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چرا ازآثار باستانی و سرمایه های تاریخی مان 
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قلعه ی بر باد رفته

آیا کچل کردن از سربازی حذف شده است؟   

از »سربازها« 
تا »سربارها«!

حوادثی ناگوار که روح مردم را آزار می دهد؛

صورت مسئله را 
پاک نکنیم!

دختر عزیزم،  سرکارخانم 

مبینا محمودآبادی 
موفقیت ش�ما در کس�ب مع�دل 19/11 در س�ال یازدهم 
تحصیلی را حضور ش�ما تبریک عرض نموده، از مدیران و 
اولیای مدرسه تربیت کمال تشکر و قدردانی را می نماییم. 

والدین 

جناب مهندس 
حیدر حسینعلی پور

انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به عنوان ریاست انجمن 
صنف�ی رانن�دگان حم�ل و نقل ج�اده ای کاال شهرس�تان 
سیرجان تبریک عرض می نمایم، از ایزد منان موفقیت روز 

افزون شما را خواستارم. 
پسرعمو؛ بهنام حسینعلی پور

جناب مهندس 
حیدر حسینعلی پور

انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به عنوان ریاست انجمن 
صنف�ی رانن�دگان حم�ل و نقل ج�اده ای کاال شهرس�تان 
سیرجان تبریک عرض می نمایم، از ایزد منان موفقیت روز 

افزون شما را خواستارم. 
عمویت؛ بهباز حسینعلی پور

رباردگرامی و عززی

سردار عبدالرضا انظری 
انتصاب جنابعالی را به سمت فرماندهی انتظامی استان کرمان که از فرماندهان شجاع و الیق 
نیروی انتظامی می باشید، صمیمانه تبریک عرض می کنم.  رجاء واثق دارم با تکیه بر تجربه و 
درایت آن جناب و تالش همکاران تان هیچ گونه دغدغه امنیتی در استان پهناور و سوق الجیشی 

کرمان نخواهیم داشت. تندرستی و موفقیت شما را از خداوند متعال مسئلت می نمایم. 

علی نجف آبادی پور- شهردار نجف شهر

جناب آاقی محمد خواجویی 
معاون مدیرکل و مدیر حسابرسی

 معاونت مالیاتی شهرستان سیرجان 

سن برخورد و مساعدت جنابعالی و همکاری ارزشمندتان در  ُحُ
اداره مالیاتی شهرس�تان سیرجان قابل تقدیر و س�تایش است، ضمن تشکر فراوان و تبریک 

هفته فرهنگ مالیاتی دوام توفیقات و بهروزی روزافزون تان را از خداوند متعال خواهانیم. 

روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی نجف شهر

سردار سرتیپ دوم 

عبدالرضا انظری
انتصاب شایس�ته جنابعالی را که از فرماندهان الیق، خدوم و با س�ابقه درخشان نیروی انتظامی 
کشور عزیزمان در رسته های امنیتی، نظامی و انتظامی هستید به سمت فرماندهی انتظامی استان 
کرمان حضور شما و مردم شریف استان کرمان تبریک عرض نموده، مزید توفیقات روزافزون تان 

را از خداوند متعال خواستاریم. 

خانواده های مهرابی، بشیری، دکتر حیدریان، نظری
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مدیر فرهنگس��رای س��یرجان از برگزاری جشن بزرگ 
ش��هروندی در مناطق مختلف شهر خبر داد. به گزارش 
واحد خبر مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان، مهدی 
بهره من��د در ای��ن رابطه افزود: همزمان با فرا رس��یدن 
دهه کرامت از والدت حضرت معصومه)س��ام ا... تعالی 
علیها( تا میاد با س��عادت امام رضا)علیه الّس��ام(، در 
راس��تای ارتقای روحیه طراوت و ش��ادابی شهروندان و 
همچنین گرامیداش��ت اعیاد و مناسبت های مذهبی، 
جشن شهروندی توس��ط مدیریت ارتباطات شهرداری، 
فرهنگسرا و شورای شهر از روز چهارشنبه هفته گذشته 
درکوی دهیادگار آغاز، و این روند طبق برنامه زمان بندی 
اعام ش��ده، در محات مختلف ش��هر سیرجان برگزار 

خواهد شد.
وی افزود: در نخس��تین ش��ب برگزاری جش��ن بزرگ 
ش��هروندی، از ساعت 8 ش��امگاه روز چهارشنبه هفته 
گذش��ته، با اس��تقبال بی نظیر اهالی ک��وی دهیادگار، 
مس��وول دفتر نماینده مردم س��یرجان و بردس��یر در 

مجلس شورای اسامی، حسن خدامی عضو شورای شهر 
و مدیر فرهنگسرای سیرجان آغاز و با اجرای برنامه های 
شاد و متنوع شامل اجرای موسیقی زنده، تئاتر، مسابقه 

شهروندی و ... برگزار شد.
مدیر فرهنگس��رای س��یرجان بیان ک��رد: طبق برنامه 

زمانبندی، امش��ب در شهربازی، ش��نبه 12 مرداد ماه 
همزمان با س��الروز ازدواج حضرت علی)علیه الّسام( و 
فاطمه)سام ا... تعالی علیها( در کوی آباده و شهرک آب، 
دوش��نبه 21 مرداد ماه همزمان با عید سعید قربان در 
کوی مکی آباد، سه شنبه 29 مرداد ماه همزمان با عید 

غدیرخم در کوی خرم آباد و شهرک سمنگان، پنجشنبه 
31 مردادماه همزمان با والدت امام موس��ی کاظم)علیه 
الّس��ام(، در پارک مسکن مهر و دوشنبه 4 شهریورماه 
همزمان با هفته دولت و در آخرین شب در کوی شهرک 

نصر و مشتاق جشن شهروندی برگزار خواهد شد.

 شماره 1180 
 شنبه 22 تیر 1398  خبر2

ام��ام زاده  بل��وار    1142  
علی)علیه الّس��ام( پ��ر از چاله  و 
چوله است و آسفالتش ماشین های 
مردم را داغون می کند. نمی دانم 
شهرداری نجف شهر مسئول است 
یا ش��هرداری س��یرجان و یا اداره 
راه. هر که مس��ئول اس��ت برای 

رضای خدا کاری بکند.  
 4729  دم خ��روس را ب��اور 
کنی��م یا قس��م حض��رت عباس 
را؟ برای آس��فالت دو ت��ا خیابان 
که وظیفه ش��هرداری اس��ت چه 
تبلیغات��ی در می��دان گیتی نورد 
ای��ن می ماند که  کرده ان��د. مثل 
بان��ک بیای��د بگوی��د ما درس��ال 
اینقدر  اینقدرچک پ��اس کردیم، 
وام دادی��م. از آقای س��عیدی یاد 
بگیرید که  پنجاه سال پیش با آن  
امکان��ت کم چه کار که نکرد ولی 

صدایش در نیامد. 
 9718  باسام، خداوند روح 
حاج سّید ابراهیم حسینی رو شاد 
کنه که با س��اخت ی��ک درمانگاه 
ش��یک و عالی باعث شد مردم به 
راحتی بتوانند از خدمات پزشکی 
استفاده کنند و سردرگم نباشند، 
ام��ا کاش کادر ای��ن درمانگاه در 
برخ��ورد ب��ا بیم��اران و همراهان 
درس��ت جواب س��وال م��ردم را 

می دادند.
 5487 کاش آقای ش��هردار 
خواج��ه  خیاب��ان  ب��ه  س��ری 
نظام المل��ک می زد ت��ا ببیند چه 
آس��فالت درب و داغانی دارد. یک 
روز ش��هردار به صورت ناش��ناس 
سوار بر یک تاکسی آژانس از این 
جا رد بشود ببیند راننده چقدر به 
شهرداری بد و بیراه می گوید. چرا 
همش به خیابان های شمال شهر 

می رسید و به اینجا نمی رسید؟
 6156  س��ام چ��را انتهای 
خیاب��ان ابن س��ینا آنق��در تاریک 
هس��ت؟ م��ا دانش��جو هس��تیم. 
خواب��گاه ما در بیمارس��تان قدیم 
اس��ت.  رضا)علیه الّس��ام(  ام��ام 
خیابان��ش ش��ب ها تاریکه، فکری 
ما  بکنید.  روش��نایی هاش  به حال 

مهمان شهرتان هستیم.
 0114 هی��چ اراده ای ب��رای 
بازگردان��دن خ��اوری که با س��ه 
ه��زار میلی��ارد تومان از کش��ور 
مت��واری ش��دن نیس��ت وقتی ما 
می توانیم امثال ریگ��ی را در هوا 
ش��کار کنیم و در پرواز بین المللی 
هواپیم��ای او را مجبورب��ه ف��رود 
در خاک کش��ورمان کنیم. انتظار 
م��ی رود ای��ن دزدان بیت المال را 
هم برگردانند و پول های ملت را 

پس بگیرند. 
مح��دوده  س��ام.    3236  
خیابان خواجو هیچ فضای س��بز 
و وسایل بازی برای بچه ها ندارد. 
کاش ب��ا ای��ن هم��ه زمی��ن رها 
ش��ده ش��هرداری بانصب وسایل 
بازی از خودش��ون ی��ادگاری به 
جا می گذاش��تند. خیابان خواجو 
پلیس  پش��ت س��اختمان  کوچه 
نیز 10+ مأمورین اداره برق چند 
روز پیش باالی تیر برق بودند که 
بعد از آن روشنایی اش قطع شده. 
خواهشاً برای روشنایی این کوچه 

مثل قبل اقدام کنید ممنون.
خدم��ت  باس��ام    7834  
نشریه محترم نگارستان در مورد 
مقاله »در دف��ن مردگان، عدالت 
رعایت ش��ود« می خواستم عرض 
کن��م اگر خ��دای ناک��رده دوباره 
جنگ شد دوباره ش��هید آوردند 
آن ها را  کج��ا دفن می کنند؟ آیا 
بهتر نیس��ت در آرامستان جدید 
وخانواده  ش��هدا  ب��رای  قطعه ای 
معززش��ان ت��دارک ببینیم؟ کما 
اینکه ما هنوز شهدای امنیت هم 

داریم.
 3968  سام شما را به خدا 
نس��بت به وضع بیمه های ماشین 
رس��یدگی کنید. کًا موقع دادن 
خس��ارت از روابط عمل می شود. 
بعضی ها  می شود  باعث  اینجوری 
مجبور ب��ه اعمال خ��اف قانون 
دست بزنند که درست نیست. )با 

تشکر یک زیان دیده(
 1173  چ��را بعضی  مغازه ها 
ش��کر دولت��ی می آورن��د همون 
لحظ��ه می گویند تمام ش��ده بعد 

چند ساعت آزاد می فروشند؟
ب��ه ج��ای چ��اپ    4944  
پیام ه��ای تک��راری و تبلیغ��ی و 
جناحی به فکر معضات شهرهم 
باشید. چندین بارپیام دادم چاپ 
نکردین چون مربوط به س��ازمان 
خاصی بود ان ش��اءا... که رسالت 
مطبوعات��ی را ف��دای منافع مالی 

خودنکرده باشید. 

 4506  باس��ام خدم��ت 
مس��وولین روزنام��ه پرمخاطب 
نگارس��تان؛ بن��ده یک خواهش 
از مس��ووالن ای��ن ش��هر دارم 
ک��ه یک زیر گذر ب��رای ورودی 
ش��هرک ث��ارا... اح��داث کنند. 
واقع��اً حج��م تریلرها زی��اده و 
رفت وآمد اهالی منطقه مشکل 
دارد.. متأس��فانه تریلرها و بقیه 
ماشین ها با سرعت زیاد حرکت 
می کنن��د و ی��ک معضل بزرگ 
برای س��اکنان این شهرک شده 
اس��ت. از آقای ش��هردار و بقیه 
مس��ووالن خواه��ش می کن��م 
حتماً موضوع رو پیگیری کنند 
دیگه خسته ش��ده ایم از بس ما 
گفتی��م و مس��وولین ش��هر کم 

محلی کردند.
 2458  از دست این افرادی 
که  س��گ دارند به کجا شکایت 
کنیم که باعث رعب و وحش��ت 

در معابر عمومی می شوند؟
 6418  ب��ا س��ام ب��رای 
چندمین بار اس��ت از ش��هردار 
و فرمان��دار محترم درخواس��ت 
ج��دول گ��ذاری 3 کوچه قبل 
از فرمانداری از س��مت چهارراه 
مهدی��ه را  داری��م ت��ا بتوانی��م 
درخت بکاریم و این کوچه ها را 
با ع��رض16 متر از این وضعیت 

زشت در بیاریم. 
 7334  اگر چه ابعاد زمین 
ضلع شرقی ورزشگاه اختصاصی 
گل گهر برای س��اخت س��کوی 
تماش��اگران کاف��ی نیس��ت اما 
می توان از زمین بلوار صفارزاده 
اس��تفاده کرد. بدین صورت که 
سازه سکوی تماشاگران بر روی 
بلوارس��اخته ش��ود )ی��ک الین 
و خودروها  اس��ت(  بلوارکاف��ی 
)زیرگ��ذر(  ورزش��گاه  زی��ر  از 
عبورکنن��د. به عل��ت اینک��ه در 
ندارد  وجود  س��اختمانی  مسیر 
هزینه س��اخت بسیار کم است. 
عاوه بر حل مش��کل توس��عه 
منحصربفرد  باع��ث  ورزش��گاه، 
شدن آن میش��ود و ده ها امتیاز 

دیگر )محمد امانی(
چ��را  باس��ام    4340  
راهنمایی و رانندگی س��یرجان 
کامیون های  ب��ا  برخورد  قدرت 
پارک شده در پشت مسجدالنبی 
در خیاب��ان پیک را ن��دارد / با 

تشکر از اهالی بوستان ظفر
 0114  پ��س از گذش��ت 
سه ماه از س��ال 98 هنوز نحوه 
محاسبه حقوق کارمندان بحث 
و جدل بی��ن مجلس و برنامه و 
بودجه ادامه دارد و نتوانسته اند 
راهکار مناس��بی ب��رای افزایش 
حق��وق کارمندانی ک��ه حداقل 
حقوق می گیرن��د پیداکنند که 
زندگیش��ان با این تورم 150% 

نابود نشود.
 7867  از مس��ئولین شهر 
تقاضا دارم بلواراصلی روس��تای 
اکبرآب��اد دی��وان بیگ��ی هرچه 
مسیرفاز  تا  سریعترساخته شود 
3 نجف شهرتا اکبرآباد آسفالت 
ش��ود تم��ام گرد و خ��اک وارد 
خونه ها می ش��ود تشکر از طرف 
اهالی روس��تای اکبرآب��اد لطفاً 

پیگیری کنید.
 9421  س��ام ش��هرداری 
محترم ای��ن مبالغ کان که بابت 
آس��فالت معابر، تعمی��ر پل دفاع 
مق��دس و... از ش��رکت گل گه��ر 
گرفتن��د  لطفاً روش��نایی ورودی 
ش��هر از سمت ش��یراز را هم راه 
بندازن��د. چن��د تا خ��ودرو دیگه 
باید داغون بش��ه تا شاید به فکر 

بیافتند؟
 3236  سام. با وجود چند 
تا س��رعت گیر مهندسی شده در 
بلوار چمران...وج��ود دوربین در 
این مسیر بی فایده هست. کاش 
دوربی��ن در چهار راه دانش��گاه 

پردیس  آزاد نصب می کردید.
 4837  سام واقعاً خجالت 
داره ک��ه ی��ه جمع��ه ب��ازار رو 
متأس��فم  کنید.  اداره  نمی تونید 
برا شهرداری. حداقل روز جمعه 
خیابان های نزدی��ک جمعه بازار 
رو مسدود کنید. طرف می خواد 
با ماشینش بیاد مرکز جمعه بازار 
خرید کنه و حتی پیاده هم نشه. 
کسی که نمی تونه دو قدم پیاده 

راه بره نیاد بازار!
 5198  آقای رئیس آموزش 
غیرانتفاعی  دبس��تان  وپ��رورش 
].....[ فرزندان مردم را با شیلنگ 
می زنند و بعد پرونده دانش آموز 
را نمی دهند و کسی هم جوابگو 

نیست.

تریبون آزاد خوانندگان
پیامک : 7258  3000

گ�روه خبر: به دنبال درج مطلبی در یکی از نش��ریات 
محلی مبنی بر وجود اختاف میان فرماندار و نماینده 
مردم، این دو مس��ئول در واکنشی به این مطلب وجود 
هرگونه اختاف را میان مسئوالن شهر تکذیب کردند و 
گفتند ممکن است اختاف نظر باشد که طبیعی است  
اما اختاف به معنایی که مانع پیش��رفت ش��هر باش��د 
نیس��ت. دفتر نماینده سیرجان و بردسیر در این رابطه 
به نقل از نماینده مردم  اعام کرد: ش��هباز حس��ن پور 
هر گونه اختاف را میان مس��ئوالن شهر تکذیب و آن 
را خواس��ته افرادی دانس��ت که خواهان پیشرفت شهر 
نیستند. حسن پور  اختاف سلیقه و نظر  را  در مسائل 
مختلف امری طبیعی دانس��ت و گفت: مگر می ش��ود 
فرمان��دار و نماینده راجع ب��ه موضوعات یک نظر واحد 
داشته باشند؟ اگر اینجور بود که دیگر جلسه و مشاوره 

و تصمیم گیری معنایی نداشت.
حسن پور گفت: از خصوصیات من همیشه این بوده که 

در تمام دوره ها با استانداران و فرمانداران از جناح های 
مختلف سیاس��ی در س��طح اس��تان و دو شهرس��تان 
س��یرجان و بردس��یر کار کرده ام. وی گفت: هدف من 
حل مشکات مردم است و اگر دعوایی هم باشد بر سر 
حل مش��کات فرهنگیان و کارگران است. بر سر حل 
مشکات درمانی مردم است و یا هر مورد دیگر. من به 
این گونه دعواها بر س��ر مسائل مردم افتخار می کنم. او 
گفت: در حالی هیچ وقت وکیل الدوله نبوده و نیستم اما 
هماهنگی در مسائل کاری را وظیفه می دانم و اختاف 
نظر را نیز باعث رش��د و پیش��رفت می دانم. وی گفت: 
اکنون نیز ب��ا فرماندار محترم ممکن اس��ت در برخی 
موارد برای رس��یدن به مقصود اختاف نظر و س��لیقه 
داشته باشیم اما هدف هر دو در کنار امام جمعه محترم 
خدم��ت به مردم اس��ت و من همیش��ه از فرمانداران، 
ش��هرداران و بخشداران دو شهرس��تان تا جایی که در 
جهت مشکات ش��هر و مردم حرکت کرده اند حمایت 

کرده ام و هر موقع ه��م ایجاد مانع کرده اند در مجلس 
مطرح و یا با مردم در میان گذاشته ام.  

