسکندری نسب و خانواده

 شماره 1173 
3 شنبه 28 اردی بهشت 1398  جامعه

ورزش

فرصتی برای جبران
سام افروغ *

گل گهر پس از سال ها به لیگ برتر راه یافت و سیرجان سراسر شادی و 
ش��ور شد. گل گهر به شعارش وعده عمل پوشاند و در سال 98 سیرجان 
را صاحب یک تیم لیگ برتری کرد. قطب معدن و صنعت فوالد ایران نیاز 
داشت تا حرف های زیادی در فوتبال داشته باشد وگل گهری ها با صعود 
به لیگ برتر یک وظیفه سنگین تر را بر عهده گرفتند. البته وظیفه ای که 
کوتاهی و اهمال کاری هایی در انجامش شده و به خاطر مسائلی همچون 
جادو و جنبل و فحاشی به تیم داوری یا تماشاگران و یا فیلم  خرید رأی 
توسط کاپیتان تیم چند باری صدرنشین خبر رسانه ها و فضای حقیقی 
و مجازی شدند؛ اما لیگ برتر داستانش متفاوت است. گل گهر با ورود به 
لیگ برتر از این پس بازی هایش بیشتر دیده می شود و مستقیم و زنده نیز 
از صدا و سیما پخش می گردد. پس می طلبد مسئولین باشگاه روی بحث 
فرهنگی بیش��تر کار کنند تا دیگر ش��اهد اتفاقاتی از این دست همچون 
گذش��ته نباشیم. در حاشیه بودن فعالیت هاي فرهنگي در ورزش ایران و 
به خصوص در فوتبال بر کس��ي پوشیده نیست و ش��کی درباره آن وجود 
ندارد. ش��رایط نامناسب فرهنگی در ورزش و ضعف و فقدان کار فرهنگی 
را کمتر کسي مي تواند انکار کند، نیم نگاهي به وضعیت فرهنگي حاکم بر 
باش��گاه های فوتبال و رفتارهاي خارج از عرفي که از عده ای فوتبالیست ها 
سر مي زند، در کنار فضاي نامناسب استادیوم های ورزشی به خوبی گویاي 
واقعیت تلخي است که نتیجه بي توجهي به فرهنگ و مسائل اجتماعي در 
فوتبال کش��ور است. متأسفانه در باشگاه های ما تنها به پرورش عضالت و 
نیرومندی و تاکتیک آن ها پرداخته می شود اما هیچ گاه درزمینه ی مسائل 
فرهنگی و همچنین چگونگی رفتار در وضعیت های مختلف و در شرایطی 
که خالف انتظار آن هاست، به طورجدی صحبتی نشده. در مورد برخورد با 
داوران که دیگر رفتار بازیکنان اسفناک است. رفتاری که در فوتبال ما رایج 
 VAR شده به عنوان نمونه در جام جهانی تنها کشوری که حتی به سیستم
اعتراض داشت ما بودیم. منکر اشتباهات داوری در ورزش نیستم اما این را 
بپذیریم که اشتباهات داوری در همه جای دنیا و برای همه ی تیم ها وجود 
دارد همان گونه که اشتباه برای بازیکنان و سرمربی وجود دارد.  به راستی 
معاون فرهنگی یا مشاور و مسئول فرهنگی باشگاه گل گهر کیست و اگر 
وجود دارد گزارشی از عملکرد خودش بدهد که برای تقویت زیرساخت های 
فرهنگی  باشگاه و کنترل خشونت و رعایت اخالق ورزشی بازیکنان و کادر 
فنی تیم که تأثیر مستقیمی روی هواداران و تماشاچیان دارد چه اقدامات 
درس��ت و درمانی به معنای علمی و کارس��از انجام داده اس��ت. وقتی که 
بازی های لیگ های اروپایی حتی بازی های حس��اس و تیم های پرس��تاره 
و مدعی را تماش��ا می کنیم به ندرت ش��اهد بروز اتفاقاتی نظیر لیگ ایران 
هستیم. تماشاگران در فاصله حتی یک متری زمین مسابقه می نشینند و 
بی آنکه تخلّفی از آن ها سر بزند، شادی می کنند و به بازی ها رونق و هیجان 
می بخش��ند. دلی��ل آن را می توان در صحبت های نیما نکیس��ا دروازه بان 
سال های گذشته تیم ملّی جست. او می گوید: وقتی که با باشگاه اروپایی به 
توافق رسیدم قبل از حضور در تمرین ابتدا گفتند که باید در کالس اخالق 
ش��رکت کنید و من روز بعد در کالس اخالق چگونگی برخورد با هوادار، 
عکس گرفتن و اخالق را آموزش دیدم و بعد اجازه ش��رکت در تمرین ها 
را پی��دا کردم. فوتبال گل گهر که اکن��ون با حمایت های مدیران گل گهر، 
تیزهوش��ی مدیران باشگاه در عدم ورود به حاشیه سازی و غیرت بازیکنان 
و همراهی هواداران به لیگ برتر راه یافته، ان ش��اءا... بتواند نماینده ی مورد 
اطمینان و شایسته ای برای ش��هر سیرجان و استان کرمان باشد و مانند 
بچه پولداری که دس��تش توی جیب پدرش اس��ت نباشدو ولخرجی های 
بی حساب وکتاب نکند، درآمدزایی داشته باشد، استعدادیابی کند و بدانند 
که برای موفقیت آن ها، کارگران بسیاری زحمت می کشند و عرق می ریزند. 
* فّعال فرهنگی اجتماعی

مریم کاظمی 

در تقویم 98 ، روز سه ش��نبه س��ی و یکم 
اردیبهشت ماه مصادف با روز جهانی پیوند 

عضو اعالم شده است.
تاریخچ��ه آغ��از پیوند عض��و در ایران به 
س��ال های 1314 برمی گ��ردد و به رغم 
اهمیتی ک��ه دارد هن��وز فرهنگ آن در 
جامعه ما نهادینه نش��ده اس��ت.  این در 
حالی اس��ت ک��ه هر بیمار م��رگ مغزی 
می توان��د با اه��دای اعضای خ��ود جان 
حداق��ل  8 انس��ان دیگ��ر را نجات دهد. 
پیون��د عضو امری انس��انی اس��ت که از 
س��وی مراجع تقلید نیز تأیید شده است. 
برخی آمار حاکی اس��ت که اهدای عضو 
در اس��تان کرمان و شهرس��تان سیرجان 
بس��یار پایین است. برخی ها نبود فرهنگ 
اهدای عضو را علت آن می دانند و برخی 
نیز کمبود مرکز پیوند اعضا و رس��یدگی 
نکردن به موقع ب��ه بیماران مرگ مغزی 
را عامل اصلی عن��وان می کنند. از این رو 
است که بسیاری از بیمارانی که به پیوند 
عضو نیاز دارند یا باید در فهرس��ت انتظار 
بنش��ینند، یا با گذر زمان جان خودشان 
را از دس��ت بدهند. متأس��فانه باید گفت 
روزانه10بیم��ار به دالیل مختلف ازجمله 
ح��وادث  کب��د،  کلی��وی  بیماری ه��ای 
غیرمترقب��ه و ... که نیاز ب��ه پیوند دارند 

جان خود را از دست می دهند. 
انجمن  مدیرعام��ل  نجف��ی زاده،  کتایون 
اه��دای عضو ای��ران در مصاحبه ای گفته 
اس��ت:»اگر نصف افرادی که بر اثر مرگ 
مغزی ج��ان خود را از دس��ت می دهند،  
اعضای بدنش��ان اهدا می شد دیگرکسی 
جان خود را به دلیل نبود عضو پیوندی از 

دست نمی داد.«

◄ اهمال کاری 
یک ج��راح ف��وق تخّصص پیون��د عضو، 
نب��ود تفکِر نیاز به پیوند اعضا در س��طح 
سیاس��ت گذاری ها و نداش��تن انجم��ن و 
متولی خاص برای این کار را عامل اصلی 
می داند و می گوید: با وجود مراجعه روزانه 
بیماران بالقوه مرگ مغزی به اورژانس ها 

و مراکز درمانی استان به دالیلی متأسفانه 
اکث��ر آن ها فوت می کنن��د و عماًل امکان 
اس��تفاده از اعضای بدنش��ان برای نجات 
جان بیماران نیازمند از دست می رود. وی 
می افزای��د: در هفته یا ماه موارد زیادی از 
بیمارانی که بالقوه می توانند مرگ مغزی 
باش��ند، به اورژانس بیمارستان ها مراجعه 

می کنن��د که به دلیل تأخیر در رس��یدن 
یا برخ��ی اهمال کاری ها فوت می کنند یا 
زمان��ی مرگ مغزی آن ها تأیید می ش��ود 
که دیگر هیچ کدام از اعضای بیمار به درد 

پیوند نمی خورد.

◄ صدور کارت عضویت
خانم نژاد بیگلری کارشناس پیوند اعضای 
دانش��کده علوم پزشکی س��یرجان که از 
سال 88 در این بخش به فعالیت مشغول 
اس��ت در این رابطه می گوید: اولین قدم 
ب��رای پروس��ه پیون��د عضو جم��ع آوری 
داوطلبان اهدای عضو اس��ت و ما در این 
رابطه از س��ال 88 توانسته ایم200 نفر را 
عضو کرده و برایش��ان کارت اهدای عضو 
صادر کنیم که این عدد شامل افرادی که 
مستقیم از طریق سایت ثبت نام کرده اند 

نمی شود. 
وی اف��زود: البت��ه باید این نکت��ه را نیز 
خاطرنش��ان کنم که ما در س��یرجان به 
دلیل نداش��تن زیرس��اخت ها، تجهیزات 
مورد نی��از، نیروی انس��انی فوق تخّصص 
جراحی کلیه و کب��د، پیوند عضو نداریم 
و بیماران مرگ مغزی به کرمان، ش��یراز 
و ی��ا ته��ران انتق��ال داده می ش��وند. در 
همی��ن رابطه ه��م با رایزنی های��ی که با 
دانش��کده علوم پزشکی کرمان شده قرار 
بر برگزاری آموزش های گروهی ش��ده و 
همچنین تهیه زیرس��اخت ها و اتاق عمل 
مجه��ز و مرتبط در دس��تور کار مدیران 

ارشد دانشکده ی علوم پزشکی است.
وی افزود: همش��هریان باید ب��ه این امر 
واقف باش��ند که داشتن کارت اهدا عضو 
به منزل��ه ی وصیت ب��وده و اف��رادی که 
این کارت را داش��ته باشند راضی کردن 
خانواده س��هل تر از زمانی است که کارت 

موجود نباش��د. البته رضایت اولیای پدر 
و مادر و ی��ا اولیای دم جزو ضروریات در 
اهدا عضو اس��ت. این در صورتی است که 
بزرگ ترین مش��کل ما در این مقوله عدم 

رضایت والدین در پیوند عضو هست.

◄ آخرین خبرها از اهدای عضو
وی گفت: در س��یرجان حدود 4-3 مورد 
داشتیم که برای اهدا عضو به کرمان انتقال 
داده ش��ده و آخری��ن مورد مرح��وم امانی 
بود که ب��ا رضایت خانواده اش توانس��تیم 
کلیه های وی را ب��ه دو بیمار پیوند بزنیم. 
کارش��ناس پیوند اعضای دانش��کده علوم 
پزش��کی گفت: بازهم تأکید می کنم ما در 
اینجا فقط تیم شناس��ایی پیوند اعضاء را 
داریم و بعد از تأیید مرگ مغزی به کرمان، 
 ش��یراز و یا ته��ران انتقال داده می ش��ود. 
زمان اهدا عضو و زم��ان طالیی هم نباید 
از نظ��ر دور بماند چراکه اگر زمان طالیی 
از دس��ت برود امکان عدم موفقیت پیوند 
وج��ود دارد. وی اعضاء قابل  اهداء را قلب، 
ریه ها، کبد، روده ه��ا، لوزالمعده و کلیه ها 
دانس��ت و گفت: عالوه بر این اعضا، برخی 
از بافت های بدن نیز قابل پیوند می باشند 
ولی باید به این نکته توجه داشت که بعد 
از م��رگ کام��ل به صورت طبیع��ی تا 48 
ساعت، نسوجی مانند قرنیه، دریچه قلب، 
اس��تخوان و تاندون قابل  اهداء می باشند. 
وی با درخواست ترویج این فرهنگ انسانی 
گفت: همه می توانن��د در امر اهدای عضو 
پیش ق��دم ش��وند و محدودیت س��ّنی در 
این زمینه منظور نش��ده اس��ت ولی تنها 
عاملی که می تواند مانع اهدای عضو شود 
شرایط بالینی فرد اهداءکننده است که در 
زمان فوت وی توس��ط پزشک متخّصص  

تشخیص داده خواهد شد.

روزه داران بعضاً دچار سردرد و یا سرگیجه می شوند. برخی علت سردرد روزه داران 
را ضعف و گرسنگی و برخی دیگر دلیل این سردردها را ترک عادات روزانه از قبیل 

نوشیدن چای و.. می دانند. به طورکلی این نوع سردردها علل دارند. 
اگر ش��ما ع��ادت دارید هر روز فنجان های زیادی چ��ای و قهوه مصرف کنید، باید 
مصرف کافئین خود را کاهش دهید. با این حال با توجه به اینکه ماه رمضان است، 
چای و قهوه را در هنگام س��حر بنوش��ید، که به جلوگیری از سردرد بدون کافئین 
کمک می کند. قند خون پایین )یا هیپوگلیسمی( نیز یک عامل مرسوم برای سردرد 
اس��ت. اگر قبل از ش��روع روزه تان یک وعده غذایی با مقدار قند باال مصرف کنید، 

می توانید س��طح قند خون خود را به سرعت افزایش دهید. این امر باعث کاهش و 
رفع س��ردرد می ش��ود اما خوردن یک وعده غذایی با مقدار قند پایین قبل از روزه 
می تواند باعث ایجاد س��ردرد در طول روز ش��ود. کم آبی بدن نیز از دالیل سردرد 

روزه داران می تواند باشد. 
لذا هنگام س��حر مقدار زیادی آب بنوش��ید. ش��ما باید تا جایی که ممکن است، از 
مواجهه با محرک ها مثل اس��ترس، خستگی و کمبود خواب در طی روزه اجتناب 
کنید، به خصوص اگر در معرض سردرد هستید. ضمناً استراحت و خوابیدن می تواند 

به جلوگیری از سردرد کمک کند و اجازه نمی دهد شما روزه تان را بشکنید.

