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پای بیت کوین
 به سیرجان هم باز شد

علی جان
نه سردی خاک و نه گذر زمان نتوانست مرهمی بر دل 

اندوهبارمان باشد تمامی لحظات ما پر شده از یاد و خاطرات تو  
ناباورانه یکسال بی تو سپری شد

 ضمن تشکر از کلیه سرورانی که در یک سال گذشته مرهم 
دل داغدارمان بودند، به اطالع می رسانیم

 به مناسبت اولین سالگرد زنده یاد

 جوان ناکام

 علی جهانشاهی افشار 
روز شنبه 98/5/5 از ساعت 18/30 در بهشت رضا گرد هم می آئیم. از 

همراهیتان سپاسگزاریم.

خانواده 

جناب سرهنگ علی آباده ای 
ارتق�اء درج�ه جنابعالی به س�رهنگ دومی که نش�ان از 
شایس�تگی و لیاقت شما دارد مایه افتخار و عزت ماست، 
ضمن عرض تبری�ک، موفقیت روزافزون تان را از خداوند 

متعال خواهانیم. 

پدر، مادر، برادران و خواهرانت 

سردار سرتیپ 

عبدالرضا  ناظری
فرمانده شجاع و دلیر ناحیه 

انتظامی استان کرمان 
مرات�ب صمیمانه تری�ن تبریکات را به 
مناسبت انتصاب شایسته جنابعالی به 
س�مت فرماندهی ناحیه انتظامی اس�تان کرمان پذیرا باشید.توفیق 
روز افزون ش�ما را از درگاه خداوند متعال خواس�تار و امیدواریم در 
سایه توجهات حضرت بقیه اهلل)عج (و اطاعت از فرامین مقام معظم 
رهب�ری )مدظله العالی( در انج�ام وظایف خطیر محوله موفق، موید 

و پیروز باشید.

سرهنگ ادبی، مصطفی خالقجو

چه آرام و بی صدا ما را تنها گذاشتی 
و ما چه بی قرار و ناباورانه دل مان تا ابد هوای آغوش گرم و پرمهرت را خواهد کرد 

و دلتنگ لحظه های با تو بودن خواهیم بود. 

با کمال تأثر و تأسف دومین سالروز پرواز 

محمدرضا معظمی 
را به اطالع اقوام، دوستان و آشنایان گرامی می رسانیم؛ به همین 
مناس�بت مجلس یادبودی در روز پنج ش�نبه 98/5/3 از ساعت 
18:30 بر س�ر م�زار آن مرحوم برگزار می گردد. متمنی اس�ت با 
تشریف فرمایی خود موجبات رحمت و مغفرت آن عزیز از دست 

رفته و تسلی خاطر بازماندگان را فراهم فرمایید. 
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خانواده 



 فروش فوری 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 
می توانند طی ساعات ۱۷ الی ۲۰ با شماره 
تلفن 4۲34۰۱۲4 تماس حاصل نمایند یا 
ب�ه صورت حضوری به دفتر تاالر صفائیه 

مراجعه نمایند.) قیمت کارشناسی(

دعوت به همکاری
شرکت مولد گستر شایان

جهت تکمیل کادر فنی خود به ۲ نفر نیروی 
کارش�ناس برق نی�از دارد، ب�رای اطالعات 
بیشتر به دفتر شرکت واقع در خیابان رازی 
جنب س�یرجان تور واح�د 9 مراجعه و یا با 

شماره تلفنهای
 ۰9۱38454۰۲۰ - ۰9۱3345۷5۱۷ 

4۲۲8۲835
 تماس حاصل فرمایید. 

جناب آقای منصور اسدی
ریاست محترم بانک کشاورزی شعبه امام

با نهایت تأس�ف مصیب�ت وارده را حضور ش�ما و 
خانواده محترمتان تس�لیت عرض نموده، از درگاه 
خداوند متع�ال ش�ادی روح آن مرحومه و صبر و 

سالمت بازماندگان معزز را مسئلت می نماییم. 