وی گف��ت: همیش��ه س��عی ک��رده ام زمین��ه حضور 
مسئوالن اجرایی دو شهرستان را در تهران فراهم کنم 
و در جلساتی که با مسئوالن کشور با حضور خودشان 
می گذاشتم برای اجرای طرح ها و برنامه ها و رفع موانع 
در هر دو شهرس��تان چانه زنی کرده ام و هم اکنون نیز 
همین رویه را در پیش دارم کما اینکه دو هفته قبل در 
جلس��اتی که با حضور سرپرست محترم فرمانداری در 
تهران با مقامات کشوری برگزار کردم ایشان به برخی 
درخواست های شان رسیدند. این شیوه کار من همیشه 
بوده و هست و تفاوتی نمی کند چه کسی فرماندار و یا 
ش��هردار است. هدف خدمت به مردم است. سرپرست 
فرمانداری س��یرجان نیز در واکنش به این تیتر گفت: 
اختاف دیدگاه و نظر بین تمام انس��ان ها وجود دارد 
چه خاصه مس��ئوالن  یک شهر و استان ولی نباید به 

آن ها دامن زده شود که میان مسووالن اختاف وجود 
دارد. محمد محمودآبادی گفت: من به عنوان نماینده 
دولت و آقای حسن پور به عنوان نماینده مردم در راه 
کمک کردن به مردم و توسعه ی شهر در کنار هم قدم 
برداشته و از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد. من هر 
کجا که به نفع مردم ش��هر باشد با هر مسئولی همراه 
و هم قدم می ش��وم و برابر هر مسئول و مدیر اداره ای 
که  مردم و منافعش��ان را زیر پا بگذارد می ایستم. وی 
افزود: این ها نشانه اختاف نیست شیوه مدیریت است 
ولی در این شهرس��تان ب��ه اتفاق امام جمعه  محترم و 
نماینده محترم م��ردم در راه خدمت به مردم از هیچ 
کاری دری��غ نک��رده و نخواهیم کرد و رس��انه ها نیز 
نباید به این مس��ائل دامن بزنند. وی گفت: از وظایف 
رس��انه ها ایجاد همدلی و تقویت روح وفاق برای حل 
مشکات مردم است و نباید اختاف نظرها را اختاف 

میان مسئوالن تعبیر کرد.

کرمان دارای مرکز
پیوند اعضاء شد

بخش پیوند اعضاء بیمارس��تان افضلی پور کرمان با حضور وزیر 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی و اس��تاندار کرمان افتتاح 
ش��د. این مرکز را محس��ن جال پور رئیس سابق اتاق بازرگانی 
و مدیرعام��ل مؤسس��ه نفیس به یاد و نام پ��در مرحومش، حاج 
حسین جال پور احداث کرده است. وی این بخش مهم درمانی 
را  در 4500 مترمرب��ع و هزین��ه کرد 45 میلیارد تومان احداث 
کرده است. وزیر بهداشت و درمان در این مراسم ضمن تقدیر از 
بانی این بخش از توس��عه مراکز درمانی در کرمان به عنوان یک 
گام مهم یاد کرد که می تواند در بخش س��امت جامعه و مردم 

بیش از گذشته تأثیر داشته باشد. 

تدوین سند راهبردی 
مدیریت اجتماعی استان

س��ند راهب��ردی اجتماع��ی اس��تان کرم��ان با ه��دف ارتقای 
ش��اخص های فرهنگی و اجتماعی در دس��ت طراحی است که 
مقدمات این س��ند از دو سال گذش��ته با همکاری مرکز آینده 
پژوهی آغاز ش��ده است. مدیرکل بهزیس��تی استان کرمان روز 
پنجشنبه در جمع خبرنگاران؛ با بیان این خبر گفت: تاکنون دو 
گام از این س��ند برداشته شده که براساس برنامه عقب نیستیم 
اما نس��خه ای که قابلیت اجرا پیدا کند؛ تولید نش��ده است. وی 
گفت: در این س��ند مسائل اجتماعی برای ده سال آینده استان 

بررسی و پیش بینی شده است. 
عباس صادق زاده گام دوم این س��ند را شفافیت، توانمندسازی 
و ارتق��ا س��امت اجتماعی عن��وان کرد و اف��زود: مأموریت ها و 
برنامه های بهزیستی استان کرمان طی سال های اخیر مبتنی بر 
رویکردهای اجتماع محور و براس��اس اقلیم استان طراحی شده 
اس��ت. صادق زاده ادامه داد: بهزیستی استان کرمان با همراهی 
مسئوالن ارشد استان و همکاری مردم از ایده ها و خاقیت های 

نو در اجرای برنامه ها استفاده کرده است.

تجمع اعتراض آمیز کارگران معدن 5

روز پنجش��نبه کارگران معدن 5 در اعتراض به تعطیل ش��دن این معدن و بیکار ش��دن 
حدود400 نفر از کارکنان با تجمع مقابل فرمانداری خواس��تار رس��یدگی به مشکل خود 
ش��دند. این عده با تقدیم نامه ای به فرمانداری گفتند انتظار داریم مسئوالن اجرایی شهر 

به آن رسیدگی کنند. 
شایان  ذکر است این افراد که حدود 7 سال در معدن 5 مشغول بکار هستند در سال های 
گذشته با اتمام قرارداد شرکت پیمانکاری مبین زیر نظر شرکت کاوشگران رفته و اکنون 
نیز با رو به اتمام رفتن قرارداد با این پیمانکار باتکلیف مانده اند و این در حالی است که 
از نیروها خواسته شده برای مدت کوتاهی در معادن دیگر مشغول به کار شوند که بنا به 

گفته ی معترضین این امر نیز به دلیل وجود نیروی مازاد محقق نشده است.

واکنش فرماندار و نماینده مردم به تیتر یکی از نشریات محلی 

اختالف نظر، نشانه اختالف مسووالن نیست

جشن بزرگ شهروندی برگزار می شود

قابل توجه پزشکان محترم
یک واحد طبقه اول در ساختمان میالد به فروش 

می رسد. )محل سابق مطب دکتر بشارت(
09133432902

آگهی فروش مغازه
واگ�ذاری و فروش مغازه ه�ای مجموعه 
بزرگ صفائیه واقع در چهارراه راهنمایی 
و رانندگ�ی جن�ب دانش�گاه پی�ام نور.

متقاضیان برای کس�ب اطالعات بیشتر 
م�ی توانن�د طی س�اعات 1۷ ال�ی 20 با 
ش�ماره تلف�ن 42340124 تماس حاصل 
نمایند یا به صورت حضوری به دفتر تاالر 

صفائیه مراجعه نمایند.

دوره مربیگری درجه 3 شطرنج 
به میزبانی هیات شطرنج سیرجان برگزار می شود

 اول لغایت چهارم مرداد ماه 9۸ 
مدرس دوره: فرشاد ثمره شاه پسند مربی درجه یک 

فدراسیون شطرنج  
شرایط شرکت در دوره : 

دارا ب�ودن ک�د معتبر سیس�تم جامع فدراس�یون ) ش�رکت 
کنندگان باید قبل از اتمام دوره کد را اخذ نمایند.(

داشتن حداقل بیست سال سن، دارا بودن حداقل دیپلم دوره 
متوس�طه، دارا بودن گواهی پایان خدمت و یا معافیت سربازی 
و یا اش�تغال به تحصیل، پرداخت ورودی معادل دویست هزار 
توم�ان ب�ه ش�ماره کارت 50290۸10325۸4۸45 یا ش�ماره 
حساب: 2۸153012۸0۸۸491 عهده بانک توسعه تعاون به نام 
س�عید فیروزآبادی. حضور کامل در کالس های دوره مربوطه و 

اخذ نمره قبولی در آزمون نهایی 
جهت اطالعات بیشتر با شماره همراه ذیل تماس حاصل فرمایید

0913۸2٦05۷1 : فیروزآبادي

دعوت به همکاری
ی�ک ش�رکت معتب�ر معدن�ی در شهرس�تان 
س�یرجان بخش بلورد به راننده کامیون دارای 
س�ه س�ال س�ابقه کار و گواهینام�ه پایه یک، 
راننده لودر دارای سه سال سابقه با گواهینامه 
ویژه نیازمند می باش�د. عالقه مندان می توانند 
هر چه س�ریع تر با ش�ماره ذی�ل تماس حاصل 

نمایند.

شماره تماس: 0913٦559411 

با عنایت و لطف پروردگار

سیدمرتضی 
سجادی

با همکاری همشهریان
 عزیزمان به فینال برنامه
 ستاره ساز راه پیدا کرد 

لطفا برای حمایت از ستاره شهرمان

عدد 3 را 6 بار
 با هرخط

به شماره 20000340
 پیامک نمائید 

با تشکر از حمایت شما  با مراجعه به سایت
www.setarebartar.ir
٦ بار به مرتضی رای دهید

جناب آقای 

مهندس مجید علیدادی 
انتصاب بجا و شایس�ته جنابعالی را به س�مت معاونت توس�عه منابع 
انس�انی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر س�یرجان صمیمانه تبریک 

عرض می نماییم. امید است در تمامی مراحل زندگی موفق باشید. 
معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی سیرجان 



◄قب�ل از هر چیز در خص�وص روند 
تولی�د و اج�رای این نمای�ش توضیح 

می دهید؟
بگذارید از پیش��ینه اجرای این نمایش در 
س��یرجان بگوی��م. نمایش��نامه کابوس در 
بیداری )خشم و هیاهو( یکی از مطرح ترین 
نمایشنامه های اجرا شده در کشور است. این 

نمایش حدود 17 س��ال پیش به بازیگری 
من، آق��ای زند وث��وق و آق��ای خواجویی 
ب��ه کارگردانی آقای س��بحان س��عادت در 
س��یرجان اجرا ش��د. من به ای��ن دلیل که 
دانش��جو بودم ب��ه اجرای آن  نرس��یدم و 
یکی از دوس��تان جایگزین من ش��د. پس 
هم نس��ل های ما کامل می دانن��د که این 

نمایشنامه متعلق به آقای رایانی مخصوص 
هست. چون خود ما این نمایش را در همین 
شهر اجرا کرده ایم. در کرمان این نمایشنامه 
به کارگردانی مهدی حش��متی اجرا ش��ده 
اس��ت. آماری که من خودم از آقای رایانی 
مخصوص گرفته ام این متن بالغ بر 150 بار 

در کشور اجرا شده است. 
◄پس ای�ن تصور که چ�ون مخاطب 
شهرس�تان از اجراه�ای پایتخت خبر 
ندارد و این کار یک کار کپی شده است 

را رد می کنید؟
اول که ما مخاطبانی داریم که تئاتر را جدی 
دنبال می کنند و آگاهند که نمایشنامه ها و 
تئاترهای مطرح کشور کدامند. در ثانی اگر 
هم تصور کنیم که هیچ مخاطبی در جریان 
این نمایش و اجرا نبوده است حداقل خود 
اهالی تئاتر سیرجان به این امر واقف بوده اند.
◄چرا تصمیم به اجرای این نمایشنامه 

گرفتید؟
این نمایش��نامه یک متن ب��ا دغدغه های 
عمیق اجتماعی اس��ت. متنی بسیار خالق 
و تأثیرگ��ذار. احس��اس کردم ک��ه من هم 
یک س��ری دغدغه ها دارم ک��ه می توانم در 
ظرف نمایش��نامه آقای رایان��ی بریزم و به 
مخاطب عرضه کنم. در واقع محتویات کار 
جدید از من باشد و ظرفش از آقای رایانی. 

ام��ا در عین حال به دلیل اجراهای متعدد، 
این اث��ر به نهایت بازیگری و اجرا رس��یده 
اس��ت و همین جاس��ت که من درگیر این 
بودم که با این نمایش��نامه چطور برخورد 
کنم که انگ کپی برداری به من زده نشود. 
من تغییرات الزم را در متن و شخصیت ها 
دادم و کار را امروزی تر و برای مخاطب امروز 
ملموس تر ک��ردم. دیالوگ های این نمایش 
را به طور کامل عوض کردم. داس��تان  را به 
گونه ای بازطراحی کرده ام که سه شخصیت 
داس��تان در س��ه اپیزود  با اتفاق هایی که 
برایش��ان می افت��د به تیمارس��تان منتقل 
می ش��وند و در آنجا کابوس هایی می بینند 
که اسم نمایشنامه هم از همان گرفته شده 
است: کابوس در بیداری. در بازنویسی متن 
شخصیت های جدید بعضی به طور کامل و 
بعضی تا حدودی تغیی��ر کرده اند تا به آن 
چیزی که مدنظرم بوده برس��م. در طراحی 
صحنه ی آق��ای رایان��ی دو صندلی وجود 
دارد و دیوارهای��ی از جنس آینه و من فضا 
را عوض کرده ام و یک اتاق بیمارستان با دو 

تخت را جایگزین آن کرده ام.  
◄پس چرا نویسنده شما را به سرقت 

ادبی متهم می کند؟
من تصور می کنم نویس��نده ش��ناختی از 
فضای تئاتر س��یرجان ندارد. خوش��بختانه 
یکی از امتیازات بچه های تئاتر سیرجان این 
است که اخبار  وقایع تئاتر کشور و مخصوصاً 
پایتخت را رصد می کنند. یعنی تقریباً خبر 
اجراهای پایتخت را به طور کامل در سیرجان 
داریم. اجراهای مطرح را می بینیم. حتی به 
واسطه روابطی که در طول این سال ها ایجاد 
شده است من به جلسات تمرینی تئاترهای 
تهران هم رفته ام و با فضای آنجا کامالً آشنا 
هستم. اینکه دوستمان چنان از بی امکاناتی 
س��یرجان داد س��خن می دهد و از امکانات 
فوق الع��اده تهران، می خواهم بگویم اینطور 
هم نیس��ت. درست که ما مشکالتی داریم، 
اما امکانات خوبی هم داریم حداقل دو سه 
فضای تقریباً مناسب برای تمرین داریم که 
از سوی مدیران حوزه فرهنگ و هنر به طور 
رای��گان در اختیار گروه ه��ای تئاتری قرار 
می گیرد و لذا حمله به کلیت تئاتر سیرجان 
را نتیجه جهل نویس��نده بر فضا و شرایط 
تئات��ر س��یرجان می دانم. در خ��ود تهران 
دیده ام هنرمندان مطرح تئاتر در فضاهایی 
تمرین می کنند که امکانات آن از حداقل ها 

نیز پایین تر است و برای همان مکان ها هم 
باید ساعتی پول پرداخت کنند. 

◄ولی جواب سؤال من داده نشد؟
منظور حرفم این بود که بچه های سیرجان 
در جریان اتفاقات تئاتری پایتخت هستند و 
اینگونه نیس��ت که من ابراهیم اسدی بروم 
ته��ران، کاری را ببین��م و بیایم س��یرجان 
اجرا کنم و کسی هم متوجه نشود. این آقا 
گمان کرده که مردم سیرجان کالً از وقایع 
پایتخت غافل هستند و یک نفر می تواند از 
این غفلت سوء استفاده کند و هر چیز را که 

بخواهد به خورد آن ها بدهد.  
◄ ش�ما اس�می از نویس�نده اصل�ی 
نمایشنامه یعنی آقای رایانی مخصوص 
در کارتان آورده اید. حتی به عنوان یک 

اقتباس آزاد از اثر ایشان؟
اصالً ماجرای اجرای خصوصی ما به همین 
گرفت��ن مج��وز از آقای رایان��ی مخصوص 
برمی گ��ردد. ش��ورای نظارت ب��ر نمایش 
شهرس��تان از ما مجوز نویسنده اثر را برای 
اجرای عمومی خواس��ت. راب��ط ما با آقای 
رایان��ی هم به ما اطمین��ان داد که مجوز را 
خواهد گرفت. اتفاقاتی افتاد که مفصل است 
و حتی تا صحبت شخص من با آقای رایانی 
مخصوص پیش رفت و من توضیح دادم که 
این متن کامالً با متن شما متفاوت است. در 
نهایت ایشان به دالیلی که داشتند گفتند 
که من ترجیح می دهم کارم در این موقعیت 
اجرای عمومی نداشته باشد. من هم تصمیم 
گرفتم کار را کنسل کنم اما شورای نظارت 
س��یرجان که در جریان فعالیت یک ساله 
گروه بود، پیشنهاد اجرای خصوصی را داد. 
اجرای خصوصی ویژگی های خاص خودش 
را دارد. ی��ک اج��رای درون انجمن��ی. یک 
اجرا با مخاطب دعوت ش��ده و خاص نه با 
بلیط فروشی و امکان حضور هر نوع مخاطب. 
در این اجرا حتی مجوز نویس��نده هم نیاز 

نیست. حق فروش بلیط هم وجود ندارد.
◄این نمایش خصوص�ی در کجا اجرا 

شد؟
برنامه ما اجرا در س��الن فردوس��ی بود که 
با توج��ه به تعمیراتی که آنج��ا دارد انجام 
می ش��ود تصمیم گرفتی��م آن را در پالتو 

شهرداری اجرا کنیم.
◄آنجا ظرفیت محدودی دارد...