علت اصلی سردرد
در روزه داران 
چیست؟

هنوز فرهنگ آن نهادینه نشده است

جای خالی
اهدای عضو
در شهر ما  



جن�اب آرش ش�ما س�یرجانی 
هس�تید ول�ی س�یرجان نبودید. 
بفرمایی�د چه زمان�ی برگش�تید و 
چه دلیلی، عامل برگش�ت شما به 

سیرجان شد؟
م��ن از س��ال 82 تا س��ال 89  یعنی 
ح��دود 7 س��ال در زم��ان مدیری��ت 
دکتر س��تاری فر در دولت اصالحات، 
در س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی 
کشور مشغول به کار بودم. در آن سال 
ب��ه عل��ت این که ه��م خ��ودم و هم 
همس��رم س��یرجانی بودیم، از قانوِن 
»خروج از کالنشهرها« استفاده کردم 
و ب��ه فرمانداری س��یرجان آمدم و در 
ابت��دای ورودم در زمان مدیریت آقای 
توحی��دی، رئیس گ��روه برنامه ریزی 
بودم ولی از اواسط تیرماه 90 در زمان 
اس��تانداری آقای نجار تا همین امروز 

تقریبا 8 سال است که معاون عمرانی 
فرمانداری هستم. 

ب�ه  ت�ازه  ک�ه  زم�ان  آن  از   
سیرجان برگشتید تا به امروز، چه 
تفاوت های�ی در حوزه کاری ش�ما 
در س�طح شهر و روس�تاها اتفاق 

افتاده است؟
اتفاقات بس��یار خوبی روی داده است. 
نزدیک به 120 دهیاری در س��یرجان 
داری��م ک��ه در روس��تاهای ب��زرگ، 
تم��ام وق��ت و غالب��اً در ارزیابی هاِی 
سطح اس��تان، جزو دهیاری های برتر 
هستند. دهیاری هایی مثل نصرت آباد، 
حجت آباد، محمودآباد، باسفهرجان. از 
منظر رتبه عمران ش��هری، ش��هرهای 
اقماری مثل بلورد، هماشهر، زیدآباد، 
پاری��ز و ... وضعی��ت مناس��بی دارند. 
در بس��یاری از روس��تاهای بزرگ ما، 

95 درصد معابر آس��فالت شده است. 
فضای س��بز ، پارک ه��ا و ورودی های 
مناس��ب در اغلب روستاها ایجاد شده 
اس��ت. خیل��ی از ش��هرداری ها مثل 
بلورد و خواجوش��هر در زمان فعالیت 
من ش��کل گرفتند. ان��رژی زیادی در 
حوزه عمران ش��هری گذاش��ته شد و 
کارگروه عمران ش��هری و روس��تایی 
ب��ه ابتکار فرمانداری تش��کیل  اصوالً 
شد تا در زمینه هماهنگی کار عمرانی 
در ش��هرها و روس��تاها، کار وی��ژه ای 
انجام ش��ود. مدیران مرتبط آب، برق، 
گاز، راه و بنیاد مس��کن با هر کدام از 
دهیاران به صورت جداگانه نشستند  و 
جلسه گذاشتند تا کارها تسریع شود. 
م��ن 8 س��ال ش��اغل در جایگاه های 
س��تادی برنامه و بودجه کش��ور بودم 
و بن��ا به همین تجرب��ه، در طول این 
مدت که در این ِس��َمت بوده ام، تمام 
تالش��م این بوده که کارها بر اس��اس 
پایه ی علمی، فنی و کارشناس��ی و با 
اس��تعالم و نظرگیری از دستگاه های 
مرتبط انجام بگیرد. مثاًل اگر قرار بود 
که در ح��وزه آب، کاری انجام بگیرد، 
حتم��ا با س��ه مدیر ارش��د این حوزه 
در شهرس��تان تعام��ل می کردیم. در 
ح��وزه ترافیک که حوزه تخصصی من 
محسوب می ش��ود، با این که افزایش 
30 درصدی خودرو نسبت به 8 سال 
قبل داشتیم، اما خوشبختانه اقدامات 
مؤثری ب��ا همکاری دیگر دس��تگاه ها 
داش��تیم که موجب کاهش تصادفات 
ش��ده اس��ت. در ش��ورای ترافی��ک، 
مصوبات تأثیرگذاری در این س��ال ها 

داش��تیم. مث��اًل از 25 چ��راغ فرمان 
ب��ه 45 چراغ فرمان رس��یدیم. با 30 
دوربین نظارتی در زمینه مانیتورینگ 
پلی��س راه��ور در اس��تان رتب��ه اول 
را داری��م. ح��ذف بی��ش از 50 نقاط 
حادثه خیز در شهر از قبیل تقاطع های 
 )Tشکل( مثل بلوارقآنی و دیگر نقاط 
ش��هری با خروجی های حادثه ساز که 
در ورودی ه��ای فرعی به اصلی بودند 
ک��ه کارشناس��ان ش��ورای ترافیک و 
دفتر فنی ش��هرداری ب��ا اندازه گیری 
دقیق و اعمال نظر کارشناس��ی آن را 
تصحی��ح کردند و همگ��ی قابل دفاع 
هس��تند. س��ال1390 تقاطع خیابان 
قدس با بلوار دکتر  صادقی را بستیم و 
متأس��فانه حتی برخی اعضای شورای 
ش��هر وقت، معترض بودند و بسیاری 
کس��به ِی این محدوده تحصن کردند 
که ش��غل ما تحت تأثیر ق��رار گرفته 

است. 
چه پاس�خی به این اعتراض ها 

دادید؟
م��ا به آن ه��ا گفتیم ک��ه مصوبه های 
شورای ترافیک برای حفظ جان مردم 
اجرا می ش��وند. خواسته ِی آن ها را در 
ش��ورای ترافیک مط��رح کردیم چون 
این ش��ورا، بر اس��اس درخواست های 
مردمی کاری انجام نمی دهد و بیشتر 
بر تصمیمات فنی و کارشناس��ی اقدام 
می کند و به این نتیجه رس��یدیم که 
بای��د کار انجام ش��ود. م��ن آن زمان 
گفت��م که ما در زمینه ه��ای قانونی و 
کارشناسی ش��ده، نباید کوت��اه بیاییم 
وگرن��ه نمی توانیم ق��دم مثبتی برای 

ش��هر و مردم برداریم. تقاطع خیابان 
ارجمن��د ب��ا بل��وار دکترصادق��ی هم 
حادثه خی��ز ب��ود ک��ه همی��ن ماجرا 
تکرار ش��د. ما اصاًل تحت تأثیرتبعات 
نمی گیریم.  ق��رار  موض��وع  اجتماعی 
نتیج��ه این اقدامات آن اس��ت که ما 
علی رغ��م افزای��ش خودرو ب��ا کاهش 
تصادفات و تلفات روبه رو هستیم. مردم 
وقتی قاطعیت ما بر اساس نگاه علمی 
را دیدن��د، همراهی کردند. س��رانه  ِی 
خودرو نس��بت به خان��وار و جمعیت، 
درکش��ور تقریبا به ازای هر 4 نفر یک 
خودرو اس��ت اما در سیرجان، به ازای 
هر 2/5 نف��ر، از یک خودرو برخوردار 

هس��تند که از متوسط کش��ور باالتر 
اس��ت. البته در نگاه اول مثبت اس��ت 
و به معنای رو به رش��د بودِن وضعیت 
اقتصادی جامعه محس��وب می ش��ود. 
تع��داد خ��ودروی پ��الک س��یرجان، 
باالی صدهزار دس��تگاه است. ترافیک 
موجود از همین جا ش��کل گرفته است 
که درس��اعات پیک مانند اول شب یا 
هنگام تعطیلی م��دارس با این حجم 
ترافیک مواجه می ش��ویم. البته برای 
مرتفع کردن مش��کل گره ترافیکی و 
کاهش حادثه س��از بودن برخی نقاط، 
طرح های میدان حضرت امام، میدان 
م��ادر، چه��ارراه رض��وی و بس��یاری 

مکان های دیگر در دست اقدام است. 
 ش�ما در حال حاضر مهم ترین 
مشکالت  ش�هری را چه می دانید 
که شهرداری در این سال ها از آن 
غفلت کرده است. به فرض این که 
شما شهردار شده بودید کدام کار 

نکرده را انجام می دادید؟
ج��دای از بح��ث آس��فالت ک��ه مهم 
اس��ت اگر من شهردار بودم حتماً این 
موضوع را پیگیری می کردم که سالی 
یک تقاطع هم سطح س��اخته شود تا 
گره ترافیکی کور ایجاد نشود. ظرفیت 
نیروی انس��انی و ماشین آالت سازمان 

عمران ش��هرداری را باید به کار 

گرفت که می تواند پروژه های زیادی را 
برعهده بگیرد و حقوق نیروهای مازاد 
را از این مس��یر بدهیم. مثاًل کارخانه 
آس��فالت، پروژه های آسفالت معابر را 
در نصرت آباد و حجت آباد انجام دهد. 
بای��د درآمدهای پایدار ایج��اد کنیم. 
چ��ه عیبی دارد که باطله برداری فالن 
معدن را به عهده بگیریم و درآمدزایی 
کنیم. در بحث ش��هر جهان��ی گلیم، 
خیلی مش��کل داریم. اگر دقت کنید 
ای��ن ل��وح تقدی��ر از دهک��ده جهانی 
گلیم را به فرماندار ندادند، به شهردار 
دادند. برای توس��عه بازار اش��تغال در 
ای��ن زمینه، خیلی کاره��ا را می توان 

انج��ام داد. نیروی انس��انی را که االن 
)پاش��نه ِی آش��یل( ش��هرداری است، 
می ش��ود تبدیل ب��ه )فرص��ت( کرد. 
یادم اس��ت زمانی شهرداری، کارخانه 
آس��فالت را متوقف کرده و دستگاه ها 
را خوابانده بود و برای آسفالت شهر از 
پیمان کاران دیگر اس��تفاده می کردند. 
این واقعاً قابل قبول نیست. می توانیم 
از نیروی��ی ک��ه ای��ن س��ال ها آمده و 
زندگی ساخته است، به بهترین شکل 
به نفع مردم ش��هر اس��تفاده کنیم و 
تعدیل هم نش��ود. این ها برنامه خودم 
برای کاندیداتوری جایگاه شهردار بود. 
نگفتید مشکل اصلی کجاست؟ 

معضل اصلی شهرداری، سیاست زدگی 
است. من 8 سال است معاون فرماندار 
هس��تم و 7، 8 ش��هردار دی��دم. این 
نش��انه عدم ثب��ات مدیریتی اس��ت. 
پرونده قضایی هم پیش آمد و فس��اد 
نهادینه ش��ده و نیروی م��ازاد هم در 
ش��هرداری ها وجود دارد. طبق قانون، 
چ��ارت ش��هرداری ح��دوداً 700 نفر 
اس��ت ول��ی م��ا االن 1240 نیرو در 
ش��هرداری داریم.  با وجود این حجم 
نیروی مازاد، حقوق ای��ن نیروها را با 
س��نوات و پاداش آخر س��ال و بیمه و 
مالیات محاسبه کنید. تقریبا 600 نفر 
اضافه بر س��ازمان دارند که با محاسبه 
حداقل حقوق در س��ال، االن بیش از 
21 میلی��ارد و 600 میلیون تومان از 
اعتبارات عمرانی ش��هرداری سیرجان 
به دلیل چارت م��ازاد، دارد صرف این 
نیروها می ش��ود. دلیل ع��دم تحرک 
و پیش��رفت ش��هرمان این اس��ت که 
یک تش��کیالت عریض و طویل، فربه 
و عائله من��د را به وج��ود آوردی��م که 
شهرداری عمده درآمدش را باید خرج 
همین ه��ا کند. اغلب ش��هرداران و از 
جمله یکی از آن ها که با افتخار اعالم 
کرده بود خاک بر س��ر آن شهردار که 

نتواند اقوام درجه یک خودش را وارد 
کند، بیش از 300 نیرو به ش��هرداری 
وارد کرد.  به عنوان جانشین فرماندار با 
ص��دای بلند می گویم که این موضوع، 
مایه ِی افتخار نیس��ت بلک��ه مصداق 
بارِز خیانت به مردم اس��ت و آن ها در 
پیشگاه خدا و مردم باید پاسخ بدهند. 
شهرداری به عنوان یک نهاد غیردولتی 
از مالیات ب��ر ارزش اف��زوده مردم در 
حساب های مالی خود استفاده می کند 
و از حقوق بدیهی مردم است که شهر 
زیبایی داشته باشند. باید مردم بدانند 
چه کس��انی از اعض��ای ش��ورا، اعمال 
 نف��وذ کردند و نیروی خودش��ان را به 
شهرداری فرس��تادند. همین است که 
مردم می گویند طایف��ه ِی فالنی وارد 
ش��هرداری ش��دند. بس��یاری با من، 
به خاطر صراحتم مشکل دارند، اما وا... 