نمایندگی موکارلو 

کار فراخوان شناسایی پیمان

 زنده گیری سگ اهی بالصاحب 
از کلیه اشخاص حقیقی  بند 8 شورای اسالمی شهر سیرجان،  به مصوبه ۱88۲  با توجه  بدینوسیله 
تقاضا  دارند  را  از سطح شهر  زنده گیری  به صورت  توانایی جمع آوری سگ های ولگرد  و حقوقی که 
می شود جهت ارائه رزومه کار خود به حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری سیرجان واقع در بلوار 

شهید زندی نیا، مجتمع سازمانی شهرداری مراجعه نمایند. 

مدیریت ارتباطات شهرداری و شورای اسالمی شهر سیرجان

کار آگهی استعالم اجاره ماشین آالت و انتخاب پیمان
شرکت حمل ونقل گهر ترابر از شرکت های زیر مجموعه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در نظر دارد 
به اجاره ماشین آالت مورد  بارگیری محصوالت کارخانه ذوب جهان فوالد نسبت  انجام عملیات  در 
انتخاب پیمانکار واجدالشرایط از طریق استعالم قیمت اقدام نماید. متقاضیان جهت دریافت  نیاز و 
اسناد و ارائه قیمت پیشنهادی تا ت�اریخ چهارشنبه 98/5/۲ به آدرس سیرجان بلوار دکتر صفارزاده 
روبروی دادسرای عمومی و انقالب  شرکت گهر ترابر تحویل نمایند. ضمنا جهت اطالعات بیشتر به 

دفتر شرکت مراجعه فرمایید.
شرکت حمل و نقل گهرترابر سیرجان 

کار آگهی استعالم اجاره ماشین آالت و انتخاب پیمان
شرکت حمل ونقل گهر ترابر از شرکت های زیر مجموعه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در نظر دارد 
اجاره  به  نسبت  اسفنجی(  آهن  و  کلوخه  گندله،  )کنسانتره،  محصوالت  بارگیری  عملیات  انجام  در 
ماشین آالت مورد نیاز و انتخاب پیمانکار واجدالشرایط از طریق استعالم قیمت اقدام نماید. متقاضیان 
می توانند قیمت پیشنهادی خود را به صورت مهر موم تا تاریخ چهارشنبه  98/5/۲ به آدرس سیرجان 
بلوار دکتر صفارزاده روبروی دادسرای عمومی و انقالب  شرکت گهر ترابر تحویل نمایند. ضمنا جهت 

اطالعات بیشتر به دفتر شرکت مراجعه فرمایید.
شرکت حمل و نقل گهرترابر سیرجان 

گروه خبر: اولین م��ورد بیمار مبتال به تب 
کریمه کنگو در سیرجان شناسایی شد اما با 
اقدامات و پیگیری س��ریع گروه بیماری های 
دانشکده پزشکی و پزشکان شهر خوشبختانه 
از م��رگ این بیم��ار مبتال به ای��ن بیماری 
جلوگیری به عمل آمد. این خبر را اکبر اسدی 
مدیر گروه بیماری های دانشکده علوم پزشکی 

سیرجان اعالم کرد و گفت: پس از شناسایی 
این بیمار و اقدام��ات به هنگامی که روی او 
صورت گرفت خوش��بختانه این بیمار پس از 
درمان کامل به کانون خانواده اش بازگش��ت. 
وی گفت: بیمار مذکور که یک مرد میانسال 
ب��ود نه دامدار بوده و نه س��ابقه تماس با دام 
داشته بلکه به هنگام تفریح با خانواده و خرید 

گوسفند و ذبح آن در محل، خون این حیوان  
از طریق زخم دست به او منتقل و این فرد را 

مبتال کرده است.
مدیر گروه بیماری های دانش��کده پزشکی 
س��یرجان گفت: باره��ا اع��الم کرده ایم از 
گوشت گوسفندانی اس��تفاده کنند که در 
کش��تارگاه با رعایت اصول بهداش��تی ذبح 
ش��ده اند و از ذبح گوس��فند خ��ارج از این 
قاع��ده به دلیل احتمال انتقال ویروس این 
بیماری خ��ودداری کنند. وی با اش��اره به 
اینک��ه یکی از راه های انتق��ال این بیماری 
گزش ِکنه اس��ت گفت: فصل ش��یوع این 
بیماری معموالً از اوایل بهار تا اواخر مهرماه 