بله ظرفیت پالتو ش��هرداری در فرهنگسرا 
ش��صت نفر اس��ت. برای همین همه افراد 

دعوت ش��ده از طرف ما که اکث��راً اعضای 
انجمن نمایش بودند کامالً آگاهی داشتند 
که به دیدن چه نمایش و با چه ش��رایطی 
می آین��د. با این حال م��ن از آقای مرتضی 
مطلق بازیگ��ر تئاتر و تلویزی��ون و مجری 
ش��بکه کرمان خواهش کردم هر شب بعد 
از اجرای نمایش، مش��خصات اجرا، عوامل 
آن و اینکه اقتباس��ی آزاد از اثر آقای رایانی 
مخصوص است را عنوان کنند. چون در این 
اجرای خصوصی ما بروش��وری چاپ نکرده 
بودیم. با ای��ن وجود خود من هم هر چهار 
ش��ب در پایان اجرا که از دوستان و عوامل 
کار تشکر می کردم از آقای رایانی مخصوص 
هم اسم می بردم. من تعجب می کنم منتقد 
محترم من را به سرقت ادبی متهم کرده در 
حالی که این تئاتر 17 س��ال پیش توسط 
تیم خود ما در س��یرجان اجرا ش��ده است. 
بسیار ساده لوحانه است اگر گمان کنیم که 
من تئاتری را که قبالً در س��یرجان با نام و 
مشخصات اجرا ش��ده این بار به اسم خودم 

اجرا کنم!
◄ب�ا این وص�ف  فکر می کنی�د چرا 
نویسنده از واژه سرقت ادبی برای این 

اثر استفاده کرده است؟
نمی دان��م بای��د از خ��ودش بپرس��ید. من 
نمی توانم نّیت ایشان را بخوانم. یک دلیلش 
ش��اید بی اطالعی او از آنچه گفتم باش��د و 
دیگر اینکه شاید نویسنده نسبت به قوانین 
اجرا جاهل باشد که انگ سرقت ادبی را به 
یک اقتباس آزاد از یک نمایشنامه که اجرای 
خصوصی ش��ده اس��ت می دهد. البته من 
چون ش��ناختی از او ندارم گله ای هم ندارم 
اما از بچه های نشریه پاسارگاد گله مندم که 
قبل از چاِپ چنین اتهام ناروایی به جامعه 
تئاتر شهرستان حداقل یک تحقیق کوچک 
می کردن��د. هرچند آن ها اختی��ار دارند هر 
مطلبی را چاپ کنند ولی آیا بهتر نبود نظر 
من را هم که مخاطب اصلی مطلب هستم 
می پرس��یدند. ما که همین جا در دسترس 
بودیم! اگر هم در دس��ترس نبودیم حداقل 
فّعاالن حوزه نمایش شهرستان، مسئوالن 
اداره ارش��اد، حتی هنرمندان کرمان بودند 
که نظرش��ان را بپرس��ند تا به این راحتی 
با اعتب��ار و آبروی حرف��ه ای یک مجموعه 

برخورد نکنند.
◄درآن مطلب ب�ه کمبودهایی که در 
تئاتر سیرجان از لحاظ فضای فیزیکی 

و امکانات اجرا هم وجود دارد نقدهایی 
ش�ده اس�ت. در ای�ن مورد ش�ما چه 

پاسخی دارید؟
هی��چ ک��س منک��ر کمبودهایی ک��ه در 
زیرس��اخت های اجرای نمایش وجود دارد 
نیست. اما فراموش نکنید اول باید مسایل را 
در کنار هم دید. همان گونه که گفتم اینگونه 
نیس��ت که مث��الً در مرکز اس��تان و حتی 
پایتخت امکانات شان بسیار نسبت به اینجا 
بیشتر و بهتر باش��د. از طرف دیگر اهمیت 
و قداس��تی اس��ت که این مکان های تئاتر 
برای اهالی آن دارند و دخمه خواندن آن ها 
توهین به همه آن هایی است که سال های 
سال در حال کار کردن و اجرای اثرشان در 
آن هس��تند. این ادبیات شایسته کسی که 
مدعی اش��راف به فضای تئاتر است نیست. 
کسی که حداقل یک روز پا به پای بچه های 
تئات��ر در ای��ن فضا نفس کش��یده و خاک 
صحنه خورده است به خود اجازه نمی دهد 
هر ادبیاتی را در توصیف همین حداقل های 
موجود که حیات نمایش را ممکن ساخته اند 
به کار گیرد. می شود کمبودها را عنوان کرد 

ولی اهانت نکرد. 
آخری�ن  به عن�وان  ◄می خواه�م 
س�ؤال نظر ش�ما را به عنوان کسی که 
سال هاست در تئاتر سیرجان فعالیت 
مس�تمر دارد در م�ورد وضعیت فعلی 
تئاتر س�یرجان بدان�م. قب�ول دارید 
که گاه�ی  با ف�راز و فرودهایی همراه 

می شود و نوسان دارد؟ 
نوس��ان طبیع��ی اس��ت ام��ا از نظ��ر من 
بزرگ ترین دلیلی که می ش��ود بر اس��اس 
آن وضعیت تئاتر س��یرجان را ارزیابی کرد 
مخاطب ارزش��مندی اس��ت که ما داریم. 
مخاطبی که تئاتر را می شناس��د و همیشه 
انگیزه اصلی کار و فعالیت بیشتر بچه های 
تئاتر بوده است. تئاترهایی که در سیرجان 
اجرا می شود اکثراً با استقبال خوب تماشاگر 
مواجه می ش��ود. همین تئات��ر کابوس در 
بیداری که به صورت خصوصی هم اجرا شد 
اس��تقبال به اندازه ای بود که در هر اجرا ما 
بیشتر از ظرفیت سالن تماشاگر داشتیم. من 
تئاترهای زیادی در ته��ران دیده ام یا فیلم 
اجراه��ا را دیده ام، نمی ش��ود گفت تئاتر ما 
حرفی برای گفتن ندارد. افتخاراتی هم که 
تئاتر سیرجان حتی در سطح کشور به دست 

آورده است خود تأییدی بر این ادعاست.
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علی حاج محمدی

اج��رای نمایش »کابوس در بیداری« به کارگردانی ابراهیم اس��دی  
و تماش��ای آن توس��ط عالقه مندان تئاتر در یک اجرای خصوصی 
پایان زحمات یک ساله این گروه نبود و شیرینی کف زدن های مخاطبان فرصت 
نیافت تا خستگی را از تن عوامل اجرای این نمایش زیبا بیرون کند چرا که در 
نخستین مطلبی که در خصوص آن در نشریه پاسارگاد به چاپ رسید نویسنده 
ناشناس که خود را ساکن تهران و کارشناس معدن درگل گهر معرفی کرده بود 
در قامت منتقدی بی رحم چنان تیغ بر پیکره کار و عوامل اجرایی آن کش��ید 
که نه تنها اعضای این گروه که کل خانواده تئاتر سیرجان و حتی مدیران حوزه 
فرهنگی را دلخور نمود. زبان بس��یار گزنده منتقد متن و قیاس مع الفارق آن، 
برای آن ها که با فضای کار فرهنگی در شهرس��تان آشنا هستند و آگاهند که 
با چه مشقت هایی اثری خلق می شود، میزانی از دلخوری و حکم به بی انصافی 
نویس��نده را برانگیخت. همین دالیل کافی بود که در گفتگو با ابراهیم اسدی 
کارگردان نمایش که پس از یک سال کار و تالش گروهی آن را به مرحله اجرا 

رسانده واکنش او را در مورد انتشار این نقد تند بشنویم.

گفتگو با ابراهیم اسدی کارگردان تئاتر
 درباره حاشیه های به وجود آمده 
پیرامون نمایش کابوس در بیداری 

َبر داشته های مان 
تیغ نکشیم

سردار سرتیپ 

عبدالرضا 
ناظـری 

انتص�اب جنابعال�ی را به س�مت فرمانده�ی انتظامی 
استان کرمان تبریک عرض نموده، موفقیت شما را در 
این سمت حس�اس در استان پهناوری چون کرمان از 

خداوند متعال خواستاریم. 
حاج احمد ماندگار- مهدی ماندگار

سردار سرتیپ 

عبدالرضا 
ناظری 

انتص�اب بجا و شایس�ته جنابعال�ی را به س�مت فرماندهی انتظامی 
استان کرمان که نشان از شایستگی و لیاقت شما دارد تبریک عرض 

نموده، موفقیت روزافزون تان را از خداوند متعال خواهانم. 

دکتر مهرداد معماریان

جناب آقای مهندس 

جواد متین
مدیر محترم منابع انسانی 

دانشکده علوم پزشکی سیرجان

بدینوسیله از زحمات شما و کارگزینی 
دانشکده در تس�ریع اجرای طرح اعمال مدرک تحصیلی پرسنل 
اس�تخدام قراردادی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی س�یرجان تقدیر و تش�کر نموده، از باریتعالی توفیق روز 

افزون برایتان خواستاریم.

موسوی، آتشی پور، فخرآبادی پور
  سلطانی نژاد، زیدآبادی نژاد، جهانشاهی

جناب آقای مهندس 

حمیدرضا 
مصطفی نژاد

مدیر محترم گروه توسعه و تحول 
دانشکده علوم پزشکی سیرجان

بدینوسیله از زحمات شما در اخذ مجوز 
برای اجرای طرح اعمال مدرک تحصیلی پرس�نل استخدام قراردادی 
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان تقدیر و 

تشکر نموده، از باریتعالی توفیق روز افزون برایتان خواستاریم.

موسوی ، آتشی پور، فخرآبادی پور
سلطانی نژاد، زیدآبادی نژاد، جهانشاهی

سردار سرتیپ 

عبدالرضا 
ناظری 

با کمال خرس�ندی انتصاب بجا و شایس�ته جنابعالی را که از 
فرزندان ارزشمند این آب و خاک هستید به سمت فرماندهی 
انتظام�ی اس�تان کرم�ان تبریک ع�رض نم�وده، موفقیت و 

سربلندی شما را آرزومندیم. 

حاج غالمرضا ابوالقاسمی- حسام ابوالقاسمی

جناب آقای 

حاج عطااهلل ناظری 
انتصاب فرزند برومندتان سردار سرتیپ دوم عبدالرضا ناظری 
که افتخار شهر و استان مان است را به سمت فرماندهی انتظامی 
اس�تان کرمان حضور شما و همس�ر مکرمه تان تبریک عرض 

نموده، توفیقات روزافزون شان را از خداوند متعال خواهانیم. 

خانواده های 
مهرابی، بشیری، دکتر حیدریان، نظری

جناب آقای 

مهندس مجتبی کریمی گوغری 
ریاست محترم شرکت بیمه ما

 شعبه شهرستان های سیرجان و شهربابک
انتخاب ش�رکت  بیمه ما ش�عبه سیرجان را بعنوان شعبه برتر کشوری  در سال 
97 که نش�ان از شایس�تگی وتالش و پش�تکار بی وقفه جنابعالی دارد تبریک 

عرض نموده، از خداوند متعال آرزوی توفیق روز افزون برای شما داریم.

محمد کریمی گوغری و خانواده

جناب آقای

دکترموسی نصراهلل پور
معاون محترم توسعه مدیریت و منابع

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان
ضمن ارج نهادن به عنایت همیشگی جنابعالی در ارتقا و توانمندسازی نیروی انسانی دانشکده 
علوم پزش�کی و خدمات بهداشتی درمانی س�یرجان، بدینوسیله از زحمات شما در اخذ مجوز 
برای اجرای طرح اعمال مدرک تحصیلی پرس�نل اس�تخدام قراردادی این دانش�کده تقدیر و 

تشکر نموده، از باریتعالی توفیق روز افزون برایتان خواستاریم.

موسوی ، آتشی پور، فخرآبادی پور
 سلطانی نژاد، زیدآبادی نژاد، جهانشاهی

جناب آقای مهندس 

مجتبی 
کریمی گوغری

ریاست محترم شرکت بیمه ما شعبه 
شهرستان های سیرجان و شهربابک

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

برای شما آرزوی توفیق روز افزون دارم.

نمایندگی محمودآبادی-بختیاری کد 2767

جناب آقای مهندس 

مجتبی 
کریمی گوغری

ریاست محترم شرکت بیمه ما شعبه 
شهرستان های سیرجان و شهربابک

انتخاب شرکت  بیمه ما شعبه سیرجان و شهربابک را بعنوان شعبه 
برتر کش�وری  در سال 97 که نشان از لیاقت، درایت و شایستگی 
جنابعالی دارد را صمیمان�ه تبریک عرض نموده، از خداوند متعال 

برای شما آرزوی توفیق روز افزون مسئلت می نمائیم.

 نمایندگان بیمه "ما" 
در شهرستان های سیرجان و شهربابک



مجتبی رضایی

 هم زمان با تیم داری گل گهر در سطح اول 
فوتبال کشور و تیم داری فوالد ایرانیان در 
س��طح اول والیبال ایران باشگاه ورزشی 
گهرزمین نیز قرار اس��ت در سطح  باالی 
فوتس��ال کشور در رده های مختلف سنی  
تی��م داری کن��د. این خبر را س��ید رضا 
مهدوی مدیر باش��گاه ورزش��ی ش��رکت 
سنگ آهن گهر زمین اعالم کرد و گفت: 
در س��ال جاری تیم فوتس��ال نونهاالن و 
نوجوانان این باش��گاه را در سطح استانی 
و تیم ه��ای جوان��ان، امید و بزرگس��االن 
را در س��طح لی��گ یک کش��ور خواهیم 
داش��ت و تالش می کنیم  ای��ن تیم ها با 
کادر و بازیکن��ان خوب و باتجربه به لیگ 
برت��ر صعود کنند و آنچ��ه که مردم عزیز 
سیرجان الیق آن هستند به آن برسند. 

وی که خود کارش��ناس ارشد مدیریت 
تربیت بدنی اس��ت و سال های زیادی در 
بازیکن،  رشته ورزشی هندبال به عنوان 
مربی و مدیرفنی تیم های ش��هرداری و 
صنعت مس کرمان و همچنین کاپیتان 
تیم مل��ی جوانان، امی��د و بازیکن تیم 
ملی بزرگ س��االن هندبال ای��ران بوده 
معتقد است سیرجان با توجه به شرایط 
وی��ژه ای ک��ه دارد می توان��د در حوزه 
تربیت بدنی و ورزش با تیم های مختلف 
در س��طح اول ورزش کش��ور حض��ور 
داشته باشد و ما تالش می کنیم با همت 
و حمایت مسئوالن محترم گهرزمین به 
این مرحله از جایگاه ورزش��ی حداقل با 

تیم های فوتسال مان برسیم. 
 

◄ ◄ فعالیت در سه حوزه 
س��یدرضا مهدوی در ادام��ه به اقدامات 
ورزش��ی گهرزمین اش��اره کرد و گفت: 
این باش��گاه فعالیت خودش را در س��ه 
حوزه ورزش کارگ��ری، ورزش همگانی 
و ورزش حرفه ای از اواخر سال 93 آغاز 
ک��رد و ای��ن رویکرد را با تی��م داری در 
لیگ یک فوتس��ال دنبال خواهد نمود. 
وی افزود: در این راستا و به منظور اشائه 
ورزش همگان��ی و حفظ و ارتقاء روحیه 
ورزشی میان کارکنان برنامه ریزی دارد 
و خدمات ورزشی اش را با اهدای پکیج 
س��االنه ورزش��ی ش��امل کیف و کفش 

و البس��ه ورزش��ی انج��ام می دهد. وی 
اف��زود: در بح��ث ورزش حرفه ای نیز با 
برنامه ریزی خوب از ابتدای سال گذشته 
فوتس��ال را در سیرجان حمایت کرده و 
در تمامی مس��ابقات کشوری و استانی 
در رده ه��ای س��نی مختل��ف ش��رکت 
کرده ایم. کانون هندبال را هم از 3 سال 
قب��ل را ه اندازی کردیم ک��ه فعالیت آن 
ادامه خواهد داش��ت. مهدوی افزود: در 
س��ال جاری هم آکادمی فوتسال بسیار 
خوب و هم تیم فوتس��ال یک کشور را 
خواهیم داش��ت که فضای بسیار خوبی 
برای جوانان و آینده فوتس��ال سیرجان 
ایج��اد خواهد نمود. وی افزود: در بحث 
س��یرجان  جوان��ان  ورزش  گس��ترش 
هندب��ال،  فوتس��ال،  رش��ته های  در  و 
کارات��ه،  راگب��ی،  دوچرخه س��واری، 
کوهنوردی و سایر رش��ته های ورزشی 
با این ن��گاه که ازموازی کاری با س��ایر 
باش��گاه های فعال س��یرجان جلوگیری 
ش��ود و در رش��ته هایی که یا هزینه ای 
نشده یا کمتر در آن ها هزینه شده ورود 
کرده و تا حد امکان حمایت می نماییم. 
به خصوص در بحث ورزش بانوان که این 
حوزه بس��یار کمتر دیده شده و مظلوم 
واقع ش��ده اند قطعاً بهتر از گذشته ورود 
کرده و حمای��ت خواهیم ک��رد. بانوان 
عزیز نقش بزرگ و کم نظیری در جامعه 
دارند ک��ه باید همیش��ه ق��دردان این 

عزیزان باشیم.

◄ ◄ استفاده از متخصصین
مدیر باشگاه ورزشی شرکت سنگ آهن 
گهر زمین  با اش��اره به ضرورت استفاده 
از افراد متخصص در باش��گاه گفت: من 
اعتق��اد دارم اگر در جایی از متخصص و 
یا کسی که تجربه ای دارد بتوان استفاده 
کرد؛ و بهره برد باید این کار انجام شود. 
وی افزود: در استفاده از افراد متخصص 
و ب��ا تجربه اگر چه اولویت با افراد بومی 
اس��ت اما نباید قائل به تقسیم بندی های 
بوم��ی و یا غیر بوم��ی بود چرا که هدف 
در مرحل��ه اول گس��ترش ورزش و در 
مرحله دوم صعود ب��ه رتبه های باالتر و 
دس��تیابی به جایگاه رفی��ع برای ورزش 
س��یرجان  اس��ت و در این مس��یر باید 
و  ظرفیت ه��ا  پتانس��یل ها،  هم��ه ی  از 
توانایی ه��ا اس��تفاده ش��ود. وی گف��ت: 
حال ک��ه صحبت از بوم��ی و غیر بومی 
ش��د برخی ها ب��ه من خ��رده می گیرند 
در حالیکه همس��ر من س��یرجانی است 
و س��اکن س��یرجان هس��تم و نیمی از 
فامیل های پدری و مادری من سیرجانی 
هس��تند و به این مطلب افتخار می کنم 
که در کنار همشهریان سیرجانی بتوانم 
در مسئولیتی که دارم برای رشد ورزش 

سیرجان قدم هایی بردارم. 
وی گفت: در س��یرجان ام��روز، مدیران 
ارشد نگاه خوبی نس��بت به ورزش پیدا 
کرده اند و در کنار آنان مدیران ورزش��ی 
و پیشکسوتان ورزش��ی نباید ذهن این 

عزیزان را آشفته و درگیر کنند و باید در 
آرامش برنامه های ورزش��ی را به سمت 
رس��یدن ب��ه هدف های ب��زرگ نزدیک 
ک��رد و در کنار آن با از خود گذش��تگی 
و ف��داکاری تالش کنیم و  اجازه بدهیم 
ش��رایط برای نوجوان��ان و جوانان مهیا 
گ��ردد تا آنان بتوانن��د در فضایی آرام و 
بدون تش��ویش با برنامه ریزی صحیح به 
رشد و تکامل برسند. سید رضا مهدوی 
با اش��اره به اینکه هدف ما رش��د ورزش 
در این ش��رکت معدنی اس��ت گفت: ما 
در کنار رش��د ورزش در میان کارکنان 

ب��ا توجه ب��ه تعهدات و مس��ئولیت های 
اجتماعی که این ش��رکت دارد ورزش را 
به میان جوانان و نوجوانان اعم از آقایان 
و بانوان ش��هر می کشانیم و همانطور که 
گفتم از جوانان ای��ن خطه برای حضور 
پررن��گ در ورزش حرف��ه ای و تیم داری 
در س��طح اول فوتسال کش��ور با توجه 
به اس��تعدادهایی که در این شهر وجود 
دارد از آن��ان اس��تفاده خواهی��م کرد و 
در این مسیر، باش��گاه فرهنگی ورزشی 
گهرزمین از بهترین مشاوره های ورزشی 

استان و کشور بهره خواهد برد.