به خودشان هم این حرف ها را زدم. 
ش�ما چندبار اق�دام ب�ه ارایه 
برنامه به ش�ورای ش�هر به عنوان 
نمودی�د.  ش�هرداری  نام�زد 
کس�ی از ش�ما خواس�ت وارد فاز 
کاندیداتوری بش�وید ی�ا خودتان 

خواستید؟
مدی��ران ارش��د شهرس��تان از م��ن 
خواس��تند که کاندیدا شوم. می دانید 
که جایگاه معاون��ت فرماندار باالتر از 
شهردار اس��ت. آن ها هم سابقه من را 
می دانس��تند که اهل زد و بند نیستم 
و می توان��م مش��کالت را جمع کنم و 
ساختار مشکل داِر شهرداری را درست 
کنم. رزومه  ِی من قابل دفاع است. من 
به نیروهای نظارتی هم پیش ترگفته ام 
و در برابر افکار عمومی هم می گویم که 
من در جایگاه ش��غلی بودم که تمامی 
پیمان کاران شهر، سرمایه هایشان را به 
آن جا می آورند. اگر جایی، هزار تومان 
فس��اد مالی از من را اثبات کنند، من 
واقعاً از وزارت کش��ور برای همیش��ه 
اس��تعفا خواهم داد. به ه��رروی، وارد 
مذاکره ش��دیم و رفتیم و نشس��تیم و 
گفت��م که فس��اد را از بین می برم. هر 
استخدامی باید با قانون و ضوابط باشد 
و همه ش��هروندان بای��د فرصت برابر 
برای ش��رکت در آن آزمون را داشته 
باشند. یکی از گلوگاه های فسادآور در 

شهرداری، مبحث پیمان کاری ها است 
که در آن خیلی اعمال نفوذ می ش��ود 
و وع��ده دادم که آن ه��ا را هم تعیین 
تکلیف می کن��م. متأس��فانه روز آخر 
ه��م از 11 نفر ش��ورا، به م��ن تنها 3 
رأی دادند. من س��فارش پذیر نیستم. 
اهل مش��ورت هس��تم اما نمی گذارم 
که تی��م مدیریت��ی ام را کس دیگری 
بچیند. یکی از معضالت جدی دیگری 
که در ش��هرداری داریم، این است که 
برخی از اعضای پرنفوذ در شهرداری، 
معاون همسو با خود دارند. شهرداری 
ک��ه معاونش از بیرون انتخاب ش��ود، 
چ��ه قدرتی برای ام��ر و نهی او دارد؟ 
ش��هرداری ک��ه اختی��ار معاون��ش را 
نداش��ته باش��د، اصاًل به چ��ه دردی 
می خوَرد؟ من بارها بر خالف فرماندار 
و ش��هردار حرف زدم و تبعاتش را هم 
تجرب��ه کردم. البته من، حس��ن پور را 
برای بس��یاری از کارهایش تحس��ین 
می کن��م به خص��وص در بحث بودجه 
که هیچ نماینده ای در تاریخ سیرجان 
این همه کار نکرد. من س��عی کرده ام 
س��الم کار کنم. خیل��ی از افراد بانفوذ 
ش��هر به من زنگ می زدن��د که فالن 
مل��ک را به ف��الن افراد واگ��ذار کن. 

آن ه��ا را خ��ارج از ضوابط ب��ه برخی 
افراد ش��هرداری دادند، من جلوی این 
کاره��ا را گرفت��م. طبق قان��ون، تمام 
امالک باید از طریق مزایده به فروش 
برس��د. معنی ندارد که م��ا به کارمند 
واگذار  زمی��ن  بی ضابطه  ش��هرداری، 
کنی��م. این ها اموال بیت المال اس��ت 
ک��ه باید ب��ا باالترین وج��ه به فروش 
رسانده شود و خرج امور عمرانی شود. 
کجای قانون گفته ش��د که زمین ها را 
این گونه بدهیم. ش��ما بروید خودتان 
دربیاورید که زمین ه��ای ملک زاده را 
خیل��ی راحت رفتند توزی��ع کردند و 
من با افتخ��ار می گویم که جلوی آن 
را گرفت��م. برخی گفتند که این کارها 
مرس��وم بوده است یا مثاًل زشت است 
ک��ه فالنی برنجد ام��ا این ها برای من 
معنی ندارد. رسم غلط و خالف قانون 
باید متوقف ش��ود نه این که ادامه پیدا 
کن��د. چندین بار پُس��ت مدیرکلی به 
من پیش��نهاد ش��د اما حس کردم که 
بومِی این شهر هستم و می توانم کاری 

برای شهرم انجام دهم.
مع�دن  و  صنع�ت  بخ�ش  در 

چه طور؟
ما این جا از ظرفی��ت عظیم صنعتی و 
معدنی برخوردار هس��تیم و ش��اید در 
آین��ده نزدیک بزرگتری��ن قطب فوالد 
کش��ور باش��یم. آن ها برای مسئولیت 
اما  اجتماعی ش��ان کارهای��ی کردن��د 
هنوز در قد و قواره ِی تواِن واقعی ش��ان 
نیس��ت. در س��ال حداق��ل 15 ه��زار 
میلیارد تومان درآمد این نهادها است. 
یک بخش��ی از این میزان در راس��تای 
مس��ئولیت اجتماعی به کار گرفته شده 
است. البته اس��تفاده هایی هم از آن ها 
شده است. بیمارس��تان امام رضا)علیه 
الس��الم( از پروژه ه��ای دولتی بود که 
به خاطر کسری بودجه، گل گهر کمک 
کرد. اخیراً ب��ا حمایت و پیگیری آقای 
حسن پور، تفاهم هایی انجام شد و 120 
میلیارد تومان پ��روژه عمرانی برای 5 
ش��رکِت ایمیدرو، گل گهر، گهر زمین، 
میدکو و ماهان تعیین کردیم. ما نباید 
به این ها قانع باشیم و اصاًل معنی ندارد 
که در شعاع 20 کیلومتری ما روستایی 
بدون آب شرب و یا فالن راه روستایی 

ب��ه علت کمبود منابع دولتی س��اخته 
نش��ده باش��د. ش��رکت هایی که سود 
عظیم��ی از این خطه زرخیز به دس��ت 
می آورند، هیچ اش��کالی ن��دارد که در 
اجتماعی شان،  مسئولیت های  راستای 
کاری انجام دهن��د. 50 میلیارد تومان 
پارس��ال بودجه داشتیم که 50 درصد 
آن به صورت اس��ناد خزانه  محقق شد 
که در س��ال 1400 بت��وان آن ها را به 

پول تبدیل کرد.
این اواخر صحبت از فرمانداری 
ش�ما هم در میان بود. اگر درست 
می گویم این موضوع تا کجا مطرح 
شد و تا چه مرحله ای پیش رفت؟

بله خیلی از مدیران ارش��د اس��تان و 
اس��تانداری از من به اصرار خواستند 
که به این س��مت بروم. صحبت هایی 
ه��م ش��د ام��ا تصمی��م مدیر ارش��د 
مجموعه م��ا یعنی اس��تاندار برای ما 
تعیین کننده محس��وب می ش��ود. من 
خ��ودم هیچ تالش��ی نک��ردم و نرفتم 
ک��ه چیزی بگویم که مثاًل رزومه قابل 

قبولی دارم. 
از شما به خاطر شرکت در این 

گفتگو تشکر می کنم .
من هم متشکرم.
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 گفتگو با محسن آرش، معاون عمرانی فرماندار

بایدهرسال،یکتقاطعغیِرهمسطح
درسیرجانمیساختیم

 با این جمعیت رو به رشد و افزایش زیاد خودروها نباید بگذاریم گره کور ترافیکی پیدا کنیم

 معضل اصلی شهرداری، 
سیاست زدگی است. 
من 8 سال است معاون 
فرماندار هستم و 7، 8 
شهردار دیده ام. این نشانه 
عدم ثبات مدیریتی است. 
عالوه بر این پرونده قضایی 
و فساد نهادینه  شده و 
نیروی مازاد از مشکالت این 
سازمان است 

 در شورای ترافیک، 
مصوبات تأثیرگذاری در 
این سال ها داشتیم. مثاًل 
از 25 چراغ فرمان به 45 
چراغ فرمان رسیدیم. با 30 
دوربین نظارتی در زمینه 
مانیتورینگ پلیس راهور 
در استان رتبه اول را داریم. 
حذف بیش از 50 نقاط 
حادثه خیز در شهر از قبیل 
تقاطع های  )Tشکل( همگی 
قابل دفاع هستند.

 ما این جا از ظرفیت  های 
عظیم صنعتی و معدنی 
برخوردار هستیم و شاید 
در آینده نزدیک بزرگترین 
قطب فوالد کشور بشویم. 
هر چند که آن ها برای 
مسئولیت اجتماعی شان 
کارهایی کرده اند اما 
هنوز در قد و قواره  و تواِن 
واقعی شان نیست. 

بیژن ادبی

مهن�دس محس�ن آرش 43 س�اله، از خوش پوش�ترین و 
خوش سیماترین مدیران شهرستان است. او در یک خانواده  متوسط، 
مذهبی و ارتشی به دنیا آمده است. تحصیل کرده دانشگاه سراسری 
سیس�تان و بلوچس�تان اس�ت و قبل از آن که به شهر خودش یعنی 
سیرجان بیاید، مدت زیادی در سازمان برنامه و بودجه کشور فعالیت 
داش�ته است. تجربه ِی س�ازمان برنامه و بودجه و هم چنین تجربه ِی 
8 س�ال معاونت فرمانداری و حضور در پُس�ت های حس�اس ومضافًا 
مسئولیت هایش در کارگروه های مختلف از او مدیری پخته و مجّرب 
س�اخته که چند بار در قامت فرماندار و مدیر کلی نیز مطرح ش�ده 
اس�ت. گفتگوی نگارستان با محسن آرش معاون عمرانی فرمانداری 

سیرجان که صبح پنجشنبه انجام شد را با هم می خوانیم.
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جناب آقای 

امین شریف پور
دریاف�ت کارت مربیگ�ری پرورش 
اندام که نش�ان از موفقیت و تالش ش�ما می باشد برگ 
زری�ن دیگری بر افتخارات شماس�ت. ای�ن پیروزی را 
ب�ه ش�ما تبریک ع�رض نم�وده، آرزومن�دم در آینده 

موفقیت های بیشتری در زندگی به دست آورید. 

دکتر صالح پورکریمی 

جناب آقای 

امین شریف پور 
اخ�ذ  در  را  ش�م�ا  موفقی�ت 
م�درک مربیگری پرورش اندام تبریک می گویم، 
از درگاه خداون�د من�ان توفی�ق روز اف��زون و 

پیروزی شم�ا را خواست�ارم. 

مهندس رضا حس�ن پور 

جناب آقای مهندس 

محسن اسکندری نسب 
انتص�اب بجا و شایس�ته جنابعالی به عن�وان مدیر بنیاد 
مسکن ارزوئیه که نشان از توانمندی و لیاقت شما است را 
تبریک عرض نموده، بهروزی روزافزون تان را آرزومندیم. 

حسین اسکندری نسب

پیمان عزیزمان
کسب موفقیت در مسابقات جهانی نچرال در رشته بدنسازی و بدست 
آوردن م�دال ای�ن مس�ابقات را صمیمانه تبریک م�ی گوییم،به امید 

موفقیت های بیشتر در ورزش و زندگی.
خانواده

جناب سروان علی عماد 
انتصاب بجا و شایس�ته جنابعالی را به ریاس�ت اداره نظارت بر اماکن 
نیروی انتظامی شهرستان سیرجان تبریک عرض نموده، موفقیت روز 

رئیسی زادهافزون شما را آرزومندم. 
 اتحادیه صنف لوازم یدکی سیرجان 

جناب سرگرد یونس حبیبی
انتصاب بجا و شایس�ته جنابعالی را به سمت ریاست کالنتری 
17 مک�ی آب�اد تبریک ع�رض نم�وده از درگاه خداوند منان 

احسان یزدیتوفیق روز افزون شما را خواستارم.
دبیر سرویس حوادث نگارستان

آگهي مناقصه عمومي شماره 98/6/ع
خطوط  اجراي  و  متريال  تأمين   " دارد  نظر  در  عام(   )سهامي  گل گهر  صنعتي  و  معدني  شركت 
را از طريق برگزاري   " انتقال آب بر روي كريدور تأسيساتي مابين معادن 1 و 5 منطقه گل گهر 
مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ 
همراه  به  را  مذكور  اسناد  و  مراجعه    WWW.GEG.IR الكترونيكي  آدرس  به  مناقصه  اسناد 
ها  مناقصه   - مشتريان  و  كنندگان  تأمين  قسمت  از  كنندگان  تأمين  ارزيابي  پرسشنامه  فرم 
محــل  در   98/3/11 مــورخ  شنبه  روز   14 الي   9 ساعت  پاكات  تحويل  مهلت  نمايند.  دانلود 
دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمنًا بازديد از محل 

اجراي پروژه روز چهارشنبه مورخ 98/3/1 براي متقاضيان الزامي مي باشد.
مديريت قراردادها و معامالت 
شركت معدني و صنعتي گل گهر 

فراخوان شماره 98/5/ف

 6 كابل  ساخت  و  سازي  بومي   " دارد  نظر  در  عام(   )سهامي  گل گهر  صنعتي  و  معدني  شركت 
واجد  به شركت ها ي  عمومي  فراخوان  طريق  از  را  خود   " معدن  های  شاول  به  مربوط  كيلوولت 
شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد فراخوان به آدرس الكترونيكي 
WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذكور را از قسمت تأمين كنندگان و مشتريان - مناقصه ها 
دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز دوشنبه مــورخ 98/03/06 در محــل 

دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. 