اس��ت که دقیقاً هم زمان با رش��د و تًکثیر 
حش��ره ِکنه می باش��د و احتمال گزش آن 
و انتق��ال وی��روس آن در این مدت  زیادتر 
اس��ت. وی به راه ه��ای پیش��گیری از این 
بیماری نیز اش��اره کرد و گفت: سمپاش��ی 
آغل، اصطب��ل و محل نگه��داری دام ها با 
هماهنگی اداره دامپزشکی، پرهیز ازکشتار 
دام در محی��ط خان��ه و زندگ��ی و انج��ام 
کش��تار دام درکشتارگاه، دس��ت نزدن به 
ِکنه هایی که به بدن دام چس��بیده اس��ت 
)دقت ش��ود هرگز کنه را با دس��ت از بدن 
دام جدا نکنیم(، قراردادن گوش��ت گرم و 
تازه قبل از ُخرد کردن به مدت۲۴س��اعت 

در یخچال)ای��ن کار تم��ام عام��ل بیماری  
درگوشت را از بین می برد( و عدم استفاده 
از استخرهای موتور آبها و آب قنوات برای 
شنا کردن و جلوگیری از آب بازی کودکان 
در ای��ن آب ه��ا )چرا ک��ه اکثر عش��ایر و 
دامداران دام های خود را دراین گونه آب ها 

شستشو می دهند(.
اسدی در پایان گفت: درصورت بروز هریک 
از عالیمی که گفته ش��د همراه با س��ابقه 
گزش ِکنه یا تماس با دام، حتماً به پزشک 
مراجعه کرده و گروه مبارزه با بیماری های 
ب��ا ش��ماره  نی��ز  معاون��ت بهداش��تی را 

تماس۴۲۲۶۲۰۸۰ در جریان بگذارید.

در دیدار شهردار سیرجان با فرمانده انتظامی استان 
مطرح شد: 
چگونگی نصب و راه اندازی 
مانیتورینگ و دوربین های
کنترل ترافیک

شهردار سیرجان صبح روز پنجشنبه به همراه رئیس و برخی اعضای 
ش��ورای شهر، با سردار ناظری فرمانده انتظامی استان کرمان دیدار 
و گفتگو کرد. در این دیدار ش��هردار سیرجان ضمن تبریک انتصاب 
سردار ناظری به عنوان فرمانده انتظامی استان کرمان به بررسی روند 

پیگیری اتاق مانیتورینگ و نص��ب و راه اندازی دوربین های کنترل 
ترافیک شهر سیرجان پرداخت. فرمانده انتظامی استان کرمان در این 
دی��دار با بیان ضرورت آینده نگری در بحث ترافیک افزود: بهره بردار 
اصلی دوربین های نظارت تصویری در س��طح ش��هر ناجا است که 
می طلبد شهرداری نیز در این راستا با این نیرو مشارکت داشته باشد.

وی همچنین گفت: س��یرجان یکی از شهرهای مستعد اقتصادی با 
ظرفیت ها و پتانسیل های باال با موقعیت بی نظیری در کشور است که 
باید از این موقعیت  نهایت بهره برداری را برای پیشرفت و توسعه این 
شهر نمود. سردار ناظری با اشاره به اینکه در سیرجان باید به مسایل 
امنیت اجتماعی بیشتر دقت شود، افزود: باید بسترهای مناسبی برای 

مردم این شهر در این رابطه فراهم شود.

 شماره 1181 
 شنبه 29 تیر 1398  خبر2

 ۶۰19  برق پشت سیلو آرد هر 
چن��د وقت یکبار از س��اعت 11 الی 
۴ قطع می ش��ود. زنگ که می زنیم 
اتفاقات برق می گوید خرابی دارد. این 
چه خرابی است که تمام نمی شود؟ 
کاش به فکر ما در این گرمای شدید 
تابس��تان باش��ند. در ضمن بعضی 
تیرهای برق کمربندی را ماشین های 
سنگین شکسته اند. وقتی تعویض هم 
می کنند شکسته قبلی اش را همانجا 
می گذارن��د که ب��رای ما س��اکنین 

مشکل درست می کند.  
ب��ا س��الم خدم��ت    ۲۲13  
مسئولین محترم سیرجان، خواهش 
می کن��م فک��ری ب��رای جابه جایی 
گاوداری ه��ا و واحدهای صنعتی که 
در داخل روستای جالل آباد مشغول 
به کار هستند بردارید چون آلودگی 
زیادی تولید می کنند و باعث تولید 