 شماره 1180 
 شنبه 22 تیر 1398  ورزش4

تالش چندجانبه برای آماده سازی 
تیم گل گهر در رقابت های لیگ برتر

جنگ در دوجبهه
باش��گاه ورزشی گل گهر جهت آماده س��ازی تیمش برای حضور 
پُررن��گ در لیگ برتر هم زمان در دو جبهه می جنگد. جبهه اول 
آماده کردن ورزش��گاه ناآماده امام علی )علیه الّس��الم( است که 
با وجود اقدامات انجام ش��ده هنوز کارهای زی��ادی مانده تا آن 
را آماده برگزاری لیگ برتر متناس��ب با اس��تانداردهای سازمان 
لیگ کند. در این جبهه مس��ئوالن ش��هر هم ب��ه کمک آمده اند 
و سرپرس��ت فرمانداری و نماینده مردم ُمصر هستند کار به نحو 
احسن تمام شود. هر چند که نماینده مردم وعده کرده حتی اگر 
مشکالت جزیی باقی بماند از ارتباطش با فتاحی رئیس سازمان 
لی��گ برای قانع کردن او اس��تفاده می کن��د و نمی گذارد اولین 
دیدارهای این تیم در ش��هر دیگری برگزار شود. وی در آخرین 
بازدید از ورزش��گاه که به اتفاق مالرحمان مدیر عامل گل گهر و 
محمودآبادی سرپرست فرمانداری صورت گرفت، گفت از همه ی 

توانش برای جلب رضایت سازمان لیگ استفاده می کند. 
اما جبهه دوم برپایی اردوی تدارکاتی تیم در کرمانش��اه بود که 
پس از جذب بازیکنان جدید و شناخت بازیکنان کلیدی در این 
اردو دو ب��ازی مقابل منتخبین کرمانش��اه انج��ام داد و با خاتمه 

اردو وارد تهران شد.
بازیکن��ان این تیم قرار اس��ت در تهران پ��س از تمرینات اولیه 
در معاینات پزش��کی حاضر ش��وند و س��پس مقدمات دو دیدار 
تدارکاتی فراه��م و در روزهای 24 و 25 تیر، به مصاف تیم های 

فوالدخوزستان و پیکان برود. 
تیم گل گهر طبق برنامه روز 27 تیر راهی ش��یراز می شود تا در 
تورنمنت یادواره 15هزار ش��هید آن شهر شرکت کند. هم زمان 
با آماده س��ازی تیم مدیران باشگاه بر اساس درخواست سرمربی 
مش��غول مذاک��ره با چن��د بازیکن خارج��ی نیز هس��تند تا در 
پس��ت های دفاع میانی، هافبک بازی ساز و مهاجم، نیاز های تیم 
را در صورت مناس��ب بودن ش��رایط کیفی و همچنین مالی این 

بازیکنان، برطرف کنند.

نگاه

در استفاده از افراد متخصص و با تجربه اگر چه اولویت
 با افراد بومی است اما نباید قائل به تقسیم بندی های بومی و یا

 غیربومی بود چرا که هدف در مرحله اول گسترش ورزش و در 
مرحله دوم صعود به رتبه های باالتر و دستیابی به جایگاه رفیع

 برای ورزش سیرجان است و در این مسیر باید از همه ی پتانسیل ها، 
ظرفیت ها و توانایی ها استفاده شود

مدیر باشگاه ورزشی گهرزمین
 از رویکرد تازه این باشگاه خبر داد:

تیمداریحرفهای
درسطحاول
فوتسالکشور

سردار سرتیپ 

عبدالرضا 
ناظـری 

انتص�اب جنابعال�ی را به س�مت فرمانده�ی انتظامی 
استان کرمان تبریک عرض نموده، موفقیت شما را در 
این سمت حس�اس در استان پهناوری چون کرمان از 

خداوند متعال خواستاریم. 
حاج احمد ماندگار- مهدی ماندگار

سردار سرتیپ 

عبدالرضا 
ناظری 

انتص�اب بجا و شایس�ته جنابعال�ی را به س�مت فرماندهی انتظامی 
استان کرمان که نشان از شایستگی و لیاقت شما دارد تبریک عرض 

نموده، موفقیت روزافزون تان را از خداوند متعال خواهانم. 

دکتر مهرداد معماریان

جناب آقای مهندس 

جواد متین
مدیر محترم منابع انسانی 

دانشکده علوم پزشکی سیرجان

بدینوسیله از زحمات شما و کارگزینی 
دانشکده در تس�ریع اجرای طرح اعمال مدرک تحصیلی پرسنل 
اس�تخدام قراردادی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی س�یرجان تقدیر و تش�کر نموده، از باریتعالی توفیق روز 

افزون برایتان خواستاریم.

موسوی، آتشی پور، فخرآبادی پور
  سلطانی نژاد، زیدآبادی نژاد، جهانشاهی

جناب آقای مهندس 

حمیدرضا 
مصطفی نژاد

مدیر محترم گروه توسعه و تحول 
دانشکده علوم پزشکی سیرجان

بدینوسیله از زحمات شما در اخذ مجوز 
برای اجرای طرح اعمال مدرک تحصیلی پرس�نل استخدام قراردادی 
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان تقدیر و 

تشکر نموده، از باریتعالی توفیق روز افزون برایتان خواستاریم.

موسوی ، آتشی پور، فخرآبادی پور
سلطانی نژاد، زیدآبادی نژاد، جهانشاهی

سردار سرتیپ 

عبدالرضا 
ناظری 

با کمال خرس�ندی انتصاب بجا و شایس�ته جنابعالی را که از 
فرزندان ارزشمند این آب و خاک هستید به سمت فرماندهی 
انتظام�ی اس�تان کرم�ان تبریک ع�رض نم�وده، موفقیت و 

سربلندی شما را آرزومندیم. 

حاج غالمرضا ابوالقاسمی- حسام ابوالقاسمی

جناب آقای 

حاج عطااهلل ناظری 
انتصاب فرزند برومندتان سردار سرتیپ دوم عبدالرضا ناظری 
که افتخار شهر و استان مان است را به سمت فرماندهی انتظامی 
اس�تان کرمان حضور شما و همس�ر مکرمه تان تبریک عرض 

نموده، توفیقات روزافزون شان را از خداوند متعال خواهانیم. 

خانواده های 
مهرابی، بشیری، دکتر حیدریان، نظری

جناب آقای 

مهندس مجتبی کریمی گوغری 
ریاست محترم شرکت بیمه ما

 شعبه شهرستان های سیرجان و شهربابک
انتخاب ش�رکت  بیمه ما ش�عبه سیرجان را بعنوان شعبه برتر کشوری  در سال 
97 که نش�ان از شایس�تگی وتالش و پش�تکار بی وقفه جنابعالی دارد تبریک 

عرض نموده، از خداوند متعال آرزوی توفیق روز افزون برای شما داریم.

محمد کریمی گوغری و خانواده

جناب آقای

دکترموسی نصراهلل پور
معاون محترم توسعه مدیریت و منابع

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان
ضمن ارج نهادن به عنایت همیشگی جنابعالی در ارتقا و توانمندسازی نیروی انسانی دانشکده 
علوم پزش�کی و خدمات بهداشتی درمانی س�یرجان، بدینوسیله از زحمات شما در اخذ مجوز 
برای اجرای طرح اعمال مدرک تحصیلی پرس�نل اس�تخدام قراردادی این دانش�کده تقدیر و 

تشکر نموده، از باریتعالی توفیق روز افزون برایتان خواستاریم.

موسوی ، آتشی پور، فخرآبادی پور
 سلطانی نژاد، زیدآبادی نژاد، جهانشاهی

جناب آقای مهندس 

مجتبی 
کریمی گوغری

ریاست محترم شرکت بیمه ما شعبه 
شهرستان های سیرجان و شهربابک

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

برای شما آرزوی توفیق روز افزون دارم.

نمایندگی محمودآبادی-بختیاری کد 2767

جناب آقای مهندس 

مجتبی 
کریمی گوغری

ریاست محترم شرکت بیمه ما شعبه 
شهرستان های سیرجان و شهربابک

انتخاب شرکت  بیمه ما شعبه سیرجان و شهربابک را بعنوان شعبه 
برتر کش�وری  در سال 97 که نشان از لیاقت، درایت و شایستگی 
جنابعالی دارد را صمیمان�ه تبریک عرض نموده، از خداوند متعال 

برای شما آرزوی توفیق روز افزون مسئلت می نمائیم.

 نمایندگان بیمه "ما" 
در شهرستان های سیرجان و شهربابک



وحید حسینی *

چهارشنبه صبح در ناباوری تمام هنگامی 
ک��ه ب��رای بازدی��د به قلع��ه زیب��ا و چند 
صد س��اله محمودآباد س��ادات رفته بودم 
متأس��فانه با منظره ای بس��یار دلخراش��ی 
مواجه شدم که با توجه به آگاهی مردمان 
ام��روز و گس��ترش رس��انه های جمعی و 
خیل فرهنگی��ان و فرهنگ دوس��تان این 
ش��هر خواب از س��رم پراند و دیدم که در 
خمودگ��ی ما قطعه ای از تاریخ این ش��هر 
زی��ر چرخ های س��ریع و خش��ن لودرها و 
کامیون ها و دس��تورات محل��ی به نابودی 
کشیده شده حال با چه مجوزی و چگونه 
معلوم نیست. قلعه ای که هر زمان از محور 
اصلی ورودی سیرجان-جاده تهران- بدان 
می نگریس��تم جز عظمت و تاریخ و حس 
تعل��ق خاطر چیزی در ذهنمان نمی آمد،.. 
ام��ا ب��ا پیگیری ه��ای آن روز و در جریان 
قرار دادن سرپرس��ت محت��رم فرمانداری 
جن��اب  شهرس��تان  ارش��د  مدیری��ت  و 
محمودآبادی و توجه ایش��ان به فرهنگ و 
مسایل فرهنگی به سرعت دستور پیگیری 
و جلوگیری از ادامه کار را صادر و از اداره 
می��راث فرهنگی س��یرجان گ��زارش این 

موضوع را خواستار شدند.
 ش��اید خیلی ه��ا پیش خ��ود بگویند این 
خرابه ها مگر چه ارزش��ی دارن��د که باید 
زحم��ت نگهداری آن را به دوش بکش��یم 
ام��ا باید یادآور ش��وم که تاری��خ و اعتبار 
ما به همین بناهاس��ت و اگر ای��ن آثار را 
با همه زحمت��ی که دارند حف��ظ نکنیم، 
دیگر هویتی برای ما نمی ماند و قانون نیز 

همچین اجازه ای ب��ه هیچ کس نمی دهد. 
طب��ق قان��ون مج��ازات اس��امی دخل و 
تصرف در آثار و بناهای تاریخی و باستانی 
ب��دون مجوزه��ای الزم چ��ه آن اثر ثبت 
ملی باش��د و چه نباش��د، چه مالکیت آن 
شخصی باشد و چه نباشد، جرم محسوب 
می ش��ود، این بنا ک��ه نه تنه��ا یک خانه 
پدری بلک��ه قلعه ای باش��کوه با چند صد 
سال قدمت و دارای برج و باروهای عظیم 
بود و می بایست میراث فرهنگی ما آنچنان 
صابتی داش��ته باشد که نه کسی به خود 
اج��ازه دخل و تصّرف در ای��ن بنا و نه در 
هی��چ بنایی دیگری را ب��ه خود بدهد و نه 
مسئوالن محلی آن روستا چنین اجازه ای 

بدون مجوزهای الزم را به کسی بدهند. 
وقتی صحبت از میراث می ش��ود ما از یک 
اثری صحب��ت می کنیم که نه تنها متعلق 
به یک شخص یا یک محله یا منطقه بلکه 
ش��اید گس��تره تعلّق آن به یک سرزمین 
بازمی گردد و واقعاً جای تأس��ف اس��ت در 
چنین روزی ک��ه همه مردم��ان خواهان 
حف��ظ می��راث گذشتگان ش��ان هس��تند 
چنی��ن ح��رکات وحش��تناکی را ش��اهد 
باشیم. شعاری که بنده همیشه گفتم، که 
مواریث فرهنگی دیگر تکرار نمی ش��وند و 
نمی توان آن را جایگزی��ن کرد. چرا تفکر 
غالب بر این شهر با توجه به پتانسیل های 
ق��وی تاریخی و فرهنگی غنی آن هیچ گاه 

فرهنگ��ی مآبان��ه نبوده و ب��ه این موضوع 
نگاه عمی��ق و تخصصی و بالنده نداش��ته 
و همیش��ه سنگ سنگین معادن این شهر 
را به سر و س��ینه ما زده شده است؟ پول 
بدون پش��توانه فرهنگی، ع��ّزت و احترام 
نمی آورد و هیچگاه نمی تواند پاس��خگوی 
رش��د همه جوانب زندگی م��درن در این 
ش��هر باش��د و باید گفت ش��اید کمی هم 
مقصر مردم��ان این دیار باش��ند که اصًا 
توجهی به این موضوع نداش��ته و تاریخ و 
پیشینه، چیزی فراتر از لقلقه زبان هایشان 
نبوده و این موضوع جز سخنی در محافل 
خ��ود دیگر از درجه اهمی��ت پایینی برای 

آن ها برخوردار بوده است!

 ام��ا بای��د ع��رض کن��م وضعی��ت آینده 
ای��ران عزیزمان به این س��مت می رود که 
اس��تفاده از منابع گردش��گری و تاریخی  
پش��توانه حفظ و درآمد ما خواهد ش��د و 
در آن زمان ش��هری موفق تر است که در 
زم��ان حال دلس��وزانه تر پیش��ینه خود را 
حفظ کرده باش��د. در همی��ن محمودآباد 
سادات روزگاری نه چندان دور، خانه ها و 
بناهای تاریخی با شکوهی بود که با غفلت 
مسئوالن محلی و شوراهای این  روستا در 
آن زم��ان زیر چکمه ناآگاه��ی و اصرار به 
تاریخ سپرده ش��دند و باز امروز نیز تاریخ 

در این روستا تکرار شد.
اگ��ر بخواهیم وضعی��ت این روس��تا را با 
روستایی دور افتاده مثل زین آباد در استان 
یزد مقایس��ه کنیم باید گف��ت با توجه به 
دورافتادگ��ی اش تقریباً تمام بافت تاریخی 
و بعض��اً خانه های��ی ک��ه حت��ی از دوران 
صفوی��ه بودند را حفظ ک��رده و وقتی پای 
صحبت مس��ؤالن محلی آن ها می نشینیم، 
به این امید هس��تند که روزی روس��تای 
آن ه��ا به یک م��کان گردش��گری تبدیل 
ش��ود تا بتوانند نمودگر تاریخ باش��ند و از 
این طریق کسب درآمد کنند. به هر حال 
قلع��ه ای که عمری نمایانگر تاریخ پر فراز و 
نشیب این منطقه محسوب می شد با لودر 
بی تفاوتان و خواب س��نگین اهالی به جای 
آبیاری و رشد، تبری سنگین به ریشه اش 
فرود آمده و سم مهلک نابودی بر روی آن 

پاشیده شده است. 

* کارشناس حوزه
میراث فرهنگی 

 شماره 1180 
5 شنبه 22 تیر 1398  فرهنگ و هنر

مهرداد فروتن ش��اعر و نویس��نده همشهری این 
هفته مجموعه ش��عری با عنوان »در کدام گسل 
به س��ر می بری « به بازار کتاب فرس��تاد. وی که 
قصد دارد مجموعه داس��تان هایش را نیز تهیه و 
تدوین کند، مجموعه اشعارش را در 64 صفحه با 
سروده هایی به سبک شعرهای سپید نیمایی تهیه 
و چاپ کرده است. فروتن شخصیت چند وجهی 
دارد. از فعالیت در مشاغل فنی و مکانیکی )بخش 
نرم افزاری( تا نق��ش پررنگ در حوزه فرهنگی و 

ادبی چون سرودن ش��عر، نوشتن داستان و حضور در جلسات نقد و بررسی 
کتاب در شهرس��تان. مهرداد فروتن س��ابق بر این ستون دانستنی های فنی 
خودرو را در نگارستان ابداع و طی آن در شماره های پیاپی آموزش های زیادی 
به مخاطبین ارائه داد. برای این نویسنده و شاعر همشهری در چاپ آثار بعدی 

آرزوی موفقیت می کنیم.

تازه های نشر

کاریکلماتور

محمدعلی آزادیخواه 

معتاد باید جسم خود را متناسب و فکرش را 
هوشیار و روحش را قوی سازد 

■ هیچ رودی با شبنم جریان نمی یابد. 
■ کسی که خودکش��ی می کند، از مرگ بیش از 

زندگی حرف شنوی دارد. 
■ تشنگی را می توان تحّمل کرد، اّما فریِب شربت را نه. 
■ همیشه بی معرفت ها رذل بوده اند و رذل ها بی معرفت. 

■ برای فرزند، مادر با چشم و قلبش می گرید و پدر تنها با قلبش. 
■ رودخانه ی سراب از چشمه ی تشنه سرچشمه می گیرد. 

■ باید حکِم عقل به جس��تِن جواِب یقین باش��د، نه ب��ه ُگمان بُردِن 
برانگیزاننده ی کین. 

■ شاهکار جهاِن آدمیان مادر است. 
■ صب��ح به خیر؛ راس��تی، خب��ر داری امروز نخس��تین روز از بقیه ی 

روزهای زندگی پُر بار و مفید و مؤثرت برای اجتماع مان است. 
■ خ��وب می بینی! خیلی ها کار ندارند؛ ش��ما ک��ه دارید، آن را خیلی 

خوب انجام بده و در حرفه ات »کاری« باش. 
■ آدمگری در این اس��ت که انس��ان در شغلش صادقانه و از روی دل 

و جان »کاری« باشد. 
■ حرف محبت آمیز کوتاه است و بازتابش بی پایان. 

■ به زندگی عشق بَورز؛ چون عشق به زندگی برزگر کاشت آرزوها در 
صحرای سینه هاست. 

■ اگر آرزوهایمان همیش��ه درس��ت و بجا باشند، سینه مان گورستاِن 
امیدهایمان نیست. 

■ معتاد، اگر هنوز چراغش به پُفی نمرده اس��ت، دیریست که ظلمِت 
نومیدی به جانش نشس��ته است و به تاریکی و بی خبری خو گرفته و 
باید جسم خود را متناسب و فکرش را هوشیار و روحش را قوی سازد. 

چرا ازآثار باستانی و سرمایه های تاریخی مان حفاظت نمی کنیم؟

قلعه ی بر باد رفته

 نمایندگی سینمای »هنر و تجربه« 
در س��یرجان برای بار دوم فعال شد. 
رضا سیوند نماینده سینمای هنر و 
تجربه در س��یرجان در این رابطه به 
نگارستان گفت: بر اساس برنامه ریزی 
که در این رابطه ش��ده از این هفته 
روزهای شنبه فیلم های این سینما در 
سالن سینما قدس سیرجان به روی 
پرده می رود. وی اولین فیلم از سری 
فیلم های سینمای »هنر تجربه« را 
که از این پس به صورت منظم اکران 
خواهندشد، فیلم مستند »قاضی و 

مرگ« به کارگردانی حسین خادمی 
و تهی��ه کنندگی مه��دی کوهیان 
نامی��د که س��اعت17 امروز ش��نبه 
ب��ه روی پ��رده م��ی رود. وی گفت: 
قرارداد س��ینمای هنر و تجربه با او 
به عنوان نماینده رسمی این سینما 
در سیرجان بسته ش��ده و چنانچه 
با استقبال اهالی سینما مواجه شود 
یک سانس دیگر در روزهای دوشنبه 
ب��ه آن اضافه می کند. رضا س��یوند 
در معرفی بیش��تر سینماي »هنر و 
تجربه« گفت: این س��ینما تاش��ی 

براي نمایش آن دس��ته از فیلم هاي 
با ارزشي دارد که در میان فیلم هاي 

غیرتجاري اند که اکران شان مي تواند 
جایگاه شایسته و درخور سازندگان 
آن ها را در جامعة سینمایي ما روشن 
کن��د و به ارتقاي س��طح دانش این 
هن��ر در میان  س��ینماگران کمک 
کند. البته برخي از فیلم هاي متفاوت 
و برتر س��ینماي بدنه هم که حاوي 
جنبه هاي هنري و تجربي هستند و 
به دلیلي امکان این را دارند که جایي 
در اکران سینماي بدنه پیدا کنند نیز 
مي توانن��د در چارچوب این طرح به 

نمایش درآیند.