مديريت قراردادها و معامالت 
مجمع عادی سالیاهن- نوبت دوم شركت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي دعوت 
کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شرکت سنگ آهن گل گهر به شماره ثبت 200 

و شناسه ملی 10862099399 شهرستان سیرجان استان کرمان
اين  نوبت دوم  كانون می رساند جلسه مجمع عمومی عادی ساليانه  اعضاء محترم  كليه  به اطالع 
كانون در ساعت 17 روز چهارشنبه مورخ 98/3/8 در سيرجان بلوار وليعصر ساختمان دارالقرآن 

تشكيل می گردد. از اعضاء دعوت می گردد رأس ساعت مذكور در جلسه حضور بهم رسانند.
اعضايی كه مايلند حق حضور و رأی دادن در مجمع را به نماينده تام االختيار واگذار نمايند روزهای 
6 و 7 خرداد ماه به اتفاق نماينده خود جهت تائيد و صدور برگ نمايندگی به محل سيرجان بلوار 
نماينده وی در  نمايند )حضور توأم عضو و  فاطميه، منازل ايساكو بلوک 85 دفتر كانون مراجعه 
مجمع ممنوع است( ضمنًا بررسی وكالتنامه ها يک ساعت قبل از برگزاری مجمع توسط مسوولين 

جلسه بررسی و تائيد می گردد.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش عملكرد هيئت مديره سال 97-96 
2- استماع گزارش عملكرد بازرس سال 97-96

3- تصويب صورت های مالی سال 96 و 97 و اتخاذ تصميم در مورد نحوه تقسيم سود سال 96- 97 
4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت يكسال مالی )سال 98( 

5- ساير مواردی كه در صالحيت اين مجمع  باشد. 

هيئت مديره 
كانون بازنشستگان تأمين اجتماعی شركت سنگ آهن گل گهر 

مجمع عمومي عادی کانون کارگران بازنشسته شهرستان سیرجان )نوبت اول( 
تشکیل 

آگهي 
بدينوسيله به اطالع كليه اعضاء كانون كارگران بازنشسته شهرستان سيرجان می رساند جلسه مجمع عمومی عادی كانون ياد شده در تاريخ 
98/3/25 رأس ساعت 9/30 در محل خيابان ولی عصر، دارالقرآن اهل بيت، جنب مسجد ولی عصر برگزار خواهد شد. از كليه اعضاء جهت 
شركت در جلسه دعوت به عمل می آيد. ضمنًا كسانی كه تمايل به كانديداتوری هيأت مديره و بازرسان كانون را دارند می توانند درخواست 
پيشينه  گواهی عدم سوء  كارگزينی-  يا حكم  بيمه  اول دفترچه  كارت ملی- كپی صفحه  )كپی  به همراه ساير مدارک شامل  را  كتبی خود 
كيفری- گواهی عدم اعتياد- آخرين مدرک تحصيلی( را تا تاريخ 98/3/18 به دفتر كانون شهرستان سيرجان يا كانون استان كرمان تحويل 
نمايند. الزم به ذكر است طبق تبصره ماده 2 دستورالعمل چگونگی تشكيل كانون های كارگران بازنشسته بازماندگان مستمری بگير فاقد حق 
رأی می باشند و همچنين كانديد هيئت مديره نيز نمی توانند باشند. همچنين برای آگاهی بيشتر با شماره تلفن 42234013 كانون سيرجان 

تماس حاصل نماييد. 

دستور کار جلسه:                                                                1- گزارش مالی توسط بازرسان 
2- استماع گزارش هيأت مديره                                           3- انجام انتخابات هيأت مديره و بازرسان 

هيأت مديره كانون كارگران بازنشسته شهرستان سيرجان



 شماره 1173 
 شنبه 28 اردی بهشت 1398  فرهنگ و هنر6

فراخوان جشنواره
موسیقی نواحی

دوازدهمین جش��نواره 
موس��یقی نواحی ایران 
از ١٦ ت��ا ١٩ آبان ماه 
و  کرم��ان  در   ١٣٩٨
توسط  ملی  گستره  در 
وزارت فرهنگ و ارشاد 
به ص��ورت  و  اس��امی 
برگ��زار  غیررقابت��ی 
می ش��ود. اداره کل ارش��اد اس��تان با اعام این فراخ��وان از کلیه 
هنرمندان حوزه موسیقی در عرصه اجرای صحنه ای دعوت کرد تا 
در صورت تمایل با ارس��ال مدارک الزم در برگزاری هرچه پربارتر 

این رویداد مشارکت نمایند.

گروه فرهنگ و هنر: دلیل زندگی ات باش عنوان کتاب تازه تألیفی است 
که هفته گذشته در سالن کتابخانه مجموعه آموزشی سما از آن رونمایی 
شد. در مراسم رونمایی از این کتاب مدیران مجموعه سما، مدیر مؤسسه 
انتش��ارات عصر جدید و جمعی از عاقه مندان حضور داش��تند. نویسنده 
این کتاب »عادله حافظیان« دانش آموز سیرجانی است که در آن مختصر 

نگاهی به فلسفه امید به زندگی کرده است.
حافظیان که در س��ال آخر متوس��طه در دبیرس��تان فردوس و در رشته 
ادبیات فارس��ی درس می خواند پاسخگویی به س��ؤاالتی را که بسیاری از 
دانش آم��وزان و هم س��ن و س��االنش با آن مواجه هس��تند دلیل نگارش 
کتابش دانس��ته اس��ت. وی در ای��ن کتاب تاش دارد ب��ر پایه آموخته ها 
و مطالعاتش در کنار تفّکر و تعمق در دالیل زندگی به س��ؤاالتی پاس��خ 
دهد که در حیطه مباحث فلس��فی و روان شناختی قرار می گیرند. تاش 
برای ش��ادتر زیستن و هدف و معنایی برای زندگی یافتن و گرفتار مالت 
روزمرگی نبودن از اهداف و انگیزه هایی اس��ت که نویس��نده، کتاب را بر 
پایه آن تدوین نموده اس��ت. در بخش��ی از این کتاب آمده است: »سال ها 

پیش افاطون نظریه ای در رابطه با یک جهان دیگر بیان کرد. او آن جهان 
را جه��ان ُمُثل نامید و ویژگی های مش��خصی را ب��رای آن در نظرگرفت. 
مهم تری��ن ویژگی  آن، ثابت ب��ودن و فناناپذیر بودن آن اس��ت. او اعتقاد 
داش��ت روح م��ا ب��ه آن جهان تعل��ق دارد و روزی که جس��م در معرض 
فرسایش بر اثر گذشت زمان قرار بگیرد و نابود شود، روح به جایی که به 
آن تعل��ق دارد یعنی جهان ُمُثل بازمی گردد. این نظریه چیزی ش��بیه به 

– اعتقاد مسلمانان به معاد و بازگشت 
همه ی انسان ها به یک دنیای دیگر که 

ابتدا از آن آمده اند- است. با اعتقاد به اینکه دنیایی دیگر پس از این جهان 
وجود دارد که روح سرشار از زندگی و تمنای زندگی ما پس از آزاد شدن، 
ب��ه آن بازگردد، می توان تعریفی از زندگی به دس��ت داد...«. عاقه مندان 

کتاب می توانند این اثر را از کتابفروشی های معتبر شهر تهیه نمایند.

رونمایی از کتاب عادله حافظیان

دلیل زندگی ات باش  

فاطمه بلوردی *

اجتماعی،  فرهنگی،  نشس��ت کمیس��یون 
ورزش��ی ش��ورای ش��هر هفته ی گذشته با 
حضور برخی فع��االن فرهنگی با محوریت 
م��وزه ی مردم شناس��ی، م��وزه ی گلی��م و 
کلنگ زنی فرهنگسرای ش��ماره 2 تشکیل 
ش��د. رئیس کمیس��یون  فرهنگی شورای 
ش��هر در این نشس��ت ضمن اعام آمادگی 
کمیسیون متبوع خود برای دریافت نظرات و 
پیشنهاد ها و انتقادات کارشناسان این حوزه 
و اهل فرهن��گ و هنر و میراث تاریخی این 
شهر گفت برای دست یافتن به حداقل های 
فرهنگی باید همه دست در دست هم داده 
و بدون هرگونه کوته نظری در راه، برای این 
منظور اقدام کنیم. زینلی بر تأسیس هر چه 
سریع تر موزه مردم شناس��ی و موزه ی زنده 
گلیم با همفکری یکدیگر تأکید کرد. در این 
نشست رئیس مرکز سیرجان شناسی نیز با 
اشاره به این که موزه های محلی زنده یکی از 
ارکان معرفی شهر است گفت: استفاده از این  
پتانس��یل ها در راستای معرفی شهر جهانی 
گلیم بسیار با ارزش و مهم هست. خواجویی 
خواستار تعامل و همکاری شورا و شهرداری 

در این زمینه شد و از شهرداری خواست در 
مقوله ی گردش��گری بیش��تر واردشده و به 
شناس��ایی هر چه بیش��تر نقاط گردشگری 
ش��هر هّمت ورزند. وی با تأکید بر این نکته 
که در بیش��تر اوقات جلس��ات این چنینی 
خروجی ندارند گفت امیدوارم این جلس��ه 
خروجی قابل قبولی داشته باشد و نمود آن 
در جامعه و شهر و مخصوصاً حوزه ی فرهنگ 
و هنر مشاهده شود. در این جلسه همچنین 
ش��هردار س��یرجان با اعام این مطلب که 
شهرداری رس��الت خود را در راستای گلیم 
انجام داده؛ خواستار حمایت شورا و همکاری 

سایر نهادها در بحث موزه ی گلیم شد. 
س��روش نی��ا  ب��ا گایه من��دی از متولیان 
میراث فرهنگی از اعضای شورا و مخصوصاً 
کمیسیون فرهنگی خواس��ت تا با حمایت 
خود هر چه س��ریع تر این پ��روژه را تعیین 

تکلیف نموده و با در اختیار ش��هرداری قرار 
دادن آن؛ موجب رونق و احیای آن شوند. 

دغدغه اهالی فرهنگ 
خب��ر دیگری از حوزه فرهنگ حاکی اس��ت 
تع��دادی از فّع��االن فرهنگی با سرپرس��ت 
فرمان��داری دی��دار و دغدغه ه��ای خ��ود را 
مطرح کردند. به گزارش خبرنگار ما  در این 
نشست افراد حاضر از دغدغه هایشان پیرامون 
مسائل فرهنگی هنری، صنایع دستی، بناهای 
تاریخی، میراث فرهنگی وغیره مطالبی عنوان 
کردند. ازجمله این مباحث پیگیری مسائل 
مرب��وط به بادگیر چپقی بنای منحصربه فرد 
س��یرجان، حفاظت و نگه��داری از مکان ها 
و ش��خصیت های برجس��ته و شناخته شده 
س��یرجان مثل دکتر باستانی پاریزی، دکتر 
طاهره صفارزاده، خان��ه دکتر صادقی، قلعه 

س��نگ، باغ ایرانی، باغ صبا و...، گردش��گری 
و بحث توریس��ت پذیری سیرجان، حمایت 
واحدهای معدنی صنعتی از هنرمندان، موزه 
و نمایشگاه گلیم و صنایع دستی و برند سازی 
برای س��یرجان اس��ت. در ادامه این نشست 
سرپرس��ت فرمانداری ضمن تشکر از حضور 
افراد در این نشس��ت و بیان اینکه در جریان 
مسائل مطرح شده هستند و به ریشه بعضی 
از مش��کات آش��نایی دارند؛ گفت: ضرورت 
و وج��ود میراث همان ط��ور که از نامش هم 
پیداس��ت نشان می دهد که باید به آن توجه 
ش��ود و هر کس به کش��ور، شهر و اصالتش 
ِعرق داش��ته باش��د باید نس��بت به میراث 
حساسیت نش��ان دهد. محمودآبادی گفت:  
این موضوع چند س��الی است که در شهر ما 
حساس��یت ایجاد کرده اما این حساسیت با 
یک جمع 20 یا ٣0 نفر به انجام نمی رس��د. 

زمانی می توانی��م ادعا کنیم که دارای مراکز 
ارزش��مند تاریخی و گردش��گری هس��تیم 
که غالب م��ردم به این تفکر ایمان داش��ته 
باش��ند و حرف ما را بپذیرند. علیرغم اینکه 
مردم فرهیخته ای داریم اما هنوز نتوانستیم 
در زیرس��اخت های فکری و فرهنگی مردم 
رسوخ کنیم و تأثیر عمیق و ماندگار خودمان 
را بگذاری��م. باکارهای س��طحی چیزی حل 
نمی ش��ود. وی افزود: وقتی کسی می خواهد 
کاری انجام بدهد باید اول زیرس��اخت های 
نرم اف��زاری را آماده کن��د. اول باید آگاهی و 
آم��وزش به وجود آوری��م بعد عمل کنیم. از 
روش های آموزشی استفاده کنیم و از پایه در 
کنار تمامی مشکات فیزیکی که وجود دارد 

معرفت افزایی و آگاهی رسانی کنیم.

* کارشناسی ارشد پژوهش هنر

در کمیسیون فرهنگی شورای شهر مطرح شد: 

دستیابی به حداقل های فرهنگی 
نوشته هایی از َسر دلتنگی

خبر

محمدعلی آزادیخواه 

احتیاج، استقالل را از آدم می گیرد
■ پ��رواز، هوای پروانه ه��ا و پرندگان را بهاری و 

شکوفا می کند.  
■ غمگین مباش تا غنچه ی لبت صدای شکفتِن 

شکوفه ها را بدهد. 
■ دریای تشنه، آب همه رودها را آشامید. 