بیماری می شوند.
 1۴7۶  ب��ا س��الم درس��ته که 
زیباسازی و پاکسازی شهر از وظایف 
ش��هرداری می باش��د ولی نگهداری 
و رعایت بهداش��ت محی��ط به عهده 
ساکنین هر شهر است. رها کردن آب 
شستشوی خانگی در معابر، ریختن 
نخاله ساختمانی در زمین های خالی، 
گذاش��تن بی موقع زبال��ه درخارج از 
منزل، آوردن و پارک کردن تریلی در 
مناطق مس��کونی به دور از شأن یک 

شهروند خوب است.
 3۸9۶  قاب��ل توجه مس��ئوالن 
ش��هر که پس از چند سال فکری به 
حال پل نیمه تمام چهارراه مکی آباد 
نکردند. لطفاً مطرح کنید در جریان 
قرار بگیرن��د. برای یک بار دم غروب 
بیایید ترافیک چه��ارراه مکی آباد را 
ببینید آقای فرماندار و شهردار. حتماً 

چاپ کنید. 
 ۸۰11  توشهر ما چند تا معدن 
داره و چندین شرکت در گمرک اما 
ما همچن��ان بیکار! ما پ��ول مفت و 
مجانی نمی خواهیم اقاًل یک ش��غل 
داشته باشیم کافیه. واقعاً مسئولین 
شهر خجالت بکشند که با این شهر 

پُر رونق این همه بیکار داریم. 
 ۸۸31  ب��ا س��الم بنویس��ید 
مس��ئوالن مربوطه فکری در مورد 
آب سرد کن سالن امانی بکنند.  وا... 
آب گرم کن اس��می داره!  در مورد 
نظافت سالن هم همه رعایت کنند. 
  همس��رم بعد از 19 س��ال کار 
در شرکت های مختلف و در نهایت 
۴ س��ال در یک��ی از ش��رکت های 
پیمان��کاری اکنون ک��ه در اثر یک 
حادث��ه در هن��گام کار دچار نقص 
عضو ش��ده پیمانکار دیه و خسارت 
او را نمی پذی��رد مضاف ب��ر اینکه 
همسرم را اخراج نموده و اداره کار 
هم اع��الم می کند چ��ون پیمانکار 
پروژه ای است هیچ ادعایی پذیرفته 
نیس��ت. حال ش��ما بگویید با این 
نقص عضو که ن��ه بیمه بیکاری به 
وی تعل��ق می گی��رد و بر س��ر کار 
نمی تواند برود ما باید ش��کایت مان 
را ب��ه کجا ببریم. تازه اکنون بعد از 
این همه دوندگ��ی می گویند وقت 
گذشته و کاری نمی شود کرد.! خدا 
را خوش نمی آی��د این گونه ما را از 
همه جا رانده کنند.)پیام حضوری( 
و  ش��هردار  آق��ای   5۶79  
شورای شهر. بخدا آسفالت خیابان 
خواج��ه نظام المل��ک افتضاحه. ما 
هم ش��هروند ش��ما هس��تیم. جان 
بچه های ت��ان یک س��ر اینجا بزنید 
تا ببینید افتضاح ترین آس��فالت را 

دارد.

ب��ا س��الم خدم��ت    5۶7۰  
مسئولین محترم روزنامه پر مخاطب 
نگارستان. از مسولین محترم عاجزانه 
خواهش��مندم یه فکری ب��ه حال ما 
مستأجرین بکنید با این روند جذب 
نیرو در گل گهر احتمال زیاد تا 5سال 
آین��ده کل جمعی��ت اس��تان روانه 
سیرجان شوند مگر این  انصافه من 
در فخرآباد ماهی پانصد هزارتومان با 

5 میلیون پول پیش کرایه بپردازم؟
 ۴3۰۶  س��الم . رانن��ده ای ب��ا 
گواه��ی نامه ی پای��ه ی ۲ رانندگی 
آم��اده ی ب��ه کار روی کامیون��ت یا 
مینی بوس داخل و بیرون شهر. لطفاً 