برای بار دوم

سینمای هنر و تجربه 
به سیرجان آمد

آگهي مناقصه عمومي شماره 98/21/ع
شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد " عمليات اجرايي احداث سردر و ساختمان 
اداری مجموعه ورودی " مجتمع خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار 
  WWW.GEG.IR نمايد. لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي
مراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت تأمين كنندگان و 
مشتريان - مناقصه ها دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز شنبه مــورخ 98/5/5 در 
محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمنًا بازديد از محل 

اجراي موضوع مناقصه روز شنبه مورخ 98/4/29 براي متقاضيان بالمانع مي باشد.

مديريت قراردادها و معامالت 
شركت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي مناقصه عمومي شماره 98/22/ع
 " احداث ساختمان ايستگاه هواشناسي   " شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد 
مجتمع خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان 
مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذكور را 
به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت تأمين كنندگان و مشتريان - مناقصه ها دانلود 
دفتركميسيون  در محــل  مــورخ 98/5/5  روز شنبه   14 الي   9 پاكات ساعت  تحويل  مهلت   . نمايند 
معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمنًا بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه 

روز شنبه مورخ 98/4/29 براي متقاضيان بالمانع مي باشد.

مديريت قراردادها و معامالت 
شركت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي مناقصه عمومي شماره 98/20/ع
خريد مصالح، آهن آالت و قطعات بتنی   " شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد 
مناقصه  برگزاري  طريق  از  را  خود  مجتمع  در  نظر"  مورد  مكان هاي  در  تخليه  و  آنها  حمل  و  بارگيري 
عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به 
آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين 
كنندگان از قسمت تأمين  كنندگان و مشتريان - مناقصه ها دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 
9 الي 14 روز چهارشنبه مــورخ 98/5/2 در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه 
دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمنًا بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز چهارشنبه مورخ 98/4/26 

براي متقاضيان بالمانع مي باشد.
مديريت قراردادها و معامالت 
شركت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي تجدید مناقصه نوبت دوم
اساس  بر  را  شريف آباد  در  واقع  استخر  احداث  دارد  نظر  در  سيرجان  مركزی  بخش  توابع  از  شريف آباد  دهياری 
به  مرحله ای  يک  عمومی  مناقصه  طريق  از   98 سال  مكانيكی  تأسيسات  و  برقی  تأسيسات  ابنيه  بهای  فهرست 
پيمانكار واجد شرايط دارای رتبه بندی از سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور باشد واگذار نمايد لذا از كليه افراد 
حقوقی واجد شرايط دعوت به عمل می آيد از تاريخ نشر آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز جهت خريد و تحويل اسناد 

مناقصه به دهياری شريف آباد مراجعه نمايند. 
شرايط مناقصه: 

1- سپرده شركت در مناقصه به مبلغ 2/009/487/921 ريال با پرداخت مبلغ فوق به حساب 56864754483163/02 
بنام دهياری شريف آباد نزد پست بانک به صورت ارائه ضمانتنامه بانكی معتبر به نام دهياری می باشد. 

2- به پيشنهادهای مخدوش، مشروط و ناقص رسيدگی نخواهد شد. 
3- در صورتی كه نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد. 

4- ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه موجود می باشد. 
5- دهياری در رد يا قبول پيشنهادها مجاز و مختار است. 

6- تاريخ تحويل پاكت ها تا 98/5/1 می باشد. 
7- تاريخ بازگشايی پاكت ها در تاريخ 98/5/2 ساعت 10 صبح می باشد. 

همچنين حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان آنها در كميسيون مناقصه در زمان بازگشايی پاكت ها مجاز می باشد. 
8- برآورد اجرای كار به مبلغ 40/189/758/421 ريال بر اساس فهرست بهای ابنيه، تأسيسات برقی و تأسيسات 

مكانيكی سال 98 می باشد. 
دهياری شريف آباد



 کار بزرگ در شرایط تحریم
دکت��ر الهام صف��اری مدیر ام��ور درمان 
دانشکده علوم پزشکی سیرجان و رئیس 
اورژان��س بیمارس��تان امام رض��ا )علیه 
الّس��ام( که از این خبر خوشحال نشان 
می داد گفت: قبل از هر چیز باید تش��کر 
داش��ته باش��م از دکتر محمدی،  دکتر 
جهانش��اهی و دکتر موس��ی نصرا... پور 
مس��ئولین محترم دانش��کده که پیگیر 
قضیه بودند و این درخواس��ت را تأمین 
اعتب��ار کردند و تش��کر مخصوصی هم 
داشته باش��م از جناب حسن پور نماینده 
محترم که در رایزن��ی و تهیه این تعداد 
دس��تگاه نقش مهم��ی داش��تند. دکتر 
اله��ام صف��اری افزود: ش��ما می دانید به 

یک باره تهیه این تعداد دس��تگاه دیالیز 
برای یک شهرس��تان آن هم در ش��رایط 
تحری��م و بحران اقتصادی کار س��اده ای 
نیس��ت و باید رایزنی ها و پیگیری ها در 
حّد باال انجام گرفته باش��د. وی در پاسخ 
ای��ن گفته که قاعدتاً باید با این ش��رایط 
بس��یاری از مش��کات بخش دیالیز حل 
ش��ده باش��د اف��زود: بله واقعاً گش��ایش 
بزرگی ش��د و ج��ای تش��کر دارد. مدیر 
امور درمان دانش��کده پزش��کی که خود 
متخصص طب اورژانس اس��ت با اش��اره 
به مش��کات دیالیزی ها و تعداد بیماران 
خ��اص گفت: این بیم��اران باید به موقع 
دیالیز ش��وند و در درم��ان خود کوتاهی 
نکنند ولی متأس��فانه ب��ه رغم توصیه ها 

اما در این رابطه س��هل انگاری می کنند. 
وی افزود: متأسفانه آمار این عده به دلیل 
بیماری های مزمن مانند دیابت و فش��ار 
خ��ون، رو ب��ه افزای��ش اس��ت و تعداد 
دستگاه های موجود)14 دستگاه فعلی( با 
توجه به این که هر کدام از بیماران باید در 
هفته سه روز و هر بار هم 4 ساعت دیالیز 
شوند جوابگوی خیل بیماران سیرجانی 
و غیر سیرجانی شهرهای همسایه نبود. 
وی در آمار این بیم��اران گفت: تا پایان 
سال 97 این تعداد90 نفر بودند که امروز 
از یکصدنفر گذشته اند. وی تعداد بیماران 
تاالس��می را 44 و بیم��اران هموفیلی را 
هم 46 نفر ذکر کرد که از خدمات مرکز 
بیماران خ��اص اس��تفاده می کنند. وی 
افزود: این تع��داد به جز بیماران دیالیزی 
ش��هرهای بافت، ش��هربابک، حاجی آباد، 
رابر، ارزوییه و س��ایر نقاط همجوار است 
که به این شهرس��تان مراجعه می کنند. 
مدیر امور درمان دانش��کده پزش��کی از 
همکارانش در مرکز جامع بیماران خاص 
سیرجان که صبح و شب خدمات درمانی 
خود را به این گونه بیماران ارائه می کنند 
تقدیر نمود و گفت: خوشبختانه با تاش 
همکاران و حمایت مسئوالن دانشکده و 
مجمع خّیرین سامت مرکز بیماری های 
خاص در س��یرجان که عاوه بر بیماران 
دیالی��زی خدمات خ��ود را ب��ه بیماران 
هموفیل��ی و تاالس��می ه��م می دهد به 
یکی از مراکز مهم درمانی تبدیل ش��ده 
و در بازدیدی هم ک��ه اخیراً خانم دکتر 
حنط��وش زاده کارش��ناس هموفیل��ی و 
تاالس��می وزارت بهداش��ت و درم��ان از 
س��یرجان داشتند نوع و کیفیت خدمات 

این مرک��ز را تأیید کردن��د و گفتند در 
شهرستان ها معموالً چنین مراکزی وجود 
ن��دارد ولی اینجا خیلی در این رابطه کار 
شده اس��ت. خانم دکتر صفاری در پایان 
اظه��ار امی��دواری کرد مردم ب��ا رعایت 
اصول بهداش��تی در مصرف مواد غذایی 
و خوراکی و دوری از مصرف آب و غذای 
آل��وده، کنت��رل فش��ارخون وجلوگیری 
ازع��دم مبتا ب��ه بیماری ه��ای کبدی، 
عفونی و مسمومیت ها که ناشی از همین 
بی احتیاطی هاس��ت نیاز ب��ه دیالیز پیدا 
نکنند و آمار دیالیزی ها به جای افزایش، 

کاهش پیدا کند. 

 بخش دیالیز چگونه راه افتاد؟
درست ده سال قبل در سال 87 کلنگ 
بیماری های  احداث س��اختمان جامع 
خاص سیرجان در محوطه بیمارستان  
قدیم امام رضا)علیه الّس��ام( به زمین 
خورد. آن زمان یدا... قربانی مدیر فعلی 
مجمع خّیرین س��امت پیگیر کار بود 
و حاج محمدرضا خواجویی از خّیرین 
شهرس��تان -که ش��رح اقدامات او دو 
هفته قبل در ستون خّیرین نگارستان 
رفت- ب��ا اختصاص بی��ش از یکصد و 
س��ی میلیون تومان اولین قدم بزرگ 
را ب��رای این مرکز درمان��ی - با توجه 
ب��ه ارزش پ��ول آن زمان - برداش��ت. 
سپس با کمک های بعدی سایر خّیرین 
سیرجانی از جمله با پیگیری مهندس 
پژم��ان ک��ه کمک های یک ش��رکت 
اصفهان��ی را به این س��مت روانه کرد 
بیماری های  مرک��ز  س��اختمان جامع 
خاص س��یرجان با یک ه��زار متر مربع 

زیربنا در این ش��هر اح��داث و تکمیل 
ش��د تا بخش های دیالی��ز، هموفیلی و 
تاالس��می در آن ش��کل بگیرد. قربانی 
در ای��ن رابطه می گوید: پس از احداث 
س��اختمان برای تجهیز این مرکز ابتدا 
اولین  مرحوم محمد تق��ی بنی فاطمه 
دس��تگاه دیالیز را اهدا کرد و س��پس 
دول��ت به کم��ک آمد و دس��تگاه های 
بعدی از سوی بیمارس��تان اضافه شد 
تا این که س��ال گذشته)97( 5 دستگاه 
دیالیز جدید توس��ط مجمع خّیرین به 
این مرکز اهدا ش��د. ) س��ه دستگاه از 
این تعداد توسط مجمع خّیرین کشور 
و دو دس��تگاه توس��ط خداداد مزدایی 
فرزند مرحوم اسفندیار مزدایی و حاج 
نعمت ا... زیدآبادی از خّیرین شهرستان 
تهیه و اهدا ش��د.( قربانی همچنین از 
تهیه سه دس��تگاه دیالیز دیگر توسط 
مجمع خّیرین س��امت خب��ر داد که 
منتظ��ر تحویل ش��ان هس��تند. وی با 
تقدی��ر از تمام خیری��ن محترم که در 
ای��ن رابطه کمک کرده اند از ش��نیدن 
خبر تحویل ده دس��تگاه دیالیز جدید 
که روز چهارش��نبه توس��ط مسئوالن 
دانش��کده پزش��کی و جناب حسن پور 
نماین��ده م��ردم پیگی��ری ش��ده بود 
اظه��ار خوش��حالی ک��رد و گفت: من 
می دانم بیماران دیالیزی و همراهان و 
خانواده های شان که از کمبود دستگاه 
دیالیز در س��یرجان ب��ا توجه به تعداد 
زی��اد بیماران رنج می برند از ش��نیدن 
این خبر خوش��حال می شوند. من الزم 
می دانم به س��هم خودم باز هم تش��کر 
کنم. با ای��ن تعداد آمار دس��تگاه های 

این مرکز به 24 رس��یده و سه دستگاه 
جدید مجمع خّیرین هم که برسد عدد 
آن به 27 می رسد که دیگر جای هیچ 

مشکلی برای این بیماران نیست. 

 کار سه شیفت بخش دیالیز
اّما دکت��ر جهانش��اهی مع��اون درمان 
دانش��کده علوم پزش��کی س��یرجان در 
خص��وص دس��تگاه های جدی��د دیالیز 
که روز چهارش��نبه رس��یدند گفت: »با 
لطف خدا ی��ک کار خارق العاده صورت 
گرفت. همه پیگیری کردیم از مسئوالن 
دانشکده و دانش��گاه تا نماینده محترم. 
وزارت بهداش��ت و درمان هم مساعدت 
کرد. واقعاً مش��کل داش��تیم. دس��تگاه 
ک��م بود و ب��ا وج��ود 14 دس��تگاه اما 
تع��داد بیماران و مراجعی��ن زیاد بود«. 
وی در خص��وص نح��وه کار در بخ��ش 
دیالیزگفت: »م��ا از قبل به دلیل همین 
کمب��ود دس��تگاهی ک��ه داش��تیم کار 
در بخ��ش دیالیز را س��ه ش��یفت کرده 
بودی��م. همکاران ما برای این که به همه 
بیماران بتوانند خدمات دیالیزی بدهند 
یک ش��یفت صبح، یک ش��یفت عصر و 
یک شیفت هم ش��ب کار می کردند که 
با توج��ه به کمبود نیرو، کاری س��خت 
است اما به هر حال جبران می کردند«. 
جهانشاهی در پاسخ این سؤال که آیا با 
رسیدن دستگاه های جدید مشکل رفتن 
آن دس��ته از بیماران دیالیزی که مبتا 
ب��ه بیماری هپاتیت بودند به ش��هرهای 
دیگر حل می شود یا نه گفت:» بله پیش 
از این نمی توانستیم به اینگونه بیماران 
ب��ه دلی��ل اینک��ه ممکن ب��ود به خاطر 
اس��تفاده مش��ترک از یک دس��تگاه و 

خطر انتقال ویروس هپاتیت به سایرین 
خدم��ات بدهی��م اما اکنون ب��ا افزایش 
دستگاه ها می توانیم یک دستگاه دیالیز 
به این دسته بیماران اختصاص بدهیم و 
دیگر نیازی به رفتن به کرمان یا جاهای 
دیگر نداشته باش��ند«. از آنجا که یکی 
از گایه ه��ای م��ردم موضوع مس��افت 
رس��یدن به بیمارس��تان قدیم امام رضا 
)علیه الّس��ام( برای انجام دیالیز است 
معاون درمان دانش��کده علوم پزش��کی 
س��یرجان در پاسخ این س��ؤال که چرا 
همه دس��تگاه های دیالی��ز باید در یک 
نقطه)بیمارس��تان قدیم امام رضا )علیه 
الّس��ام(( متمرکز باش��ند و مردم سایر 
نقاط ش��هر دسترس��ی آس��انی به آنجا 
ندارن��د گفت: س��اختمان مرکز بیماری 
خ��اص در آنج��ا ق��رار دارد و بنابراین 
خدم��ات به همه ی ای��ن بیماران در آن 
مرکز که به همین عنوان بنا ش��ده ارائه 
می ش��ود ضمن اینکه با وج��ود مناطق 
محرومی چون بدرآباد، آباده، دهیادگار، 
خرم آباد و روستاهای اطراف دسترسی 
برای مردم این مناطق راحت تر اس��ت، 
عاوه بر این ما می بایس��ت بیمارستان 
قدی��م امام رض��ا )علیه الّس��ام( را  که 
توس��ط واقف به نّیت درمان محرومین 
احداث کرده پ��س از انتقال بخش هایی 
از آن، به بیمارس��تان جدید، همچنان با 
محتوای درمانی حفظ کنیم و چه بهتر 
از درمان بیماران دیالیزی. البته این جور 
نیس��ت که فقط آنجا باش��د ما یکی دو 
دس��تگاه دیالیز هم برای امور اورژانسی 
در بیمارس��تان جدی��د در بلوار هجرت 
تعبیه کرده ایم که در صورت ضرورت از 

آن استفاده می کنیم.

 شماره 1180 
 شنبه 22 تیر 1398  پزشکی و سالمت6

مریم کاظمی

م�دت زیادی ب�ود برخ�ی از بیم�اران دیالی�زی در تماس ها و 
پیامک های�ی که بعضاً چاپ هم ش�دند از کمبود دس�تگاه دیالیز، دوری 
مسافت تا بیمارستان قدیم )محل استقرار بخش دیالیز (و نیز مشکالتی 
چند در این رابطه شکایت و گالیه داشتند. به آن ها وعده کردیم در فرصت 
مناس�ب این کمبودها را مطرح کنیم. در این فاصله سخن تازه نیز به درج 
گزارشی در همین رابطه پرداخت و مشکالت عدیده بیماران را بیان کرد. 
ای�ن هفته نگارس�تان تصمیم به درج گزارش�ی در ای�ن زمینه گرفت که 
خوش�بختانه تهیه آن در روز چهارشنبه با ورود 10 دستگاه جدید دیالیز 
به ش�هر در همان روز همراه ش�د. این دس�تگاه ها از س�ال گذشته مورد 
درخواس�ت دانش�کده بودند تا اینکه با تأمین اعتبار در سال جاری تهیه 

و این هفته به سیرجان رسیدند. این گزارش خبری را با هم می خوانیم.
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خبر خوب مسووالن درمان شهرستان 
برای بیماران دیالیزی

تجهیز بخش دیالیز 
به ده دستگاه جدید
 با افزایش دستگاه های دیالیز به24 دستگاه در سیرجان، 
عالوه بر حل مشکالت بیماران معمولی دیالیز، از رفتن بیماران 
هپاتیتی نیازمند دیالیز نیز به شهرهای دیگر جلوگیری می شود

 | دکتر غالمرضا جهانشاهی | | یدا... قربانی | | دکتر الهام صفاری |

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای ایمان عتیقی با ارائه دو برگ استش�هادیه  از دفتر اس�ناد 
رس�می شماره 67 سیرجان مدعی است که سند مالکیت شش 
دان�گ پالک 4744 فرع�ی از 2313 اصلی واق�ع در بخش 35 
کرمان بنام ایمان عتیقی ثبت و س�ند مالکیت صادر و تس�لیم 
گردیده اس�ت که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا به دس�تور 
تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب جهت 
اط�الع مردم آگهی می ش�ود تا هر کس مدع�ی انجام معامله یا 
وج�ود س�ند مالکیت نزد خود می باش�د ظرف م�دت 10 روز از 
تاریخ انتشار روزنامه گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
دارد در غیر اینصورت پس از س�پری شدن مدت قانونی و عدم 

واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 1398/4/22  

محمد آرمان پور- رئیس اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان 

شركت توسعه، عمران و مدرييت منطقه گل گهر 

در نظر دارد انجام خدمات مشاوره براي طراحي مرحله اول و دوم مجتمع خدمات رفاهي 
بین راهي منطقه گل گهر و مسیر دسترسي )روبروي پردیس اداري( را به شرکت هاي مشاور 
با رتبه حداقل 3 در گروه شهرسازي و معماري ، تخصص ساختمان هاي مسکوني،تجاري، 
اداري، صنعتي و نظامي واگذار نماید لذا از شرکت هاي ذیصالح متقاضي دعوت به عمل مي 

آید جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ 98/4/22 به سایت این شرکت به آدرس
 www.geg-area.com مراجعه نمایند.