■ فریادها با صدای غمگیِن سکوت از خواب می پرند. 
■ همیشه ُگل باش تا ُگِل وجودت، زندگی دوستدارانت را بهاری 

کند. 
■  خوب و بِد زندگی مان را نوباوگیمان به ما می آموزد.  

■ روِد زندگی، از چش��مه ی تولد و جویباِر کودکی، سرچش��مه و 
قدرت می گیرد. 

■ تولد و مرگ فواره ها در آب پدید می آید. 
■ اگر باورهایت را بروز و نو و بهاری نکنی، زندگیت در اندوهمندی 

پاییز سپری خواهد شد. 
■ از بس خاک بر سرش شد، نفهمید چه خاکی بر سرش کرده اند. 

■ شب، روِز سیاهپوش است با هزاران راِز برهنه و زشت. 
■ تا سیاهی شب تَه نشین نکند، سپیدی سحر آشکار نمی شود. 

■ بهوش باشیم که احتیاج، استقال را از آدم می گیرد. 
■ قطره ی بارانی که به آب دسترس��ی پیدا نکرد، خودش را تمام 

و کامل نوشید. 
■ تاریکی، سرچشمه ی نوِر ستارگان درخشان است. 

■ توفان، عطسه ی اعضای زنده ی زمین است. 
■ بی تفاوتی دسِت ضعیف آدم ها را رو می کند.

آگهیمزایدهشرکتسرماهیگذاریوتوسعهگلگهر 
شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر در نظر دارد یک دستگاه خودرو سواری مگان با 

مشخصات جدول ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. 

الف( شرایط مزایده 

1- اهلیت قانونی خریدار )همراه داشتن کارت ملی الزامی می باشد( 
2-  متقاضی به محض برنده شدن مکلف است 10 درصد قیمت فروش را بصورت نقد از 
طریق کارت های بانکی عضو شبکه شتاب )به نام شخص خریدار( و یا چک پول به عنوان 

سپرده بپردازد. 
3- بابت پرداخت سپرده تهیه چک رمزدار در وجه شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر 

به میزان 10 درصد قیمت پیشنهادی الزامی است. 
4- در صورت انصراف خریدار، سپرده به نفع فروشنده ضبط خواهد شد. 

5- خریدار مکلف است عالوه بر قیمت خرید، 2 درصد بابت هزینه های جانبی مزایده و 9 
درصد بابت مالیات بر ارزش افزوده به فروشنده پرداخت نماید. 

6- فروشنده در رد یا قبول پیشنهادها مختار می باشد. 
7- کلیه هزینه های پس از فروش به عهده خریدار می باشد. 

متقاضیان محترم می توانند جهت خرید اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر تا 
98/3/10 به دفتر شرکت واقع در بلوار فاطمیه، جنب منازل سازمانی گل گهر 

مراجعه یا با شماره های 4-42271513 تماس حاصل فرمایند. 

شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر

گیربکسرنگسال تولیدنوع خودرو

اتوماتسفید روغنی1390مگان

جنابآاقیمهندسایمانعتیقی
معاون مدیرعامل و مدیر مجتمع گل گهر 

انتخاب شایس�ته جنابعالی را به عنوان نماینده ش�رکت سرمایه گذاری توسعه معادن و 
فلزات در هیئت مدیره ش�رکت معدنی و صنعتی گل گهر تبریک عرض نموده، از درگاه 

ایزد منان توفیق روز افزون برای خدمتی سرشار از 
سربلندی و مملو از توکل الهی را مسئلت داریم. 

مدیرعامل و کارکنان ش�رکت گ�ه�رروش سیرجان 



گروه حوادث: یک خانم س��یرجانی که برای جلوگیری از س��رقت 
طالهای خود آن ها را در یک س��طل زباله در منزلشان مخفی کرده 
بود، دچار اتفاق عجیبی ش��د. گزارش خبرنگار حوادث نگارس��تان 
حاکی است این همش��هری بدون اطالع به شوهر خود طالها را در 
انته��ای یک س��طل زباله مخفی کرده و با چندین پالس��تیک زباله 
روی آن ها را پوش��انده بود. وی دچار بیماری ش��ده و این بار شوهر 
ای��ن خانم اقدام به خالی کردن س��طل زبال��ه می کند؛ در حالی که 

از وجود طالها بی خبر بوده اس��ت. وی کیس��ه زبال��ه را نیز حوالی 
س��اعت 18 روز دوش��نبه در یکی از مخزن های زباله شهرداری در 
بلوار س��یدجمال الدین اس��دآبادی انداخت��ه و از محل می رود. این 
خانم س��یرجانی س��اعت 11 روز بعد )سه شنبه( با خالی بودن تمام 
س��طل زباله ش��وکه ش��ده و متوجه ماجرا و بیرون انداختن طالها 
می ش��ود. او بالفاصله شوهر خود را در جریان گذاشته و به سازمان 
مدیریت پس��ماند شهرداری سیرجان مراجعه و مسئوالن شهرداری 

را در جریان می گذارند.
با تحقیقات انجام شده مشخص شد مخزن ساعت 6 صبح سه شنبه 
تخلیه و زباله ها پس از جمع آوری به س��ایت دفن زباله ش��هرداری 
در منطقه کویز در جاده ش��یراز منتقل ش��ده اند. این خانواده با به 
کارگیری چند کارگر و با همکاری ش��هرداری اقدام به جس��تجوی 
طالها در میان زباله ها کرده اما در روز چهارش��نبه موفق به کش��ف 
طالها نمی شوند. از قرار معلوم در محل تخلیه تریلر زباله شهرداری، 
پای��گاه دریایی نیز چند کامیون زباله تخلیه کرده و اگر کیس��ه طال 
در محل باش��د زیر خروارها زباله قرار دارد. این همش��هری با اجاره 
یک دستگاه بیل مکانیکی در روز پنجشنبه جستجوی خود را ادامه 
دادن��د اما تا لحظه تنظی��م خبر در عصر پنجش��نبه خبری از پیدا 
ش��ده طالها اعالم نش��د. البته وجود زباله گردها نی��ز این فرضیه را 
به وجود می آورد که احتمال پیدا کردن طالها توس��ط آن ها هست. 
این همش��هری به خبرنگار ما گفت: حجم طالها زیاد بوده و بعضی 
از آن ها جواهر و بس��یار قیمتی هس��تند و حدود ارزش آن ها بیش 
از 400 میلیون تومان اس��ت. وی از شهروندان خواست در صورتی 
که اطالعی از این طالها دارند به خط حوادث نگارس��تان به شماره 

09136204535 اطالع دهند و مژدگانی دریافت کنند.

گروه حوادث: ماموران آتش نشانی سیرجان یک حلقه مار سمی کمیاب 
را روز پنجش��نبه در کوچه پش��ت ش��رکت گاز ب��ه دام انداختند. جواد 
موس��ائی پور فرمانده تیم آتش نش��انان اعزامی در این رابطه به خبرنگار 
نگارس��تان گفت: ساعت 10 صبح پنجش��نبه طی تماس شهروندان به 
کوچ��ه پرس��تار 16 رفتیم. یک حلقه مار س��می کمیاب ک��ه برای فرار 
از گرم��ا به میان ش��اخه های یک درخت رفته بود را ب��ا ابزار مخصوص 

مارگیری با احتیاط کامل به دام انداختیم.

گروه حوادث: مأموران پلیس مبارزه 
با م��واد مخدر و کالنتری هماش��هر 
هفته گذش��ته طی 2 عملیات موفق 
به کش��ف 66 کیلوگ��رم تریاک از دو 
خودرو پژو 405 و پژو پارس ش��دند. 
فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان 
ضم��ن تأیید ای��ن خبر گف��ت: یک 

محمول��ه در جاده کرم��ان بعد از 
گدارخانه سرخ و محموله دوم در 
یکی از کوچه های هماشهر کشف 
و توقیف شد. سرهنگ محمدرضا 
ایران نژاد افزود: 3 دستگاه خودرو و 
3 نفر متهم در این رابطه دستگیر 

و تحویل مراجع قضایی شدند.

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

کانال خبری نگارستان
@negarestan_news

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

havaades.negarestan

اگر به هر دلیلی نمی توانیم روزه بگیریم
 به احترام روزه داران در مألعام روزه خواری نکنیم 
معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان 

 شماره 1173 
7 شنبه 28 اردی بهشت 1398 

ماجرای عجیبی که برای یک
 خانواده سیرجانی رخ داد:

جستجوی
 400 میلیون تومان 
طال
میان کوهی از
زباله !

مار سّمی
در دام آتش نشانان

کشف 66 کیلو تریاک توسط پلیس

گروه حوادث: همزمان با سراس��ر کشور از 
امروز ش��نبه طرح »بسیج ملی کنترل فشار 
خون« در س��یرجان توس��ط دانشکده علوم 

پزش��کی و با همکاری ارگان ه��ای دولتی و 
خصوصی آغاز خواهد شد.

معاون بهداش��تی دانش��کده علوم پزش��کی 

س��یرجان در گفت وگو با خبرنگار نگارستان 
اع��الم کرد: این طرح ملی وی��ژه افراد باالی 
30 س��ال، بیماران کلیوی و زنان باردار است 

و با کنترل فشار خون آن ها موارد در سامانه 
ثبت و درمان افراد با فش��ار خون باال شروع 
و وضعی��ت آن ه��ا پیگیری می ش��ود. دکتر 
محم��د موقری پور افزود: فش��ار خون زمینه 
ابتالی بس��یاری از بیماری های غیرواگیر را 
مهیا می کند و اگر جّدی گرفته نشود تبعات 
ناگواری را به دنبال دارد؛ در صورتی که فشار 
خون باال با مصرف دارو، رعایت رژیم غذایی 
و پیاده روی قابل درمان و پیش��گیری است.  
وی ادام��ه داد: در این ط��رح که با همکاری 
ادارات، ش��رکت ها، هالل  احمر، دانش��گاه ها، 
بس��یج جامعه پزش��کی، پزشکان ش��هر و ... 
اجرا می ش��ود، پایگاه های کنترل فشار خون 
در مراکز بهداش��تی، درمانی، بیمارس��تان ها 
و برخ��ی داروخانه ه��ا و ادارات راه اندازی و 

کنترل فش��ار خون انجام می شود. این مقام 
مسئول تصریح کرد: حدود 40 تا 60 درصد 
افرادی که فش��ار خون ب��اال دارند از بیماری 
خ��ود اطالعی ندارند و برخی افراد که اطالع 
دارن��د به خوبی درمان نمی ش��وند در حالی 
که با وجود پزش��کان کش��ور و توانایی ایران 
در تولید دارو توقع هس��ت ک��ه این بیماری 
کنترل شود. در این طرح پیش بینی می شود 
حداقل 2 میلیون نفر بیمار با فشار خون باال 
شناسایی و درمان آن ها آغاز شود. همچنین 
به افراد با فش��ار خون ب��اال آموزش چهره به 
چهره داده ش��ده و مواردی از طریق پیامک 

به آن ها اطالع رسانی می شود. 
بیماران با فش��ار خون باال بای��د نمک را در 
غ��ذای خود بس��یار کم کنن��د و نمک پاش 

بایس��تی از س��فره ش��هروندان حذف شود. 
مصرف نمک در ایران بسیار باال و بین 3 تا 5 
برابر میزان مصرف جهانی است. عدم مصرف 
چربی، دخانیات و مش��روبات الکلی نیز باید 
در دس��تور کار قرار گیرد. معاون بهداش��تی 
دانشکده علوم پزشکی س��یرجان بیان کرد: 
فش��ار خون باال در 3 ده��ه اخیر در ایران 3 
برابر شده در س��ال 1397، 217 هزار مرگ 
در کش��ور به علت فش��ار خون باال رخ داده 
اس��ت و این روند به علت عدم کنترل فشار 
خون توس��ط مردم متأس��فانه رو به افزایش 
است. پیش بینی می شود با اجرای این طرح 
در س��یرجان قریب به 35 ه��زار نفر بیمار با 
فشار خون باال شناسایی و تحت درمان قرار 

گیرند.

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی سیرجان خبر داد:

طرح »بسیج مّلی
کنترل فشار خون«
کلید خورد

خانواده محترم کورکی 
مصیبت وارده را حضور ش�ما س�روران ارجمند تس�لیت عرض نم�وده، از درگاه خداوند 
متعال ش�ادی روح و علو درجات معنوی آن مرحومه و صبر و سالمت بازماندگان معزز را 

مسئلت می نماییم. خداوند روح پاک آن مرحومه را با معصومین و اولیا محشور نماید.    

خانواده بازمانده 

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و 

اجرای جدولگذاری معارب سطح شهر شماره 1 سال 1398  
اجرای  و  مصالح  تهیه  مختصر:  )شرح  خدمات  عمومی  مناقصه  دارد  نظر  در  سیرجان  شهرداری 
از طریق  را  به شماره 2098005674000017  1 سال 1398(  معابر سطح شهر شماره  جدولگذاری 
اسناد  از دریافت  مناقصه  برگزاری  کلیه مراحل  نماید.  برگزار  الکترونیکی دولت  تدارکات  سامانه 
تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از  پاکت ها  بازگشایی  و  مناقصه گران  پیشنهاد  ارائه  تا  مناقصه 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه  الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
امضای  گواهی  دریافت  و  مذکور  سایت  در  ثبت نام  مراحل  قبلی،  عضویت  عدم  صورت  در  گران 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخانتشارمناقصهدرسامانهتاریخ1398/2/28میباشد. 

مهلتزمانیدریافتاسنادمناقصهازسایت:ساعت18روزدوشنبهتاریخ1398/3/6
مهلتزمانیارائهپیشنهاد:ساعت19روزپنجشنبهتاریخ1398/3/16
زمانبازگشاییپاکتها:ساعت18:30روزشنبهتاریخ1398/3/18

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 و تلفن 41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934- 021 

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 
مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

مجمع عمومی عادی سالیاهن نوبت اول 
آگهی دعوت 

شرکتتعاونیمسکنتاقدیسستارهشهربهشمارهثبت4032شناسهملی14005779330شهرستانسیرجاناستانکرمان.
به اطالع کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی می رساند که جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول این تعاونی در ساعت 9 روز پنج شنبه مورخ 98/3/30 در محل دفتر 

شرکت، شهرک اسفندقه، خیابان سپیدار، کوچه شماره 4 تشکیل می گردد. از سهامداران دعوت می گردد رأس ساعت مذکور در جلسه حضور بهم رسانند. 
ضمنًا  1- اعضایی که مایلند حق حضور و رأی دادن در مجمع را به نماینده تام االختیار واگذار نمایند تا تاریخ 98/3/27 به اتفاق نماینده خود جهت تأیید و صدور برگ 
نمایندگی به محل دفتر شرکت، شهرک اسفندقه، خیابان سپیدار، کوچه شماره 4 مراجعه نمایند. )حضور توأم عضو و نماینده وی در مجمع ممنوع است(. ضمنًا ساعت 8 

صبح وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل برگزاری مجمع بررسی می گردد.  
2- افرادی که متقاضی کاندیداتوری سمت های هیئت مدیره یا بازرسان می باشند حداکثر تا یک هفته بعد از انتشار آگهی جهت ثبت نام به محل دفتر شرکت، شهرک 

اسفندقه، خیابان سپیدار، کوچه شماره 4 مراجعه نمایند. 
دستورجلسه:

1- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت 3 سال. 2- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی. 3- استماع گزارش عملکرد هیئت 
مدیره و بازرس منتهی به سال های 1395 الی 1397 . 4- تصویب صورت های مالی سالهای 1395 الی 1397. 5- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت 
6- تصویب تغییرات اعضاء و سرمایه . 7- تصویب آئین نامه اداری و استخدامی- تصویب آئین نامه تنخواه گردان- تصویب دستورالعمل پاداش هیئت مدیره- تصویب 

آئین نامه حقوق و وظایف و اختیارات مدیرعامل . 8- تصویب حقوق و مزایای مدیرعامل جهت سال 98 . 9- تصویب حقوق الزحمه بازرس برای سال 98

هیئت مدیره شرکت تعاونی

جنابآقایحاجحبیببداک 
با نهایت تأس�ف و تأثر مصیبت وارده را حضور ش�ما و خانواده گرامی 
تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال شادی روح آن مرحوم و 

صبر و سالمت بازماندگان معزز را مسئلت می نماییم. 
رستوران هزار و یک شب 

حاجاکبرعربزادهجعفری
)بزرگخاندان(

ضمن تقدیر و تشکر و سپاس از کلیه سروران گرانقدر، 
دوس�تان و آش�نایان که در مراسم تش�ییع،  تدفین، 

ترحیم و خاکبندان 

اوست پایدار

شرکت و ابراز همدردی نمودند به اطالع می رساند مراسم چهلم آن مرحوم 

روز جمعه 3 خرداد ماه در جوار آرامگاه ابدی آن مرحوم برگزار می گردد. 

ساعت حرکت 17:30 از مقابل منزل آن مرحوم واقع در سه راهی کرمان کوچه شهید عتیقی 

حضور شما بزرگواران را ارج می نهیم.
خانوادههایعربزادهوعلویزاده



 سال بیست و دوم  شماره  1173 شنبه 28 اردی بهشت 1398 

سیاسی  /   اجتماعی /   فرهنگی

امام حسن)علیه الّسالم(:
هر یک از ما امامان بیعتی از ستمکار 

زمانش بر گردن دارد، مگر قائم ما 
که عیسی بن مریم ، پشت سرش

نماز خواهد خواند.

واکنش به اظهارات پورمحمدی

ماراگرفتهاید
یاخودتانرا

بهآنکوچهزدهاید؟
گروه سیاس��ی: یک عضو ارش��د جامعه روحانیت مبارز تهران 
در س��خنانی گفته است: »بر اس��اس آمار موجود، امروز مردم 
م��ا از نظر رفاه از اروپا وضعیت بهت��ری دارند. فقر ایران، فقر 
گرسنگی نیس��ت بلکه فقر تمتع و رفاه و فقر اشتغال مطلوب 
اس��ت.« در مقاب��ل این ادبی��ات باید گفت: حت��ی اگر از نظر 
منطقی هم درس��ت باش��د در این وضعیت و ب��ا این لحن در 
وضعیت موجود نباید زده شود. این نوع ادبیات باعث می شود 
آدمی به این فکر کند برخی از مسؤوالن و چهره های سیاسی 
به جای دیدن مش��کالت، در حال ماس��ت مالی کردن اوضاع 

کشور هستند. 
کاش آقای پورمحمدی تعریف��ی برای رفاه بیان می کردند و 
بعد می گفتند وضع ما از آن ها بهتر است. واقعاً اگر اوضاع رفاه 
ایرانی ها از اروپایی ها بهتر است، چرا این قدر ناالنیم و نسبت 
به آینده نگران؟. در تعریف رفاه یا بهزیس��تی آمده است که 
رفاه یعنی تأمین یک س��طح حداقل��ی از حمایت اجتماعی 
برای همه ی ش��هروندان یک کش��ور. البته ان��کار نباید کرد 
میزان بیمه شدگان در ایران و کسانی که یارانه می گیرند، از 
نظر آماری می تواند حکایت از رفاه ایرانیان داش��ته باشد اما 
در واقعی��ت مردم باید برای زندگی بهتر در جس��تجوی رفاه 
باش��د. در همان اروپا، مردم به راحتی آب خوردن می توانند 
برای آینده خود برنامه ریزی کنند. آن ها می دانند اگر از یک 
مس��یر مشخص حرکت کنند حتماً در زمان معینی به هدف 
خود خواهند رسید. در ایران اما متأسفانه بخش هایی از مردم 
برای فردای خود، چرا فردا، برای 10 ساعت پیش روی خود 
هم نمی توانند برنامه ریزی درس��تی داشته باشند. بهتر است 
ب��ه جای اینکه بگویی��م اوضاع ما بهتر از اروپاس��ت به دنبال 
این س��ؤال بگردیم که چرا با وجود بیم��ه و یارانه، اوضاع ما 
به اینجا رسیده اس��ت؟ یا دست کم این احساس چرا وجود 
دارد؟. مردم همیشه از وضع موجود خود شکایت دارند؟ چرا 
نسبت به آینده نگران هستند. االن زمانه مناسبی برای برخی 
حرف ها نیست. مردم در ش��رایطی هستند که استدالل های 
اینچنی��ن را باور نمی کنند چون با پوس��ت و گوش��ت خود 
مش��کالت را درک می کنند. مسؤوالن کشور اگر مشکالت را 
قبول و سعی کنند آن ها را حل کنند، مردم راضی تر هستند 
تا اینکه با سخنانی توجیهی دست به مقایسه با دیگر کشورها 
بزنند. نکته دیگر تبعیض است. مثاًل اگر در کارگاهی به همه 
500 هزار تومان پاداش دهند و به یک نفر دو میلیون تومان 
بقیه به جای خوش��حالی احس��اس تبعیض می کنند. یکی از 
مهم ترین دالیل نارضایتی به نسبت دهه 60 همین تفاوت ها 
و تبعیض هاس��ت. مردم بعد از ش��نیدن این حرف ها با خود 
می گویند که آن ها یا در کشوری دیگر زندگی می کنند یا ما 
را گرفته اند و یا تالش می کنند خود را به آن کوچه بزنند که 

انگار نه انگار./ عصر ایران

نگاه آخر

بازیباکلمات!
مشاهده ش��ماره هایی از نشریات چند ماه گذشته تا کنون که در گفتگو با 
مسئوالن شهری و پیمانکاران اجرای طرح فاضالب انتقادات و نارضایتی های 
مردم را پیرامون اهمال کاری در اصالح و بهسازی خیابان ها منعکس و جواب 
روشنی از مصاحبه شوندگان نگرفته اند نشان می دهد آن ها بیشتر با کلمات 
بازی کرده و توپ را به زمین یکدیگر می فرستند. در گزارشی که پاسارگاد 
این هفته منتش��ر کرد معاون فنی ش��هرداری گفته است» شهرداری فقط 
ناظر عالی پروژه است و مجری و مسئول کار شرکت پیمانکاری کاریز است 
که در ترمیم عقب هس��تند. ما قباًل به آن ها تذکر داده ایم و امروز هم یک 
نامه توبیخ برایشان فرستاده ایم. ! « در همین گزارش سرپرست فرمانداری 
می گوید »من خودم هم از آسفالت خیابان ها شاکی ام ولی به معاون عمرانی 
ارجاع داده ام که یک جلس��ه بگذارند. ! « رئیس کمیس��یون عمران شورای 
ش��هر در گفتگو با  نگارس��تان گفت: » پایان اردیبهشت را به عنوان مهلت 
مصوب شورا جهت لکه گیری و ترمیم اعالم کرده ایم«. نایب رئیس شورای 
شهر هم در گفتگو با سخن تازه گفته بود شهرداری و شورای شهر هیچ کدام 
در حفاری ها نقش ندارند. این نشریه از زبان یک کارشناس نوشته بود مشکل 
مردم در عدم آگاهی است و اصاًل هیچ اطالع رسانی درستی از طرح به مردم 
نش��ده است. مدیرعامل کاریز ش��رکت مجری طرح نیز به پاسارگاد دالیل 
دیگری مطرح کرده و در مجموع به نظر می رسد فعاًل مردم سر کار هستند 
دلیل آن هم پراکنده گویی مدیران مسئول در طرحی است که معلوم نیست 

پدر و مادرش کیست؟  
شوخینیست...

مس��ئول یک نشریه کم خواننده که نس��خه های اندکش را روزهای شنبه 
به هوای توزیع نگارستان می فروش��د طبق عادت مألوف نشریات تازه وارد 
که می خواهند زود مشهور شوند برای چندمین بار طی یکسال گذشته به 
نگارستان حمله کرد. این نشریه الکی خوش که تحلیل های من درآوردی اش 
معموالً از س��وی طرف های مورد اشاره تکذیب می شود، در آخرین تحلیل 
آبکی اش مدعی ش��د به اردوگاه رقیب ترس وارد کرده اس��ت )وای چقدر 
ترسیدند همه !( تازه به اینجا هم قناعت نکرده با نشستن جای مجتهد حکم 

شرعی و فقهی هم صادر کرده است. ) شوخی نیست !(  
القصه...راویان اخبار، ناقالن آثار، طوطیان ش��کر شکن شیرین گفتار به 
نقل از عده ای که به اردوگاه رقیب سرکی کشیده بودند الپورت آورندی 
از بس ترس به اردوگاه مورد نظر غالب شدندی، جملگی قالب تهی کرده 
بودندی و دیگر جان در رمق هیچ نداش��تندی. ! نقل کرده اند از آن پس 
گروهی از بالد راست و جماعتی از بالد چپ به سوی مرکز تولید و پمپاژ 
ترس روانه گشتندی تا مبدأ ترس را پیدا کنند و از فن و فنون کار، آگاه 
شوندی شاید با این حربه توانستندی بعد از یک دهه ی قمری و دو سنه 
شمسی که چپ اندر راست در این شهر تحقیر شدندی این بار خاکی بر 
س��ر ریختندی شاید کسی از جانب غیب فرجی کردندی و مشکل برای 

همیشه حل شوندی!