1_آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت ساعت 15:00 مورخ 1398/04/29

2_ آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات ساعت 15:00 مورخ 1398/05/05

3_شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

4_مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 149,935,610 ریال

5_هزینه درج آگهي به عهده ي برنده مناقصه مي باشد.

6_کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

7- تاریخ بازدید از پروژه: 1398/04/26

7_محل تحویل اسناد و پیشنهادات: سیرجان_کیلومتر50 جاده محور سیرجان _شیراز، 

شرکت معدني وصنعتي گل گهر _ساختمان هاي هلدینگ مستقر بر تپه ،بلوک 5 )شرکت 

توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(

8_تلفن جهت هر نوع هماهنگي : 09131420642 

مدیریت امور حقوقي و قراردادها

مجمع عمومی عادی سالیاهن- نوبت دوم 
آگهی دعوت 

شرکت تعاونی گهرعمران سیرجان به شماره ثبت 965 شناسه ملی 10860530016 

به اطالع کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی می رساند، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم تعاونی در 
ساعت 18 روز شنبه مورخ 98/4/29 در محل سیرجان بلوار ولیعصر، ابتدای خیابان نرجسیه مؤسسه دارالقرآن 

اهل بیت تشکیل می گردد، خواهشمند است رأس ساعت مقرر در جلسه مذکور حضور بهم رسانید. 
1- این جلسه با حضور عده حاضر رسمیت خواهد یافت و تصمیماتی که در این جلسه اتخاذ می گردد برای کلیه اعضاء اعم از 

حاضرین و غایبین نافذ و معتبر می باشد. 
2- چنانچه حضور عضوی به دالیلی در مجمع عمومی میسر نباشد می تواند حق رأی خود را به موجب وکالتنامه به نماینده 
تام االختیار خود یا عضو دیگری واگذار نماید. هر نماینده حق یک رأی بیشتر نخواهد داشت، ولی هر عضو عالوه بر رأی خود 
حق 3 رأی با وکالتنامه را خواهد داشت، جهت دریافت برگ وکالتنامه وکیل و موکل می بایست در روزهای 26 و 27 تیر ماه از 

ساعت 8 لغایت 15 به آدرس های ذیل مراجعه نمایند: 
- روز 26 تیر ماه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ساختمان 45 دفتر آقای مهندس محمد اکبری نسب 
روزهای 26 و 27 تیر ماه محل دفتر تعاونی واقع در سیرجان، بلوار مالک اشتر خیابان وحدت پالک 111 

هیئت مدیره شرکت تعاونی گهر عمران سیرجان 

دستور جلسه: 
1- قرائت گزارش عملکرد هیئت مدیره در سال مالی 97 

2- قرائت گزارش عملکرد بازرس در سال مالی 97
اتخاذ  و  3- قرائت و تصویب صورت های مالی سال 97 

تصمیم در مورد نحوه تقسیم سود سال 97 
4- استماع گزارش حسابرسی سال مالی 97 

5- تعیین قیمت روز هر سهم برای سال مالی 98
یک  مدت  برای  علی البدل  و  اصلی  بازرس  انتخاب   -6

سال مالی )سال 98( 

7- تعیین حسابرس و هزینه حسابرسی آن 
8- گزارش و تصویب تغییرات اعضاء و سرمایه 

9- تعیین پاداش اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل 
در جلسات  مدیره  هیئت  اعضاء  تعیین حق حضور   -10

سال مالی 98 
11- تعیین حق الزحمه بازرس برای سال مالی 97 

12- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت چاپ آگهی های 
شرکت 

ز غم لبریز گشته ساغر من که رفته سایه تو از سر من
گذشته گر دو سال از فراقت همسرم داغت نگشته باور من 

همسری دلسوز و پدری مهربان

به رفتنت می اندیشم به وقتی که دلمان را شکستی
قلبمان را مهمان غم و اندوه نمودی

به پروازت می اندیشم، به پرواز بی صدا و خاموشت
چه سبکبال و آرام پرگشودی

به مناسبت
 دومین سالگرد زنده یاد

محمدرضا شکاری

یاد و خاطرش را گرامی می داریم.
همسر و فرزندان



گروه حوادث: عصر چهارشنبه حادثه 
تلخی دیگر در س��یرجان، آمار حوادث 
جنای��ی ی��ک م��اه اخی��ر را ب��اال برد. 
حادث��ه ای از جنس خاص که ش��دت و 
چگونگی وقوع آن، سطح اتقافات ناگوار 
اخیر را سنگین تر کرد. حوالی ساعت 5 
عصر چهارشنبه مأموران پلیس آگاهی 
س��یرجان در جریان یک حادثه خونین 

در شهرک سمنگان قرار گرفتند. 
مأموران پلیس به همراه بازپرس شعبه 

اول دادسرا به محل رفتند. صحنه بسیار 
دردناک بود. دادستان عمومی و انقالب 
س��یرجان درخصوص جزئیات ماجرا به 
خبرنگار نگارستان گفت: دو برادر 38 و 
30 ساله به علت مشکالت خانوادگی با 
یکدیگر درگیر ش��دند که طی آن برادر 
بزرگ تر با ضربات متعدد چاقو به سینه 
و گردن برادر کوچک تر را به قتل رساند. 
قاضی محسن نیک ورز افزود: حادثه در 
منزل پدری ای��ن دو برادر رخ داد و در 

هنگام درگیری ف��رد دیگری در منزل 
حضور نداش��ته اس��ت. برادر بزرگتر در 
صحنه توس��ط پلیس دستگیر شد. وی 
ادامه داد: تحقیقات مقدماتی در صحنه 
توس��ط پلی��س آگاهی انج��ام و متهم 
جه��ت بازجویی به بازداش��تگاه منتقل 
شده اس��ت. معاون بهداشتی دانشکده 
علوم پزش��کی س��یرجان نی��ز در این 

رابط��ه گف��ت: قتل ه��ای خانوادگی یا 
جرایم بسیار خشن نظیر کودک آزاری 
و سوزاندن جسد معموالً توسط افرادی 
ب��ا زمین��ه بیماری های روان��ی کنترل 
نش��ده و یا پ��س از مص��رف داروهای 
روانگردان یا مش��روبات الکلی و نیز در 
افراد دچار اختالل ش��خصیت مرزی به 
وقوع می پیون��دد و این موضوع اهمیت 

توجه ب��ه کنترل و پیش��گیری مصرف 
اینگون��ه مواد و نیز درم��ان افراد دچار 

اختالالت روانی را نشان می دهد. 
دکتر محمد موقری پور افزود: وقتی که 
جرایم خش��ن با انتش��ار فیلم و تصاویر 
دلخراش و ب��دون محدودیت، درفضای 
مجازی منتش��ر و بعضاً با پر و بال دادن 
موضوع توس��ط اف��راد جامعه، بازنش��ر 
می ش��ود، هم��ه افرادی که در س��نین 
مختلف به این رسانه ها دسترسی دارند 
و حتی شهروندانی که زمینه اختالالت 
اضطراب��ی یا بیماری های روانی را دارند 
خب��ر را خوان��ده و با دی��دن این گونه 
تصاویر و شنیدن اخبار ناراحت کننده، 
دچ��ار اضطراب ش��دید ش��ده و حتی 
ممکن اس��ت دچار درجاتی از بیماری 
سندرم استرس پس از ضایعه )یا همان 
پی تی اس دی( ش��وند. پس می طلبد 
که ش��هروندان به اخبار منتشر شده در 
کانال های زرد فض��ای مجازی توجهی 
نداش��ته باش��ند و مطال��ب را از طریق 
رسانه های معتبر نظیر نگارستان دنبال 

کنند.

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

اینستاگرام و تلگرام، بعضاً بستر امنی برای خریدهای 
اینترنتی نیستند. مراقب درگاه های جعلی باشید.
پلیس فتا شهرستان سیرجان 

 شماره 1180 
7 شنبه 22 تیر 1398 

حوادثی ناگوار که روح مردم را آزار می دهد؛
صورت مسئله را پاک نکنیم!

احسان یزدی

حوادث تلخ این روزهای س��یرجان، نگرانی برخی از شهرونداِن حساس به 
اوضاع جامعه را به دنبال داش��ته اس��ت. شنیدن اخبار منفی آن هم با این 
حجم و کیفیت وقوع، برای شهری مانند سیرجان نشانه خوبی نیست. البته 
این ها تنها گوشه ای از عدم توجه به ناهنجاری های اجتماعی است که مانند 
آتشفش��ان هر ازگاهی در گوشه ای از ش��هر فوران می کند. این ها واقعیت 
زیر پوس��ت شهر است که برخی دوس��ت دارند آن را پنهان کنند تا خود 
را موفق نش��ان دهند. توسعه نامتوازن، مهاجر پذیری، شرایط جغرافیایی، 
ش��رایط اقتصادی و ده ها علت دیگر، باعث شده سطح حوادث رخ داده در 
سیرجان نسبت به شهرهای مشابه - از لحاظ جمعیت - متفاوت و اتفاقات 
از جنس دیگری باشد. وجود شبکه های اجتماعی و نر م افزارهای پیام رسان 
اینترنتی نیز باعث شده که س��رعت انتشار اخبار بسیار باال رود و فضایی 

غیرقابل کنترل به وجود آید. 
تلفن های همراه پیش��رفته و وجود اینترنت همراه نیز هر ش��هروند را به یک 
خبرنگار تبدیل کرده تا »خبری پنهان نماند«. نگارستان بنا به اعتقادات درونی 
خود و در راستای تعامل با مسئوالن، همواره سعی کرده که با انتشار حساب 
شده اخبار، هم به وظیفه ذاتِی رسانه ای عمل کند و هم جامعه دچار تشویش 
نش��ود اما به راستی آیا با عدم اطالع رس��انی صحیِح اتفاقات هولناک رخ داده، 
مشکل حل می ش��ود؟! یا فقط صورت مسئله را پاک کرده ایم...؟ البته حادثه 
همه ج��ا وجود دارد و نمی توان آن را مختص س��یرجان دانس��ت اما حقیقتاً 
اتفاقاتی نظیر »ضرب و شتم دختر اینستاگرامی، حادثه آتش زدن روباه، ازدواج 
دختر 10 ساله، سوزاندن زن جوان در منطقه خانه سرخ، ماجرای وحشتناک 
کودک آزاری توس��ط مادر، برادرُکش��ی و ... « به راحتی و به صورت روتین رخ 
نمی دهد و معلول رخدادهای فراوانی است. بی شک در این میان عملکرد نیروی 
انتظامی و دستگاه قضایی و به خصوص دادسرا در سیرجان قابل قبول بوده و 
توانسته اند با اقدامات به موقع جلوی حوادث تلخ بعدی را بگیرند اما به راستی 
آیا نهادهایی که متولی فرهنگ، آموزش و روان مردم هس��تند به وظیفه خود 
به خوبی عمل کرده اند؟!  قطعاً این گونه نیست. خانواده ها نیز بعضا وظایف خود 
را نمی دانند و عملکرد خوبی نداش��ته اند. اما متأس��فانه در شهری با موقعیت 
س��یرجان آیا جز مؤسسه معراج اندیش��ه، هیچ اقدامی برای شناسایی و رفع 
معضالت اجتماعی شده است؟! آیا کسی تا به حال تدبیری برای کاهش آالم 
و کاس��تی های روح و روان مردم هم اندیشیده است؟ آیا از وجود کارشناسان 
ُخبره ی روانشناس یا جامعه شناس که در سیرجان نیز کم نیستند تا به حال 
پیرامون مشکالت اجتماعی شهر بهره گیری شده است؟ توصیه اکید دارم که 
مس��ئوالن امر صحبت آن ها را نیز بشنوند و در راهکارهای ارائه شده از سوی 
ایش��ان تأمل کنند. توسعه نامتوازن شهر خصوصاً در حوزه مسائل اجتماعی، 
آس��یب ها و تبعات ناخواس��ته ای نیز دارد و شوربختانه، طیِّ این مسیر، بدون 
هم اندیش��ی و چاره گرِی نخبگان یادشده، س��یرجان را سمت به کژراهه ا  ی با 

سرانجامی مبهم می کشاند. اگر می خواهید موفق باشید، مراقب باشید!

نگاه
روایت دادستان از حادثه شهرک سمنگان

قتل، پایاِن تلِخ نزاع 
دو برادر

گروه حوادث: جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان 
از راه اندازی پارکینگ موتورسیکلت ها در جنب شهربازی خبر 
داد. س��رهنگ منصور رمضان نژاد به خبرنگار نگارستان گفت: 
با هدف کاهش سرقت موتورس��یکلت در محدوده شهربازی و 
پارک مس��افر، این پارکینگ با همکاری ش��هرداری در پش��ت 
س��ینمای 5 بعدی راه اندازی و دارای نگهبان می باش��د. وی از 
ش��هروندان خواست در صورتی که با موتورسیکلت قصد توقف 
در این فضاهای تفریحی را دارند، حتماً موتورس��یکلت خود را 

در پارکینگ مورد نظر قرار دهند.

گروه حوادث: مأموران پلیس شهرستان سیرجان هفته گذشته 
200 بوت��ه خش��خاش و 21 بوت��ه ماری جوانا را ب��ه ترتیب در 
چهارگنبد و جعفرآباد کش��ف و امحا کردن��د. فرمانده انتظامی 
شهرس��تان س��یرجان ضمن اعالم این خبر افزود: در پی اطالع 
مأموران پاس��گاه بلورد مبنی بر کاش��ت200 بوته خشخاش در 
روس��تای جیروئیه چهارگنبد موضوع مورد بررسی قرار گرفت و 

گیاهان امحاء شدند. 
س��رهنگ محمدرض��ا ایران نژاد اف��زود: مأم��وران کالنتری 12 
س��یرجان نیز در پی شناس��ایی محل کش��ت م��اری جوانا در 

روستای جعفرآباد با حضور در محل گیاهان را امحاء کردند.

امحا 200 بوته خشخاش 
و 21 بوته ماری جوانا 

در حومه سیرجان

گروه ح�وادث: با تالش و پیگیری مأم��وران پلیس مبارزه با 
مواد مخدر س��یرجان هفته گذشته دو مغازه خرده فروش مواد 
و دو منزل که پاتوق معتادان بود شناس��ایی و با دس��تور مقام 
قضایی پلمب ش��دند. رئیس پلیس شهرستان سیرجان ضمن 
تأیی��د این خب��ر گفت: دو مغازه در بلوار ش��اهد و 2 منزل در 

خیابان شفا و بلوار هجرت پلمب شدند. 
سرهنگ ایران نژاد افزود: ش��هروندان هرگونه اطالع از خرید و 
ف��روش مواد مخّدر صنعتی و س��ّنتی را ب��ه مرکز پلیس 110 

اطالع دهند.

  با دستور قضایی انجام شد : 

پلمب 4 مغازه
 و منزل فروش مواد

در حاشیه شهر

 با هدف کاهش سرقت صورت گرفت: 

راه اندازی پارکینگ 
موتورسیکلت

 در جنب شهربازی

| دکتر موقری پور| | قاضی نیک ورز|

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

مربی: مهدی شول
قهرمان آسیا و کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی

خیابان ولی عصر سالن امام علی 09129152659

آگهی  مزايده )نوبت دوم(
شلهرداري سلیرجان در نظر دارد نسلبت به فروش 24 قطعه زمین مسلكوني  از پلاك ثبتي 5087 
اصلی واقع در شرق شهرك نصر با قیمت پايه كارشناسي از طريق مزايده عمومي و با جزئیات مندرج 
در اسلناد مزايده با بهره گیری از سلامانه تداركات الكترونیكی )setadiran.ir  ( و با شلماره مزايده 

2098005674000003 به صورت الكترونیكی به فروش برساند. 

تاريخ انتشار آگهی : 98/04/15 الی 98/05/05  ساعت 13 
- مهلت دريافت اسناد مزايده : 98/04/15 الی 98/05/05 ساعت 11

- تاريخ بازديد : 98/04/16 الی 98/05/05  
-مهلت ارسال پیشنهاد : 98/04/16 الی 98/05/05 –  ساعت 13

-تاريخ بازگشائی : 98/05/05  ساعت 17 
-تاريخ اعام به برنده : 05/06/ 98 ساعت 8 

شرايط مزايده:
1. قیمت پايه قطعات و سلپرده شلركت در مزايده بابت هر قطعه كه بايستی به صورت واريز به حساب 
3100003361004 بانک ملی شعبه مقداد سیرجان و يا به صورت ارائه ضمانت نامه بانكی معتبر باشد .

شماره 
قطعه

مساحت 
)متر مربع(

قیمت کل 
)ریال(

شماره مبلغ سپرده
قطعه

مساحت 
)متر مربع(

قیمت کل 
)ریال(

مبلغ سپرده 
)ریال(

1248.754.975.000.000248.750.00013282.716.078.265.000303.913.250

22704.860.000.000243.000.00014241.93.870.400.000193.520.000

32704.860.000.000243.000.00015242.043.872.640.000193.632.000

42454.410.000.000220.500.00016267.174.274.720.000213.736.000

52454.410.000.000220.500.00017267.34.410.450.000220.522.500

6235.325.177.040.000258.852.00018261.314.703.580.000235.179.000

7261.314.703.580.000235.179.00019255.874.861.530.000243.076.500

8267.34.410.450.000220.522.500202704.860.000.000243.000.000

9267.164.274.560.000213.728.000212704.860.000.000243.000.000

10242.033.872.480.000193.624.000222454.410.000.000220.500.000

11241.893.870.240.000193.512.000232454.410.000.000220.500.000

12267.75.889.400.000294.470.00024292.966.445.120.000322.256.000

1. در صورتیكه برندگان حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
2. ساير اطاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزايده موجود می باشد.

مديريت ارتباطات شهرداری سیرجان

دعوت به همكاری 
كارگاه بتن آماده دماوند 

كارگاه بتن آماده دماوند واقع در شهرك صنعتی جهت تكمیل پرسنل خود نیاز به افراد زير با سابقه 

كاری دارد. لطفا جهت هماهنگی و ارسال مشخصات با شماره 09170377703 تماس حاصل نمايید.