حاشیه - خبر

 آدرس دفتر مرکزی: سیرجان، تقاطع رضوی )اشکذری(  
   چاپخانه: چاپ کارمانیا تلفن ها:     034-42230702  /  42206677 تلفکس: 034-42206644

 صاحب امتیاز و مدیر مسئول: ذبیح اله بلوردی 
negarestannews@yahoo.com :ایمیل     www.negarestannews.com :وب سایت 

 سامانه پیام کوتاه:       30007258 همراه:  09132783241 مدیریت بخش آگهی ها: 09133475180  
 مدیریت توزیع شهرستان:     09133477433 توزیع کرمان:  09132418781

 هفته ایّام تاریخ اذان صبح اذان ظهر اذان مغرب
 شنبه اردیبهشت 28 44:23 92:44 91:35
 یکشنبه اردیبهشت 21 44:24 92:44 91:35
 دوشنبه اردیبهشت 54 44:25 92:44 91:34
 سه شنبه اردیبهشت 59 44:25 92:44 91:33
 هارشنبهچ خرداد 9 44:22 92:44 91:33
 پنج شنبه خرداد 2 44:29 92:44 91:35
 جمعه خرداد 5 44:29 92:44 91:35

 

دعاهایمان در شب های قدر
این باشد ...
اللهم عّجل لولیک الفرج

تلویزیون اگر چه امس��ال ماه عس��ل ندارد اما ش��ب های پ��س از افطار 
را با س��ریال »برادر جان« از ش��بکه 3، س��ریال »دلدار« از ش��بکه 2 و 
سریال تلویزیونی »از یادها رفته« در شبکه 1پر کرده است. یکی از  پر 
طرفدارترین س��ریال ها برادرجان اس��ت که خیلی ها را پس از افطارپای 

گیرنده تلویزیون می نشاند. 
برادر جان محصول گروه فیلم و س��ریال ش��بکه س��ه س��یما ملودرامی 
اجتماع��ی مذهبی اس��ت ک��ه موضوع اصل��ی این مل��ودرام خانوادگی 
»حق الناس« اس��ت و در خالصه داس��تان آن آمده است؛ »پسری پس 
از، از دس��ت دادن پدرش می خواه��د دین  های او را ادا کند.«  بازیگران 
ب��رادر جان همه نم��ره خوبی دریافت می کنند. عل��ی نصیریان، یکی از 
اس��طوره های بازیگری، هنرنمایی چش��م نوازی از خود ارائه داده است. 
در ضمن حضور حس��ام منظور، که بعد از درخش��ش در سریال »بانوی 
عمارت« مش��هور ش��د، به این کار جذابیتی خاص داده است، به ویژه به 
واس��طه گریم خوبی که با نقش��ش به ش��دت همخوان است. البته این 
بازیگر توانایی فّنی خود را در تئاتر نیز نش��ان داده و در جش��نواره های 

داخلی و خارجی نیز جوایزی کسب کرده است. برای همین توقع چنین 
بازی ای از او دور از انتظار نیست و البته هنرنمایی کامران تفتی در نقش 
»حنیف« نیز جالب توجه اس��ت. البته او پیش��تر نیز چنین نقش هایی 
را بازی کرده اس��ت، اما در این تیپ ش��اهد بهتری��ن اتفاق برای تفتی 
هستیم. موسیقی این سریال هم از جذابیت های ویژه آن است. در آثاری 
که س��عید نعمت ا… به عنوان نویس��نده حضور دارد، همیشه موسیقی 
یک��ی از ابزار های تأثیرگذار اس��ت، زیرا جنس قصه او موس��یقی خوبی 
ه��م می طلب��د. همچنین تیتراژ ابتدایی این س��ریال را تاکنون در هیچ 
اثر دیگری مش��اهده نکرده ایم. در حقیقت در ابتدای هر قسمت بیننده 
ش��اهد قصه سه دوست اس��ت که جنس روایت را برایش عیان می کند. 
در مجموع برادر جان تا اینجا ش��روعی خوب دارد، اما اینکه آیا این امر 

تداوم خواهد داشت، اتفاقی است که باید در ادامه شاهدش باشیم.

نگاهیبهسریالبرادرجان

شبهایپسازافطار
درتلویزیون

آگهی مناقصه یک مرحله ای شرکت پویان گهر کریمان
شماره: A-INQ-PMI1 -98/01 و تاریخ: 1398/2/25 

شرکت پویان گهر کریمان به شماره ثبت 14769 و شناسه ملی 14006563300 در نظر دارد مناقصه عمومی
کارخانه  و غیرصنعتی  با موضوع »تهیه مصالح و ساخت بخش صنعتی  )به صورت فشرده(  ارزیابی کیفی  و  1 )یک( مرحله ای 
فروسیلیسیم سیرجان« را بر اساس مفاد این مناقصه و با انتخاب پیمانکار از میان پیمانکاران واجد شرایط با ظرفیت آزاد و آماده 

به کار دارای حداقل رتبه 4 ابنیه برگزار نماید. )پیمانکاران دارای رتبه 5 تأسیسات دارای ارجحیت می باشند( 
1( بازه زمانی دریافت اسناد مناقصه: ساعت 9 صبح روز شنبه  1398/2/28 لغایت 12 ظهر روز دو شنبه 1398/2/30 

 commercial@pouyangohar.com 2( نحوه دریافت اسناد: عالقه مندان می توانند تمایل خود جهت شرکت در مناقصه را از طریق ایمیل
با ارسال مشخصات، رزومه، تصویر رتبه ها، اعالم نمایند. در پاسخ، لینک مربوط به دانلود برای ایشان ارسال خواهد شد. 

3( مهلت تسلیم پیشنهادات: پایان وقت اداری روز دو شنبه مورخ 1398/3/6 

ضمن تقدیر و تشکر و سپاس از کلیه سروران گرانقدر، دوستان و آشنایان که در 
مراسم تشییع،  تدفین، ترحیم و خاکبندان 

عزیز از دست رفته 

سعید بهرامی 
شرکت و ابراز همدردی نمودند به اطالع می رساند

 مراسم چهلم آن مرحوم 
روز پنج شنبه 2 خرداد ماه از ساعت 17 در جوار آرامگاه 

ابدی آن مرحوم برگزار می گردد. 

حضور شما بزرگواران را ارج می نهیم. 

 خانواده

جناب آقای 

مهندس ایمان عتیقی 
انتصاب شایس�ته جنابعالی را به عنوان عضو هیأت مدیره مجتمع 
صنعتی و معدنی گل گه�ر تبریک عرض نموده، از درگاه ایزد منان 
ع�زت، س�ربلندی و توفیق�ات روز اف�زون برای ش�ما و همکاران 

محترمتان در مدیریت این شرکت ارزشمند کشور خواهانیم.

مدیریت شرکت فرا تحقیق سپاهان 

انتخاب جنابعالی به عنوان مدیری شایس�ته و الیق که از چهره های برجس�ته و موفق 
شهر و دیارمان هستید، به عنوان عضو جدید هیئت مدیره شرکت گل گهر سبب مسرت 
و ش�ادی تمام عالقه مندان به توسعه و پیش�رفت مجموعه گل گهر شد. ضمن تبریک 
این موفقیت به ش�ما و تمامی مدیران و ش�رکت های زیر مجموعه گل گهر، امیدواریم 
در س�ایه مدیریت و نگاه توسعه محور جنابعالی شاهد رشد و ترقی روز افزون شرکت 

معدنی و صنعتی گل گهر باشیم.

مدیر توانمند 

جناب آاقی

 مهندس ایمان عتیقی 
عضو محترم هیئت مدیره شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 

سرکار خانم مهندس محبوبه خالویی نژاد
پذیرش ش�ما در مقطع دکترای مکانیک دانش�گاه ملی و همچنین قبولی در آزمون نظام 
مهندس�ی را که نش�انگر تالش و لیاقت ش�ما می باش�د را تبریک عرض نموده موفقیت 

خانواده روزافزونتان را آرزومندیم. 



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

فروش ، نصب ، سرویس 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 اتاقیانواع مدل کابینتکابینت ملک پور)نیک کابین(
09133472492 -4233018309217413275 شعبه دیگری ندارد

6  صفحه
نیازمندیهای سیرجان

اولین و جامع ترین

 نیازمندیهای  استان
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دعوت به همکاری 
فروشگاه زنجیره ای افق کوروش

به عنوان بزرگترین مجموعه فروشگاه های زنجیره ای در سراسر کشور
جهت تکمیل کادر خود نیرو می پذیرد:

جهت هما هنگی برای مصاحبه مشخصات خود را به شماره 09055713696 ارسال نمائید.
شماره تماس : 034-32252450

سرپرست فروشگاه - کارمند فروشگاه
حداقل تحصیالت دیپلم

ترجیحًا دارای سابقه کار مرتبط
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استخدام

به سه نفر راننده لیفتراک دارای 
گواهینامه ویژه جهت کار در شرکت های 

گل گهر نیازمندیم.
09136453917

کابینت ملک پور)نیک کابین( از افراد زیر 
جهت همکاری دعوت به عمل می آورد.

3D MAX یک نفر نیروی خانم مسلط به طراحی
یک نفر استادکارماهر جهت ساخت ونصب کابینت 

09133472492

از یک دفتردار خانم با روابط عمومی باال جهت 
همکاری در دفتر شرکت گهرگسترعمران مهر 

دعوت به عمل می آید
خیابان خواجو بعد از سه راه جواداالئمه جنب مجتمع امیران
مراجعه بصورت حضوری جهت تکمیل فرم رزومه 5 تا 7 عصر

42204679

آژانس آنالین شبانه روزی نسیم
به تعدادی راننده با ماشین به صورت تمام وقت و 

نیمه وقت، با زنگ خور باال، با کمترین کمیسیون 8 
درصد نیازمندیم 

09139470836 علی بیگی

به یک نیروی خانم آشنا به کار 
کباب و بال و مزه نیازمندیم.

09139474981

به یک نفر جهت کار در کارواش 
نیاز مندیم.

09131454904

به یک ضامن کارمند برای وام 
ازدواج با پورسانت نیازمندیم.

09140674206

به یک منشی خانم در دفتر 
مهندسی خ خیام نیازمندیم

09131787280

به یک دفتر دار آقا برای تاکسی 
تلفنی نیازمندیم

09137671660حمیدی

به تعدادی نیروی ماهر به قطعه 
بندی و خردکردن مرغ و ماهی 

جهت همکاری در فروشگاه پروتئین 
نیازمندیم.

09367473179

به یک نفر 
نیروی خانم جهت کار 
در البراتوار دندانسازی 

نیازمندیم.
09370633854

از یک فروشنده 
جهت کار در لوازم خانگی 

توس چینی واقع مشعل گاز 
دعوت بعمل می آید

مراجعه بصورت حضوری

آگهی جذب 
مدیرفروش

به دو نفر آشنا به مدیریت 
فروش نیازمندیم 

)سابقه کار الزامی می باشد(
09132962691

به یک شاگرد 
ماهر یا نیمه ماهر 

کابینت ساز نیازمندیم
09132451558

به یک نیروی 
خانم جهت کار منزل با 
حقوق ماهیانه 600 هزار 

تومان نیازمندیم 
09131799976

به تعدادی نیرو 
جهت کار چایخانه و قهوه 
خانه با حقوق ماهیانه یک 
میلیون و انعام نیازمندیم 

09131799976

به یک نفر منشی 
خانم ترجیحاً مجرد جهت 
کار در آموزشگاه فنی و 
حرفه ای برق نیازمندیم

09131789162

به دونفر خانم 
جهت کار در آشپزخانه 

 رستوران نیازمندیم
 آدرس سه راهی کرمان

 محیط کامال زنانه
09131454946

به یک نیروی 
خانم جهت کار در کافی 

نت با سابقه مرتبط 
نیازمندیم

09339470346 خواجوئی

به دونفر سالن 
دار جهت کار در فست 

فود نیازمندیم
09132472608

به تعدادی 
راننده جهت کار در 

آژانس نیازمندیم.
09131795737

به یک نیروی 
خانم جهت کار در 
کافی نت به صورت 
شیفت صبح وعصر 

نیازمندیم.
09133476241

به یک خانم جهت 
کار در فست فود نیازمندیم 

از ساعت 17 الی 23
خ ابن سینا بعد از 

بیمارستان امام رضا قدیم 
جنب پارک شقایق )پارک 

بدرآباد(
09131457266

به 10 نفر 
شاگرد جهت 

کار در کارواش 
با مزایای عالی 

نیازمندیم 
09193626204

به دونفر خانم جهت صندوق داری 
ویک نفر منشی خانم با روابط عمومی باال 

جهت کار در موبایل فروشی نیازمنیدم
09133788105

یک کارگاه تولیدی جهت تکمیل کادر خود به تعدادی 
خانم و آقا باالی 20سال و  به یک نیروی فنی رشته معماری 

آشنا به معماری و اتوکد نیازمند میباشد جهت اطالعات بیشتر 
و مصاحبه حضوری با شماره زیر تماس بگیرید:

09162777968

به چند نیروی جوشکار جهت 
کار در کانکس سازی نیازمندیم 

 09133455785

به تعداد راننده جهت کار در آژانس، 
باکمترین کمیسیون 13درصد، بازنگ 

خور باال درخ  وحید نیازمندیم
 09132796807 

 به تعدادی شاگرد جهت کار 
در کارگاه mdf نیازمندیم

 09133453196

به یک شاگرد نیازمندیم)در 
صورت جواب ندادن پیام دهید(

09138454438

از یک نفر فیزیوتراپ برای کار در 
مرکز پاریز دعوت به همکاری می شود

42251193  

 به 3نفر همکار خانم و 3 نفر 
همکار آقا جهت همکاری  به صورت 

تمام وقت نیازمندیم 
نبش چهارراه  تامین اجتماعی برنا 

پنجره )مراجعه حضوری(

به یک فروشنده 
مجرب خانم ، جهت کار 
در مغازه لباس زیر، در 

پاساژ حافظ با حقوق مکفی 
نیازمندیم 

 09139427971

به یک خانم حسابدار 
جهت کار درموبایل فروشی 

نیازمندیم) لطفا در صورت تسلط 
به یکی ازنرم افزارهای حسابداری 

وسابقه کار با این  شماره تماس 
حاصل فرمائید(
09128962700

به یک استادکار 
ماهر جهت کار در کارواش 
با حقوق ماهیانه 2 میلیون 

تومان نیازمندیم
09375229350

به یک کمک 
آشپز ماهر جهت کار در 

رستوران نیازمندیم.
09131982562

به تعدادی 
کارگر مرد جهت کار در 
آشپزخانه تاالر واقع در 
منطقه ویژه نیازمندیم.

09021452900 

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

خانم نظافتچی نیازمندیم.
فقط مراجعه حضوری

ترجیحا ساکن اطراف میدان صنایع
09131982562

به یک همکار خانم 
آشنا به کامپیوتر به صورت تمام 

وقت جهت کار در نمایندگی 
خدمات فنی با حقوق ماهیانه 

700 هزارتومان نیازمندیم.
09137157437

به یک پرستار 
خانم برای نگهداری از 

نوزاد شش ماهه در خانه 
نیازمندیم

09335239997

به یک نفر 
فروشنده خانم با حقوق 

عالی جهت کار در آبمیوه 
و بستنی نیازمندیم
09132476323 

به یک 
استاد جوشکار 

درب و پنجره ساز  
نیازمندیم

09139458185

مغازه 3*6 واقع 
در انتهای بلوار ولیعصر لب 

بلوار؛ 10 متر نیم طبقه؛ دارای 
آب و برق؛شیشه سکوریت 
5 میلیون پیش با 500 هزار 
تومان اجاره داده می شود

09130529815
ابوالقاسمی

بیرون بر تورینو از افراد ذیل جهت 
 همکاری دعوت بعمل می آورد.

دونفر کمک اشپز      دو نفر نیرو خدماتی
یک نفر نیرو ساده       یک نفر تخته کار
حقوق و مزایا عالی         آشپز سوخاري

09224286762

 به یک حسابدار نیازمندیم
42231690 

 به یک نگهبان نیازمندیم
42231690 

به چند 
نیروی خدماتی در 

آشپز خانه دیگ طال 
باحقوق و مزایای 
عالی  نیاز مندیم
09904457188

به نیروی ماهر جهت کار در 
کارواش نیازمندیم
09387682664

به یک بازاریاب مرد جهت 
کاردرپنگوئن پالست نیازمندیم

 09120543944  

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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رستوران ونک 
جهت تکمیل کادر خود به 
یک نفر آشپز و یک نفر 
ظرف شور نیازمند است.

09140925946

جهت تکمیل کادر فروشگاه 
به دو نفر خانم جهت فروش نیازمندیم 

)مراجعه حضوري(
فروشگاه زرین خط -  میدان انقالب 

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

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

مراجعه حضوری الزامی است
آدرس: سیرجان،خیابان قدس شمالی روبروی تاالر المپیک

ساختمان مزون یاس طبقه دوم واحد 5
09138513456

به یک نفر 
شاطر و چانه گیر سنتي 
پز به صورت نیمه وقت 

نیازمندیم 
09131456155

به تعدادی نیروی 
زن ومرد جهت پذیرایی در 
سالن تاالر واقع در منطقه 

ویژه نیازمندیم.
09021452900

ازیک منشی خانم 
)مجرد (مسلط به کامپیوترجهت 
کار در دفتر بیمه ایران به صورت 

دوشیفت با حقوق ماهیانه 700تومان  
دعوت بعمل می آید)میدان ابوریحان 

ابتدای بلوار موسی بن جعفر(
09134454146

به یک نفرخانم 
باظاهري آراسته جهت 
صندوق دار فست فود 

نیازمندیم
09132477107

به یک نیروی خانم 
به صورت یک شیفت جهت 
کار در چاپخانه نیازمندیم 

09138755382
تابلو جواد

یک عدد تانکرآب 
1000 لیتری پلی آتن یا 
پالستیکی به قیمت 900 

هزارتومان به فروش
 می رسد

09305365513

به یک نفر خانم  
جهت کار در کافی نت به 
صورت دو شیفت  واقع در 

چهارراه دانشگاه  آزاد قدیم 
نیازمندیم.

09135236187

به تعدادی نیروی خدماتی و کمک 
اشپز خانم و آقا جهت کار در بیرون بر 

زعفرون نیازمندیم 
09369908366

 به تعدادی فروشنده خانم جهت کار 
در رستوران زعفرون سیرجان به صورت 

یک شیفت و دوشیفت نیازمندیم 
09054583475

غذای ایرانی شمس العماره خیابان 
خواجو به یک نفر کباب پیچ ماهر خانم ، نیروی 
ساده آشپزخانه )خانم ( ویک نفر پیک موتوری 

نیازمند میباشد.
09131457268 

 مانتو فروشی بلوار دکتر صادقی با موقعیت عالی 
 به علت مهاجرت به صورت یکجا یا جداگانه واگذار میگردد 
مغازه دودهنه 60 متری با زیرزمین و نیم طبقه میباشد که 

در صورت نیاز مغازه بصورت خالی اجاره داده میشود 
09139912650 

به یک پرستار 
خانم جهت نگهداری از یک 
خانم سالمند به طورشبانه 
روزی باحقوق توافقی واقع 

در مکی آباد نیازمندیم 
09193453650

 به دو نفر 
شاگرد و یک آشپز 

 فست فود نیازمندیم 
09120329627 

 به تعدادی 
نیروی کار آقا ترجیحًا 
جوان جهت همکاری 

 در رستوران نیازمندیم 
09131789552

به یک نیرو 
ترجیحا ماهر جهت کار 

درکارواش نیازمندیم
09137689839

 به تعدادی 
نیروی کار خانم جهت 
همکاری در رستوران 

 نیازمندیم 
09131789552

به یک پرستار 
خانم باتجربه جهت 

نگهداری دو کودک از 
صبح تا شب یا بطور دائم  

نیازمندیم 
09130420045

به دو نفر نیرو 
کار خانم و آقا با سلیقه به 

صورت تمام وقت وپاره وقت 
براي کار در فروشگاه مستر 

نوتال نیازمندیم.
09121457664 

به یک نفر 
شاگرد مرد جهت کار 
در مبلمان نیازمندیم

09360024366 

به تعدادی خودروی مینی بوس 
هیوندا ،ای سوزو مدل 92 به باال وهمچنین 
ون وانا یا فتون،سواری پژو،سمند ،ساینا 

جهت سرویس دهی شرکتهای وابسته گل 
گهر نیاز مندیم

09133456755-09131782461

باغچه خانه در بلورد به متراژ 40قصب 
با امتیاز برق و گاز و آب وساختمان و استخر و 
انواع سیاه درخت و سیب و گالبی و گردو و... 

و حیاط سازی کامل به فروش میرسد 
برای اطالعات بیشتر با شماره 
09131798843تماس بگیرید

به تعدادی راننده پایه یکم برای 
کار در معدن 3 گل گهر  با بنز زیرمایلر 

نیازمندیم
برای اطالعات بیشتر با شماره های زیر 

تماس بگیرید
09136342901-09916902325 شکوه 

خریدار زمین یا منزل مسکونی، 
قابل سکونت یا کلنگی، واقع در خ قدس 

جنوبی هستیم
 09138268466

ده قصب زمین نیمه 
ساز دارای 100متر زیر بنا شناژ 

پیوسته و اسکلت فلزی دوقلو سقف 
و هایل چینی ،دو خوابه از زمین های 
بنیاد مسکن واقع در شهرک انقالب 
کهن شهر علیا 15 درصد زیر قیمت 

کارشناسی بفروش می رسد.
09138480717دهقان

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

09366603239

به یک زمین 200 
الی400متر در محدوده 

داخل شهر جهت احداث 
کارواش نیازمندیم 

09375229350

یک ملک 
تجاری واقع در بلوار 
دکترصادقی روبروی 
بانک تجارت مرکزی 

به متراژ 630 متر زمین 
دوکله بفروش می رسد

09131451224

اصل نسخه اول 
سند قطعی منقول وسایل 

نقلیه به شماره 18659 تنظیمی 
دفترخانه78 سیرجان ، کارت سبز 
و کارت ماشین مربوط به این سند 
مفقود گردیده  و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

سند خودرو 111 به 
شمار پالک 85ب135 بنام 

محسن بخشی زیدآبادی مفقود 
گردیده از یابنده تقاضا می 

شود با شماره 09139454932 
تماس حاصل فرمائید.

آموزش خصوصی 
ریاضیات و آمار 

دانشگاهی
09130568200

 حمل و نقل مسافر دربستی به سراسر کشور 24 
ساعته با خودروی سمند   09135818874

زمین، باغ و خانه باغ

مفقودی 

جوایای کار
راننده پایه یک آماده به کار 

09132451562

به چند پیک موتوری جهت 
کار در فست فود نیازمندیم 

 09133471998

تدریس خصوصی 
ریاضیات دبیرستان 
توسط دبیر ریاضی
09336838504
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قالی محلی سیرجان دستباف 
شما را خریداریم.
09917665969

به علت مهاجرت رستوران خانه کباب با 
موقعیت عالی و تجهیزات کامل آشپزی وپخت 
بریانی سنتی اصفهانی بصورت یکجا اجاره یا 

واگذار میگردد،
 09131454134 بلوارسیدجمال جنب بنیادمسکن

یک باب مغازه قصابی واقع در خیابان 
دهخدا شمالی روبه روی دبیرستان فاطمیه با سابقه 

کاری با کلیه وسایل و امکانات بفروش میرسد 
)ملک استجاری( قیمت 50میلیون

09215953312 

ضایعات آهن 
خرید ضایعات آهن و 

آلومینیوم و غیره با باال 
ترین قیمت درب منزل و 

شرکت 
09132457694

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

خریداریم
09133477436  

دو عدد میز میوه فروشی 
2*2 بفروش می رسد

09193453627

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

09136208106

یک عدد اتاق شمالی پیکان 
وانت در حد نو بفروش می رسد.

09193453627

دو دهنه مغازه بربلوار اصلی مکی آباد مسیرعالی 
یکجا و یا بصورت جداگانه بفروش می رسد و یا با زمین 

کشاورزی جنب دانشگاه پردیس معاوضه می گردد
09916901969

یک واحد مسکونی 160 متری طبقه 
اول 3 خوابه نوساز بسیار شیک خ 

امیرکبیر  اجاره داده می شود
09129548524 

خرید و فروش 
آهن آالت  دست دوم 

و ضایعات و غیره
 بهترین قیمت 
09132797295

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

09131791171
09132451764

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

باالترین قیمت، خرید 
ماشین آالت سنگین 

با متعلقات، خرید 
ماشین آالت راه سازی

09133470534
09138635282

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

درب منازل ، شرکت ها و ادارات 
برادران خدائی

 09131452643- 09132783052  
 09192305036

رستوران ونک با 6 سال 
سابقه درخشان و تجهیزات کامل 
بفروش می رسد.)ملک استیجاری(

09140925946
09167514315

خرید و فروش 
آهن آالت دست دوم

خرید ضایعات در محل
 09132781601
09131787522

وسایل سوپر مارکت 
) قفسه، یخچال ایستاده،میز، 
ترازو و ...( با 15 سال سابقه 
واقع در مکی آباد  به فروش 

می رسد 
 09137310270

یک مطب 70 
متری بر خ شریعتی با 
سابقه 15 سال دندان 

پزشکی طبقه اول اجاره 
داده می شود 

09129548524

خریدارمنزل 
مسکونی یا آپارتمان 

حوالی امام زاده احمد تا 
شهرک صدف هستیم.

09011552313

واحد کارگاهی 
160متر واقع در شهرک 
تعمیرکاران رهن واجاره 

داده می شود.
09130626921

قالب فلزی و 
لوله داربست دسته 
دوم بفروش می رسد

09131433923

مزون مارال به 
علت مهاجرت با تمام 
امکانات یکجا واگذار 

می گردد.
09139459039

یک باب مغازه 
داخل بازار با قفسه و ویترین 
به متراژ 11 متر به قیمت 4 م 

تومان رهن و ماهیانه 500 هزار 
تومان اجاره داده می شود

09176736360

یک باب 
مغازه به متراژ 90 
متر، واقع در خ 

وحید کرایه داده 
می شود 

 09133474820

یک واحد 
مسکوني باالي هم 

همکف  120مترمفید درب 
وامتیازات جدا،کف و دیوارها 
سرامیک،آشپزخانه اپن و ام 
دي اف،حیاط20متر به زوج 

جوان اجاره داده میشود
بلوار قااني خ مروارید

09132477090

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

 09137319040 

فرش کرمانی شمارا با 
باالترین قیمت خریداریم.

خرید وتعویض انواع فرش کرمانی، 
دست بافت ودست دوم

 با فرش ماشینی.
09131453522

09131787795  فرش کبیر یزد

یک باب مغازه در 
خیابان نصیری با موقیعت 

عالی به متراژ 180 متر 
اجاره داده میشود 

09131454612  صبوری

وسایل کامل 
رستوران در حد نو با 
قیمت عالی بفروش 

می رسد.
 09132794764

خرید وفروش امتیاز وام
 هر سه شعبه

09135323325

دکه با چندین سال سابقه،موقعیت 
و درآمد عالی، سر نبش با امتیاز مواد 

غذایی و دستگاه کپی اجاره داده میشود
09135039097

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

نیسان موجود می باشد
09140399099   

تکمیل کادر نیروی انسانی فروش 
نمایندگی رسمی 6121 بیمه سینا با کادری مجرب، 
جهت تکمیل کادر فروش و اعطای کد نمایندگی از 
افراد واجد شرایط زیر  از طریق مصاحبه حضوری 

پذیرش می نماید.
عالقمندان به فعالیت در صنعت بیمه،کارمندان ادارات 
دولتی و خصوصی و سازمان ها ، دانشجویان ، افرادی 

که جویای شغل دوم با پاره وقت می باشند.
سن حداقل 20سال دارابودن مدرک تحصیلی دیپلم 

و باالتر
تماس 03442283088 از ساعت 10 الی12 و17 الی18

فروش امتیاز وام بانک 
رسالت

09904014165

قیمت کارشناسی زمین و ساختمان 
مهندس نادری نیا 
 09133455472

ابتدای بلوار دکترصادقی - 50 متر بعد از تقاطع دهخدا

خرید، فروش، 
رهن و اجاره
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اپیالسیون با مواد درجه یک و قیمت مناسب 
بلوار صفار زاده بعد از ورزشگاه گل گهر

آراپـاد زیبایـی  سالـن   
جهت تعیین وقت قبلی با شماره زیر تماس بگیرید.

09053157305

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 

تعمیر، ساخت کابینت و وسایل چوبی، ساخت حفاظ 
های توری ضد حشرات      09135857577

انواع خرده جوشکاری، اجرای انواع سایبان 
تعمیر انواع درب قدیمی، پایه کولر وغیره

09139561377

جوشکاری 
سیــار 