1- راننده پايه يک  2 نفر                                            2-  اپراتور پمپ دكل  1 نفر
3-  اپراتور بچینگ 1 نفر                                            4- نیروی كار فنی  2 نفر

5- انباردار  ترجیحا بازنشسته آشنا به وسايل و يدكی كامیون 1 نفر

دعوت به همكاری
شركت كوشا ترابر گهرزمین نیازمند

 6 دستگاه اتوبوس می باشد. 

 09135974174



 سال بیست و دوم  شماره  1180 شنبه 22 تیر 1398 

سیاسی  /   اجتماعی /   فرهنگی

امام رضا علیه الّسالم:
پس از من فرزندم محمد و پس از محمد 
پسرش علی و بعد از او فرزندش حسن 

و فرزند او حجت قائم است که روی 
زمین را پُر از عدل و داد کند.

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

در حالی باال رود که می درخشد.

نقدی برمراسم رویداد هنری 2 باغ  
در حد و اندازه ِی 

خودمان نبودیم
بیژن ادبی 

رویداد ملی 2 باغ یکی از اتفاقاتی بود که این هفته روز چهارشنبه 
توسط انجمن هنرمندان مجسمه ساز با همکاری خانه هنرمندان با 
حضور خبرنگاران و هنرمندان در باغ س��نگی سیرجان برگزار شد. 
لیست نهادها و اسپانسرها بسیار بلند باال بود. از فرمانداری سیرجان 
تا شهرداری کرمان، میراث فرهنگی، ارشاد و همین طور گل گهر در 
فهرس��ت اسپانسرها قرار داشتند. گویا اس��اس کار بر این بوده که 
هنرمندان به تفس��یر، تاویل و تبارشناسی فلسفِی میان فضای باغ 
س��نگی و باغ ش��اهزاده بپردازند. در حقیقت آن ط��ور که از ظاهر 
این ماجرا و البته خواندن بروش��ورها برمی آید، مدیران فرهنگی که 
در تصمیم س��ازی و برنامه ریزی این برنامه ِی هنری دست داشتند، 
انگیزه ی اصلی ش��ان از این فعالیت، ترغیب هنرمندان به خلق اثر با 
بهره گیری از دست مایه های بصرِی این مکان گردشگری بوده است. 
کار به آن بخش از ماجرا  نداریم که در باغ شاهزاده روی داده و یا 
خواه��د داد اما اگر هدف ای��ن بوده که این هنرمندان با بهره گیری 
ق، اثر هنری خلق کنند،گمان می کنم آن چنان در  از ژرف بینی خلاّ

زمینه ِی نیل به این هدف، موفق نبوده اند. 
نمی دانم هنرمندانی که به باغ س��نگی رفتند، چه ره توش��ه ای از این 
واج مفاهیم برداش��ت کرده اند اما آن ق��در می دانم که هیچ  دریای ماّ
کدام خبرنگاران رس��انه ها از ای��ن بازدید راضی نبودند و از این همه 
بی نظم��ی و بی برنامه گ��ی و در نظر نگرفتن ش��اِن حرف��ه ای خود 
حیرت زده شدند. نشست خبری نزدیک به یک ساعت و نیم با تأخیر 
برگزار شد و نهایتاً جلسه ی پرسش و پاسخ دوطرفه به یک مونولوِگ 
َسِرهم بندی ش��ده تبدیل ش��د و عمًل فقط مدعوین به س��خنرانی 
یک طرفه پرداختند. متأس��فانه در یک برخورد تحقیرآمیز و از س��ر 
اِهمال و بی توجهی، وسیله ایاّاب و ذهاب مناسبی برای این همکاران 
درنظر گرفته نش��ده بود و آن ها مجبور شدند خود را با ماشین های 
شخصی به باغ سنگی برسانند و شب هنگام برای برگشت به )چه کنم، 
چه کنم!( بیفتند. دیگر کار به این ندارم که پذیرایی ش��ان هم در حدِّ 
خود مهمانان بود و عمًل برای خبرنگاران و هنرمندان همشهری که 
آن��ان را همراهی کردند هیچ پیش بینی نش��ده بود و گویی آنان به 
ص��ورت ُطِفیلی و خارج از برنامه و َس��رَزده ب��ه آن جا آمده بودند در 
حالی که این عده در جلسه مطبوعاتی سرپرست فرمانداری در همین 
رابطه حضور داشتند و یا اسامی شان توسط روابط عمومی فرمانداری 
قبل از اعزام اخذ ش��د و برای حضور در باغ سنگی کارت مخصوص 
دریافت کرده بودند اما عمًل هیچ به حساب نیامدند! مجموع حواشی 
در حدی بود که آدمی حیرت می کند که اگر قرار بوده اساس و بنیاِن 
برنامه ها بر اس��اس مراعاِت حال و رفاهِ هنرمندان و اساتید غیربومی 
طراحی شده باشد، چرا اساساً نشست خبری در فرمانداری برگزار و با 
قاطعیت از همه خبرنگاران رسانه های رسمی سیرجان خواسته شد 
که با هماهنگی قبلی برای پوش��ش خبرِی این مراس��م حضور پیدا 
کنند. عکس های همکاران از این رویداد، مملو از عدم رعایِت ُحرمت 
و منزلِت ایش��ان است. حتی س��فره ِی یک بار مصرفی که پهن شد، 
همان تعداِد معدوِد مهمانان تهرانی و کرمانی را دربرمی گرفت و باقی 
همکاران روی فرش خالی نشس��ته اند. نیاِّت نگارنده، برجسته کردِن 
نقاط ضعف نیست، بلکه بی برنامه گی، تأخیر و بی نظمی در مراسمی 
فرهنگی آن هم در شهری که نام »شهر فرهنگ و رسانه« را با خود 
یدک می کشد و پیش تر جشنواره جهانی گلیم به زیبایی تمام توسط 
همین فرمانداری برگزار شده بود، در این مورد، در خوِر شأن نبود و 
این که مثًل خبرنگاران زن برای برگش��ت به شهر دچار مشکل شده 
بودند  و آن موقع ش��ب خانواده های ش��ان دچار زحمت شدند، اصًل 
زیبنده ِی س��یاهه ِی بلنِد برگزارکنن��دگان و حامیاِن پر ُطمطراِق این 

مراسم نبود.

نگاه آخر

مدعوینی که با خودرو شخصی
به باغ سنگی رسیدند!

در جریان اجرای طرح فرهنگی و رویداد هنری 2باغ که قرار بود با حضور اعضای 
انجمن مجسمه سازان و خانه هنرمندان کرمان با حمایت فرمانداری و اسپانسری 
ش��رکت های متمول سیرجانی روز چهارشنبه اجرا ش��ود، با وجود صدورکارت 
ویژه حضور در مراس��م از سوی ستاد مس��تقر در فرمانداری برای خبرنگاران و 
هنرمندان س��یرجانی اما برای این عده هیچ وسیله نقلیه ای جهت رفتن به باغ 
سنگی پیش بینی نشده بود و تنها مهمانان استانی و کشوری شانس استفاده از 
نعمت وجود اتوبوس را برخوردار ش��دند. برای این عده از مهمانان محلی حتی 
زیرانداز و سفره پذیرایی نیز پیش بینی نشده بود و تنها مهمانان غیر سیرجانی 
توانس��تند غذای خود را بر روی س��فره تناول کنند و مدعوین محلی از کاغذ 
ت مورد تکریم واقع شدند شب  روزنامه استفاده کردند. این مدعوین که به شداّ
هنگام موقع برگشت از باغ سنگی نیز به خانواده هایشان متوسل شدند تا وسیله 

نقلیه ای  برای بازگشت شان به بیابان های باغ سنگی بفرستند. 
آیا نظری وتاجزاده مناظره می کنند

فرهاد نظری، فرمانده انتظامی تهران بزرگ در س��ال ۷۸، شامگاه سه شنبه 
این هفته در ارتباط تلفنی با برنامه جهان آرا که از شبکه افق پخش شد برای 
حضور در یک مناظره تلویزیونی درباره وقایع ۱۸ تیر ۷۸ اعلم آمادگی کرد. 
به نوشته فرارو اعلم آمادگی او بعد از چند ساعت با واکنش مصطفی تاجزاده 
معاون سیاس��ی وقت وزیرکش��ور مواجه شد و او نیز اعلم کرد حاضر است 
در چنین مناظره ای مقابل نظری بنش��یند. سردار فرهاد نظری در این باره 
گفت: »من دوست دارم فرصتی پیدا شود و در یک مناظره زنده و رودررو با 
مسئوالن و عناصر آن زمان به گفتگو بنشینم و چهره به چهره به عنوان دو 
مسئول وقت کنار هم شروع به مرور تاریخ کنیم تا برای آیندگان ما بماند.« 
این سایت خبری اصولگرا اضافه کرد: نظری در حالی برای این مناظره اعلم 
آمادگی کرده است که حدود سه هفته پیش، مصطفی تاجزاده، معاون وقت 
سیاسی وزارت کشور خواستار برگزاری مناظره ای با او شده بود. تاجزاده در 
روز 2۸ خرداد در جلس��ه مناظره با علیرضا زاکانی با اش��اره به نقش فرهاد 
نظری در حوادث کوی دانشگاه گفته بود: »آقای نظری مسئول تیم انتظامی 
در غائله ۷۸ دو ادعا کرده است که با دستور مافوق وارد کوی شده. سؤال من 

این است که آقای نظری با دستور چه کسی وارد کوی شد؟«
ظریف کار بزرگی کرد

حس��ن بیادی دبیر حزب آبادگران از احزاب اصولگرا در پاسخ سؤالی مبنی 
بر اینکه اگر جواد ظریف کاندیدای ریاست جمهوری شود نظرتان چیست 
گفت: ش��کی نیست که ایشان در مسئولیت خود در برجام زحمات زیادی 
متحمل ش��د و برجام محاسن زیادی داش��ت. او گفت: خیلی ها بی انصافی 
می کنند مثًل اگر ما برج��ام را امضا نکرده بودیم، االن برای صحبت کردن 
با دنیا چه مدرکی در دست داشتیم؟ حاال در آن برجام چه مواردی نوشته 

شده و باید بهتر از آن عمل می کردیم یا نه بحث دیگری است.

حاشیه - خبر
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امروز ک��ه خبرگزاری ها نوش��تند »کچل کردن 
از س��ربازی حذف ش��د« یاد آن روزها افتادم. یاد 
روزی که رس��یدیم پادگان شهید چمران و آن ها 
که موهایش��ان را کوتاه نکرده بودند را فرستادند 
پیرایش��گاه. فکر می کردند چون لیسانس و فوق 
لیس��انس و دکترا هستند موهایشان را نمی زنند 
اما »نظام« قانون خودش را دارد. »چشم« بسیار 
دارد، »چرا« نه! رئیس اداره منابع انس��انی سرباز 
ستاد کل نیروهای مس��لح اعلم کرد: »بر اساس 

تصمیم اتخاذ شده دیگر س��ربازان اجباری برای 
کچ��ل کردن ندارند. از این پس اندازه موی س��ر 
کارکنان وظیفه ب��رای دیپلم و پایین تر در مراکز 
آموزش ش��ماره ۱0 و سرباز و سرجوخه در حین 
خدمت ۱0 تا ۱6 همچنین فوق دیپلم و باالتر در 
مراکز آموزش ۱6 و افس��ر و درج��ه دار در حین 

خدمت ۱6 تا 20 خواهد بود.«
این خبر برای آن ها که می خواهند بروند خدمت 
س��ربازی، »کارت پای��ان خدمت« نمی ش��ود اما 

تصمیم خوبی اس��ت. در این کله تراشیدن نوعی 
تحقیر بود. چیزی مثل ُکش��تن گربه دم حجله. 
اینکه جوان یاد بگیرد اینجا باید مثل بقیه باشد، 
از مو و مدل و ژل و اس��پری حالت دهنده خبری 
نیست. باید به قاعده کلی تن بدهد. این قدم را باید 
به فال نیک گرفت و در راس��تای »تکریم« واقعی 
شخصیت سربازها به حساب آورد. برخورد عموم 
مردم با س��ربازها یا از س��ر ترحم است یا تحقیر. 
وقتی س��وار تاکس��ی می ش��وی با آن لباس های 
برزنتی عرق کرده خودشان را جمع می کنند. توی 
مترو جوری نگاهت می کنند که انگار بمیرم برات 

که از مادر و عزیزت دور افتادی و ...
آن ه��ا بیش از ه��ر چیزی احت��رام می خواهند. 
سربازان وطن، همانطور که از اسم شان برمی آید 
برای »وطن«، »سر« می بازند و حتی در روزهای 
دور از جن��گ هم از مرزها دف��اع می کنند و هر 
از چند گاهی جان فدا می کنند. آن ها شایس��ته 
هر احترامی هس��تند، به »س��رباز«های این آب 
و خ��اک هزاران بار بیش از »س��ربار«های وطن 
احترام بگذاریم. برایشان سلمتی آرزو می کنیم 
و امیدوار باشیم که »مردتر« از قبل برمی گردند 

به خانه/ عصر ایران

از »سربازها« تا »سربارها«!
تصویری از بخش دیالیز در مرکز بیماری های خاص سیرجان

الفت شب های خوش را روزگار از ما گرفت  

به مناسبت سی و نهمین سالگرد وفات مرحوم 

و یازدهمین سالگرد وفات فرزند مرحومش 

عصر پنجشنبه 27 تیرماه، ساعت 6 عصر بر سر 
تا  برگزار می شود  عزیزان مجلسی  آن  آرامگاه 

یاد و خاطرشان را زنده نگه داریم. 

سیدمحمدرضا میرحسینی

سیدرضا میرحسینی 

برادر و مادر 

جناب آقای مهندس 
مجتبی کریمی گوغری

ریاست محترم شرکت بیمه ما
 شعبه شهرستانهای سیرجان و شهربابک

کسب مقام برتر سال 97 در بین شعب کشور را به شما تبریک عرض 
نموده، موفقیت روزافزونتان را آرزومندیم.

نمایندگی خراسانی- کد2310 

دختر عزیزمان 
خانم ناهید نورمندی پور 

راهیابی ش�ما را در رش�ته طراحی دوخت به مرحله کش�وری 
مس�ابقات علمی کاربردی هنرستان ش�هید احمدی هماشهر 
ک�ه موجب افتخ�ار خانواده و این ش�هر اس�ت تبریک عرض 

می نماییم. برایتان آرزوی موفقیت روز افزون داریم. 
خانواده 

جناب آقای مهندس

 محمـد ایران منش 
 انتصاب جنابعالی را به سمت مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت معدنی 
و صنعت�ی گل گهر تبریک عرض نموده، موفقیت  و بهروزی روزافزون ش�ما را از 

خداوند متعال مسئلت می نماییم. 

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان

خانواده محترم 

پورمعصومی
ب�ا نهای�ت تاس�ف ضایع�ه درگذش�ت ب�زرگ خاندان 
پورمعصوم�ی مرح�وم عزیزاهلل پورمعصوم�ی را حضور 
خان�واده محترمتان تس�لیت ع�رض نم�وده، از درگاه 
خداوند متعال ش�ادی روح آن مرحوم و صبر و سالمت 

بازماندگان را مسئلت می نماییم.

خانواده شهبا



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

با کادری مجرب  , با نازلترین قیمت 
انتهای بلوار فاطمیه، جنب شرکت لنگربار

 09139473880-42252330
09136473880 سلطانی

شعبه دیگری ندارد

6  صفحه
نیازمندیهای سیرجان

اولین و جامع ترین

 نیازمندیهای  استان
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    فروش ، نصب ، سرویس و لوله کشی توکار انواع کولر گازی اسپلیت  09164458335

بلوار شیخ مفید، روبروی مدرسه جهان دانش کمد دیواریدرب اتاقیانواع مدل کابینتکابینت ملک پور)نیک کابین(
09133472492 -4233018309217413275 شعبه دیگری ندارد

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

انواع نسوز- شیل - رس

داربست فلزی افالک
09138455581 عباسی

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

با کادری مجرب  , با نازلترین قیمت 
جنب میدان ابوریحان

09191453880-42252330

مجهزترین اتوبار   اتـوبار نمــونه 
در سیرجان

چاپ، تراکت، کارت ویزیت، ارسال 
sms و ... کمترین قیمت، بهترین کیفیت

09129486451

تدریس زیست
09129486451

داربست فلزی عدالت در اسرع وقت
09193453650-09178317645

شینیون، میکاپ، کاشت ناخن و مژه،
 لیفت و لمینت مژه و ابرو

انواع کپ های ژورنالی و فانتزی، پارافین تراپی و غیره
آدرس: خیابان ولی عصر، کوچه ولی عصر13 ، بن بست 

اول سمت چپ 09376132795 -  09033682510
:beautysalonalnosh

از تعدادی نیروی خانم و 
آقا با روابط عمومی باال جهت 
فروشندگی در نمایشگاه مبل 

وفرش دعوت به همکاری 
می نماییم

09131404004

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

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

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

یادگیری زبان انگلیسی با جدیدترین متد آموزشی

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

جهت باالبردن کیفیت 
آموزش کلیه دوره های 
ترمیک زبان انگلیسی 

)بزرگسال، کوچکسال و 
...( بصورت

 دو جلسه در هفته  
تشکیل می شود

انگلیسی آسان

ثبت نام شروع شد

ترم جدید 12 مراداد
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سرویس ونصب کولر
09130450214 

جوشکاری آبگرمکن درمنزل 
دراسرع وقت

09130450214
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شرکتی فعال در منطقه ویژه 
اقتصادی سیرجان به 2 نفر نیروی فنی با 
حداقل 2 سال سابقه کار نیازمند میباشد.

034-42382070

به یک نفر ضامن کارمند با نامه 
حسابداری جهت ضمانت وام بانکی 
نیازمندیم )مژدگانی 2 میلیون تومان(

09056562397

رستوران شمس العماره جهت تکمیل 
کادر خود از آشپز غذای ایرانی،  کارگر ساده 
و کمک آشپز ماهر جهت شیفت روز و پیتزا و 
ساندویچ پیچ ماهر،  صندوقدار و کارگر ساده 
 جهت شیفت شب و به دونفر پیک موتوری 

دعوت به همکاری می نماید
09131457268

به یک کارگر ساختمان با خانواده 
 جهت کار و نگهبانی نیازمندیم

09301498385

به یک کارگر جهت کار در 
 فروشگاه نیازمندیم

09301498385

به یک شاگرد جهت کار 
کناف نیازمندیم.
09130468402

به یک نیروی خانم جهت کار در 
دفتر تاسیساتی به صورت دو شیفت 

واقع در ولی عصر نیازمندیم.
09131787280

به دو نیرو خانم جهت کار در فست 
فود به صورت پاره وقت نیازمندیم.

09369351846

به نیرو خانم در دفتر مهندسی 
در خیابان ولی عصر با مدرک حداقل 

لیسانس فنی نیازمندیم.
09136787280

از یک فروشنده خانم جهت کار در 
لوازم آرایشی عطر و ادکلن دعوت

 بعمل می آید.
09136694022

به یک خانم حسابدار
 نیازمندیم.

09133477436

به سه نفر بازاریاب کامال حرفه اي 
جهت بازاریابي مواد غذایي با پورسانت 

عالي نیازمندیم
09133459748

به یک کارگر ساده ی تمام وقت 
جهت کار در عمده فروشی نیازمندیم

09137314945

به تعدادی راننده تمام وقت نیمه وقت و 
پاره وقت جهت کار در آژانس هجرت سمنگان 
واقع در خیابان سلیمان خاطر بازنگ خور عالی 

نیازمندیم
09137203771 

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

به یک شاگرد کارواش 
نیازمندیم

09136371791

به یک نفرنیروی خانم جهت شستن 
ظرف دررستوران نیازمندیم

09302739164 

به یک نفر نیروی کار آقا جهت کار 
در  مغازه آبمیوه بستنی شیفت عصر با 

حقوق عالی نیازمندیم
09131789552-09373572910

به چند نیرو جوشکار 
نیازمندیم

09129572019

به یک فروشنده 
خانم جهت فروشندگی 
لوازم کادوی مهیاشهر 

بصورت دوشیفت نیازمندیم
09211454384

به دونفرنیروی خانم 
مجرد مسلط به کامپیوتر 

جهت همکاری درپلیس +10 
بلوارپیروزی نیازمندیم 

مراجعه حضوری

به یک منشی 
برای کار در دفتر ایزوگام 

محیاپور  نیازمندیم
09133795700

به یک نفر کمک 
آشپز و یک نفر سالندار با 

سابقه کار نیازمندیم
هتل الله، منطقه ویژه 

اقتصادی
09139926507

به یک آشپز 
فست فود ماهر و با 

تجربه نیازمندیم
42340124

به یک فرد 
باتجربه و ماهر به کار 
کافی شاپ نیازمندیم.

42340124

به یک شاگرد 
خانم جهت کار در 

آرایشگاه زنانه نیازمندیم 
034 - 42270300

به یک فروشنده 
مرد با تجربه کار 

فروشندگی  جهت کار در 
یک مغازه کفش فروشی 

نیازمندیم 
09103454975

به یک حسابدار 
خانم ترجیحا مجرد جهت 
حسابداری در فروشگاه 

کاشی وسرامیک واقع در 
بلوار عباسپور نیازمندیم  

09132456191
شرکت تیپاکس شعبه 

سیرجان جهت تکمیل پرسنل خود از 
یک اقا )مجرد( دارای گواهینامه پایه 
3 با ضمانت معتبر دعوت به همکاری 

می نماید 
 مراجعه حضوری : چهارراه مهدیه 

خیابان فرمانداری ، روبروی شهربازی 
شرکت تیپاکس09140132090

به یک خانم ترجیحا 
تنها جهت پرستاری از یک 
خانم سالمند با جا و امکانات 

کامل نیازمندیم 
09132451633
09138265855

به چند نفر نیروی 
خدماتی )خانم(و ماهر 

جهت کار در شیفت کاری 
صبح آشپزخانه نیازمندیم.

09370215526 

به استاد کار 
کابینت ام دی اف  و 

شاگرد جهت همکاری  
نیازمندیم

09105461700 

به چند نفر 
نیرو کار در زمینه 
ضایعات نیازمندیم
09133455466

جهت تکمیل کادر 
پرسنل نیروی تاالر به چند 
نفر آقا و خانم سالن دار و 

همچنین سالن شور و ظرف 
شور نیازمندیم.
42340124

به چند نفر شاگرد با 
سابقه کار جهت کار در قهوه 
خانه نیازمندیم ساعت کار از 

9 تا 15 و از 16 تا 11 شب 
09132787113

به یک نفر 
کارگرساده به همراه 

وانت نیازمندیم
09136371791

از یک نفر حسابدار خانم با 
تجربه و ماهر)ترجیحامدرک لیسانس 
حسابداری یا باالتر( جهت همکاری 

تمام وقت در کارخانه سولفات فلزات 
بلورین، واقع درشهرک صنعتی شماره2 

سیرجان دعوت به همکاری می شود
09139562621
09391860737

کارخانه میلگرد سیرجان واقع 
در شهرک صنعتی شماره یک از 

10 نفر نیروی کارگر ساده دعوت به 
همکاری می نماید.

مراجعه به صورت حضوری و از 
ساعت 8 صبح لغایت 17 بعدازظهر 

می باشد.
تلفن: 42336601-7

فروشگاه زنجیره ای کوروش
از تعدادی فروشنده آقا و خانم با 

مدرک دیپلم و فوق دیپلم مسلط به 
کامپیوتر جهت فروشندگی دعوت به 

همکاری می نماید.
09131451419
09131452033
09121834633

از یک نفر خانم عالقمند به فروشندگي 
و داراي فن بیان باال و سابقه کار جهت همکاري 

در فروشگاه مانتو دعوت بعمل مي آید
 09388289248

رستوران چلچراغ جهت تکمیل کادر خود 
به نیرو های زیر با حقوق مزایا نیازمند است

 - یک صندوق دار شیفت عصر
- کافیمن آقا شیفت عصر

- فست فود کار شیفت عصر
- نیروی خدماتی شیفت عصر

 09179156733

از یک نفر چونه گیر مرد با حقوق 
ماهیانه 2  میلیون تومان با بیمه دعوت 

بعمل می آید
 09028083560 

به تعدادی نیروی کار خانم جهت 
کار در رستوران نیازمندیم.

09131789552

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

با مدیریت متقین   09131454060

تاسیسات گازرسانی ساالربنیان

استخدام
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از یک شاگرد 
جهت کار در فست فود 
واقع در میدان کشتی با 
حقوق مناسب دعوت به 

 همکاری میشود. 
09131457083

از یک خانم 
مهندس معمار مسلط به 

طراحي جهت کار در دفتر 
فني ومهندسي دعوت به 

همکاري میشود.
09131783782

به یک کارگر مرد 
جهت سرایداری در نمایشگاه 

کامیون نیازمندیم.
با محل اسکان، با خانواده، در 

جاده نجف شهر
09193645012

به تعدادی 
شاگرد ماهر و نیمه ماهر 

جهت کار در کارگاه 
MDF نیازمندیم.
09303653911

از یک نفر بازاریاب 
آقا ترجیحاً دارای خودرو 

جهت فروش در شهرستان 
ها دعوت بعمل می آید.

09309612243

به یک کارگر ساده 
مرد و یک کارگر ساده زن 
جهت کار در مجتمع تولید 
نان واقع در شهرک صنعتی 

نیازمندیم.
09136311371

به یک شاگرد 
جهت کار در کارواش 

نیازمندیم.
09138455980

از دو نفر 
مهماندار خانم و آقا جهت 

کار در تاالر پذیرایی 
دعوت بعمل می آید.

09137577079

به یک همکار 
خانم جهت کار در مزون 
لباس عروس نیازمندیم 

)خیابان بروجردی(
09134454510

به 2 نفر آشپز 
نیمه ماهر خانم نیازمندیم. 
سیرجان کمربندی جنب 

بانک صادرات
09104979611

راننده پایه یک
راننده پایه یکم با 

مدارک کامل و سابقه کار 
)سرویسی( معدن گل گهر 

آماده به کار می باشم.
09136368150

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

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

شوند می توانند
 با شماره 09133453106 تماس حاصل نمایند.

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

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

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

به تعدادی مسئول 
پخش جهت محصوالت 
شرکت تولیدی کویر 

پخت سیرجان نیازمندیم 
)ترجیحاً با سابقه کار 
پخش نان لواش(. این 
شرکت تمام مجوزهای 

موجود برای تولید و پخش 
محصوالت را دارا میباشد.

09133792492

به یک مهندس عمران جهت کار در یک 
شرکت ساختمانی گلگهر نیازمندیم 

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 
09162777968تماس حاصل فرمایید.

از دو نفر خانم و یک 
نفر آقا جهت کار در فروشگاه 

دعوت به همکاری میشود 
09130842517
09137313135

 به تعدادی گارسون 
زن و مرد جهت کار در رستوران 

با حقوق ماهیانه نیازمندیم.
فقط مراجعه حضوری

ترجیحا ساکن اطراف میدان 
سنایی

09131982562

به یک همکار 
جوان جهت همکاری 

برای کلیپ سازی 
نیازمندیم اطالعات 
بیشتر تماس بگیرید 

09130420122

به تعدادی خانم ترجیحا در رده سنی 
20تا 35 سال جهت همکاری در تاالر با حقوق و 

مزایای عالی دعوت بعمل می آید. 
09130502022

به یک خانم جهت کار در 
منزل و خانه داري نیاز مندیم. 

09138269225

به یک همکار خانم 30 تا 35 سال 
ترجیحا مجرد مسلط به کامپیوتر جهت 

شراکت در راه اندازی کافی نت نیازمندیم 
 هماهنگی با پیامک :09131455537

به یک نفر نیروي 
تراشکار نیمه ماهر جهت کار در 
تولیدي بولت ایران نیازمندیم 

 09131456155 رنجبر 
بلوار سید جمال، جنب معاینه 

فني مهدي فر

به یک نان در 
بیار و خمیر زن جهت 
کار در نانوایي تنوري 

نیازمندیم
09138263512 

به 2 نفر پیک 
موتوری جهت کار در 
رستوران نیازمندیم.

09131789552

فروش ویژه انواع کولر 
گازی های اجنرال گری جنرال 

و... زیر قیمت بازار
نصب، شارژ گاز و تعمیر

09132787330
 09139453012

به دونفر خانم جهت 
کار در آشپزخانه رستوران 

نیازمندیم
آدرس سه راهی کرمان رستوران 

ژیگو )محیط کامال زنانه(
09131454946

کافه رستوران گندم سیرجان
جهت تکمیل پرسنل خود از  نیرو های 

زیر  دعوت به همکاری می نماید 
1- فروشنده یا صندوقدار حرفه ای  با 

روابط عمومی باال 
 )مراجعه حضوری (    

آدرس: خ ابوریحان، بعد از کمیته امداد  
کافه رستوران گندم 

  42267741 

به دو نفر نیروی ساده   
برای کار در غذای آماده با 

حقوق عالی نیازمندیم 
خواهشمند است فقط زیر 30 

سال مراجعه نماید 
مراجعه حضوری، نبش فلکه 

ابوریحان- غذای آماده گنبدان
) لطفا دانش آموز مراجعه 

نفرماید(

negarestanniaz@در دنیای مجازی با شما هستیم

استخدام
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خرید، فروش، 
رهن و اجاره

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

09375184125

ملک تجاری )مسکونی( واقع در خیابان
 17 شهریور حدفاصل سه راه میرزا رضا و آتش نشانی به 
ابعاد 12/5 متر بر خیابان و عمق 32/5 متر )به مساحت 
405 متر مربع (به قیمت کارشناسی به فروش می رسد .

42201212 -09133784695 -9361307220

یک عدد گذرنامه بنام شاه محمد تیموری 
مفقود گردیده از یابنده تقاضا می شود با شماره 

زیر تماس گرفته و مژدگانی دریافت نماید.
09136362278
09132476081

یک عدد دستگاه قیفی به 
 فروش می رسد
09131791765

خرید و فروش ضایعات، 
آهن آالت و...

09133452773
09131791171

جوشکاری سیار
انواع خرده جوشکاری 
در اسرع وقت پذیرفته 

می شود.
09139561377

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

یک موقعیت شغلی مناسب
یک باب مغازه روغن فروشی و لوازم یدکی 
واقع در جایگاه اختصاصی مکی آبادی با 

نازاترین قیمت بفروش میرسد. در ضمن ملک 
استیجاری میباشد.

09133790526
42269220

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

09133477436   

یک جواز نانوایی آزادپز 
اجاره داده میشود.
09139476890

یک واحد آپارتمان 100متري واقع 
در نصیري جنوبي با کلیه امکانات به 

فروش میرسد 
09139455148

فروش امتیاز وام بانک 
رسالت

09904014165 

وام ازدواج شما را به قیمت 
مناسب خریداریم
09136168294

خرید وفروش امتیاز وام 
بانک رسالت هردوشعبه 
09221947542اطمینان

خرید وام ازدواج با قیمت 
توافقی

09193453219

امتیاز وام ازدواج شما را 
خریداریم.

09132469873

سوله در 
شهرک صنعتی دو 
اجاره داده میشود
09137702171 

فروش کلیه 
لوازم قالیشویی به 

صورت یکجا به  فروش 
میرسد

09131456233 

 یک باب مغازه 
تجاری واقع در بلوار صادقی 

روبروی کندو به متراژ 
45متر بفروش میرسد

09137508775 
خریدانواع ضایعات 

آهن بوش برنجی آلمیچر 
وغیره ازشرکت ها ومعادن 

ومنازل پرداخت نقدی 
درمحل 

توسلی 09139428617

یک منزل مسکونی 
تیرآهنی به مساحت 18قصب 

جنوبی واقع در خ تختی 
کوچه شماره 8)فتا(زیر قیمت 

کارشناسی بفروش میرسد
09913172763

گواهینامه رانندگی پایه یک به نام حمید پورحمزه مفقود 
گردیده از یابنده تقاضا میشود با شماره های 09133985752 و 

09132450566 تماس حاصل نماید. مژدگانی محفوظ

خرید و فروش 
آهن آالت دست دوم

خرید ضایعات در محل
 09132781601
09131787522

باغی در منطقه 
ویالیی کهن شهر علیا به 
مساحت 130 قصب ، سه 

نبش بفروش میرسد
09366603239

یک قطعه زمین 
به مساحت 75متر واقع در 

کمربندي داراي سند تک برگ 
و سه طبقه پروانه تجاري به 

فروش میرسد 
09139455148

یک قطعه زمین به 
مساحت 450متر مربع به ابعاد 

15*30 ، دارای پروانه ساختمانی 
به متراژ )2060 متر زیر بنا( مجموع 
6 طبقه واقع در بلوار سید احمد 
خمینی ،روبروی پارک بوستان به 

فروش می رسد
جهت کسب اطالعات بیشتر با 

شماره همراه 09133457461 در 
وقت اداری تماس حاصل فرمایید

پخت نان محلی خانگی با کیفیت
09137690357

09138264727  تقوی
نقاشی ساختمان 
و انواع پتینه های 

جدید
09371945638

فروش
 پیاز زعفران

09131781235
42236517

خرید وفروش امتیاز وام
 هر سه شعبه

09135323325

فرش کرمانی شمارا با 
باالترین قیمت خریداریم.

خرید وتعویض انواع فرش 
کرمانی- دست بافت و دست دوم 

با فرش ماشینی.
 09131787795-09131453522

فرش کبیر یزد

فروش فوری
قیمت استثنایی

شرایط عالی
مغازه داخل بازار
09133454596

یک عدد 
دستگاه ذرت مکزیکی 

 به فروش می رسد
09131791765

یک خانه نیم ساز با متراژ 
240 متر شناژ و آهن ریزی کامل در 
شریف آباد شهرک یزدیانی 260 م و 
زمین 8 قصبی در راه آهن کوچه بن 

بست نزدیک به ریل قطعه 140 ، 275 م 
بفروش میرسد.
09133471466

09138636534 علی بیگی

خرید کاغذ 
باطله، کتاب، دفتر، 

روزنامه و مجله
درب منزل

09383826433

دکه باموقعیت ودرآمد عالی سه 
طرف شیشه سکوریت وکرکره برقی 

رهن واجاره داده میشود
 09135039097 

یک قطعه زمین در نجف شهر 
)شهرک خلیج فارس( به

 فروش میرسد.
09131457694

یک قطعه زمین واقع در شهرک 
چمران فاز 1 با 600 متر پروانه

 بفروش میرسد.
09131457694

امالک شایسته  - خ ولی عصر، نبش چهارراه فراهی، به سمت فلکه سنایی 
42206869-09162756323یزدی -09133457759خراسانی 

- میدان سنایی 10قصب، 2کله، دو طبقه 400 متر زیربنا،  کوچه20متری، موقعیت بسیار عالی 
1/550/000/000 تومان 

- بلوار مالک اشتر 18قصب، دونبش روبروی درب مجتمع گل گهر، تجاری موقعیت بسیار عالی، 
معاوضه با منزل سمت ولی عصر و خواجو 

- خ بدر شمالی، دو نبش 13قصب 180متر زیر بنا، همکف شنارژدار،180متر طبقه باال آهن ریزی، 
دارای 6امتیاز 1/550/000/000 تومان

- خ 15 خرداد بر خ اوقافی 5قصب 120متر زیر بنا 500م بدون طبقه باال 
- بین ولی عصر و 15 خرداد 12قصب، دو نبش اوقافی، دارای پروانه و امتیاز آب و حصار 700م 

- بدر آباد کوچه پارک 7قصب، سند شش دانگ، گنبدی، قابل سکونت 210م 
- سمنگان روبروی پارک  12قصب 190متر همکف شناژدار، تازه ساز، فقط نازک کاری دارد، 

کارشناسی 
- مشتاق خ گل سرخ ،خ مهرورزان، دو نبش 2طبقه، شناژدار، 8قصب ،کارشناسی 

- مشتاق روبروی شهرک نصر 140متر زیر بنا، 6سال ساخت، شناژدار، 8قصب، کارشناسی 
- باغ پسته امام زاده احمد 300قصب، فندقی ثمری ، مرغوبترین باغ منطقه دارای یک حبه آب 

شیرین وسه حبه لب شور به انضمام دستگاه پسته چرخ کنی و ساختمان و امتیازات آب و برق و گاز 
به قیمت کارشناسی فروش به دلیل وارث بودن 

- فخرآباد خانه باغچه از 100قصب تا 500قصب فاقد امتیازات، دو کله دارای آب کشاورزی، قصبی 3م 
- بردسیر یک دانگ موتور آب و 5 هکتار زمین 8اینچ آب دارد دارای سند، کارشناسی 

- آپارتمان 70متری، شهرک ثاراهلل دو خواب، طبقه اول هر طبقه دو واحد جنوبی می باشد 130م 
- آپارتمان خ مقداد، تازه ساز 158متر مفید به انضمام 60 متر حیاط، متری 4/500 م

- آپارتمان اول شهرک سی بی جی، طبقه سوم 70متری بدون آسانسور، دو کله 2خواب ،خام، کارشناسی
- آپارتمان مساجد انتهای ابن سینا 105متر مفید، طبقه سوم، دارای آسانسور و پارکینگ وانباری 270م 

- میدان سنایی بر خ 14قصب 550متر زیربنا 5سال ساخت، 2میلیارد تومان 
- زمین قطعه 10 راه آهن 8قصب 240م 

باغچه تفریحی30قصب بعد از کران 
با40  درخت میوه و لوله کشی آب 

قنات، 20 میلیون 
 09131787647

تعمیر و سرویس 
کولر و آبگرمکن

 سعید 09130174450 

قیمت کارشناسی زمین و ساختمان 
مهندس نادری نیا 
 09133455472

ابتدای بلوار دکترصادقی - 50 متر بعد از تقاطع دهخدا

زمین، باغ و خانه باغ
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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 