خبر بدهید. 
-۲۲13 با س��الم خدمت مسئولین 
محترم س��یرجان، خواهش می کنم 
برای جابه جای��ی گاوداری ها  فکری 
و واحده��ای صنعتی ک��ه در داخل 
روس��تای جالل آب��اد مش��غول ب��ه 
کارهس��تند بردارید چ��ون آلودگی 
زیادی تولید می کنند و باعث بیماری 
می ش��وند. خواهش می کن��م حتماً 

چاپ کنید. 
 39۶۸  سالم خدا وکیلی راجع 
به وضع داروخانه ها بنویس��ید. دارو 
با ویزیت ندارند اما سوپرمارکت ها و 
غی��ره همان دارو را چند برابر قیمت 
می فروش��ند خجالت آور اس��ت من 

می توانم ثابت کنم. من ا.... التوفیق.
 9۸3۴  جوانی هستم31ساله به 
علت اعتیاد همسرم طالق گرفته و به 
هم��راه۲ فرزندم ترکم کردند و تمام 
بود و نبودم و هستیم را از دست دادم، 
جهت بستری شدن در بیمارستان و 
رهایی از غول خانه خراب کن اعتیاد و 
رجوع همسر و فرزندانم به کانون گرم 
خانواده عاجزانه از خّیران عزیزطلب 
کمک دارم. چون خودم به هیچ عنوان 
توانایی پرداخت هزینه بیمارستان و 
هزینه ه��ای جانبی رو ن��دارم. دعای 
خی��ر خ��ودم و فرزندان��م یک عمر 
راهگش��ای زندگی ش��ما بزرگواران 

خواهد بود. یاعلی مدد!
 ۰۲۰5  با سالم. جمع آوري زباله 
با ادوات فرس��وده و ناکارآمد برازنده 
جامعه ما نیست به شیرآبه هاي کف 
خیابان که الستیک ماشین ها به همه 

جا منتقل مي کنند توجه کنید!!
 ۴5۴۰  س��الم می خواس��تم از 
ش��هردار محت��رم درخواس��ت کنم 
به وضعیت ش��هرک اس��فندقه هم 
تفاوت  به گون��ه ای  کند  رس��یدگی 
بین قسمت های مختلف شهر قائل 
می شوید که گاهی فکر می کنیم ما 
جزئی از ش��هر نیستیم. وضعیت بد 
کوچه ها که زمستان موقع بارندگی 
خیلی خراب هس��تند و تابستان ها 
ب��ا گ��رد و خاک��ی ک��ه از کوچه ها 
بلن��د می ش��ود بیم��ار می ش��ویم. 

خواهشمندیم رسیدگی کنید. 
 5۸55  باسالم به خاطرخدا شده 
یک مسئولی جلوی گرانفروشی های 
قصابی ها رو بگیرد. مگر گوسفندهای 
ش��هر ما چی می خورند که گوشت 
نس��بت به ش��هرهای مجاور۲۰ الی 
3۰ هزارتومان گران تر هس��ت؟چرا 
قیمت گوشت گوسفند در شهرهای 
اطراف ارزانتر از س��یرجان هس��ت. 

خواهشمندم رسیدگی کنید.
را  دیالی��ز  گ��زارش    ۲57۸  
خواندم. خدا خیرت��ان بدهد. خانم 
من ه��ر هفته باید دیالیز ش��ود. از 
امکان��ات جدیدی که خب��ر دادید 
اضافه شده خوش��حال شدیم. فقط 
کمی شلوغ است که امیدوارم با این 

وضع حل شود. 

تریبون آزاد خوانندگان
پیامک : 7258  3000

گروه خبر: س��رانجام با تصویب ش��ورای ش��هر مقرر ش��د 
وابستگان درجه یک شهدا در قطعه ایثارگران بهشت زهرای 
قدیم به خاک س��پرده ش��وند. از زمانی که شهرداری به طور 
جّدی پای انتقال اموات به بهش��ت رضا )آرامستان جدید( و 
تعطیلی بهش��ت زهرا به دالیل بهداشتی و زیست محیطی 
ایستاد دیگر هیچ کدام از اموات حتی اموات ایثارگران شامل 

مادر و پدر شهدا دیگر در بهشت زهرا دفن نشدند. 
در ش��ماره 117۶ نگارس��تان 1۸ خرداد بود که در گزارشی 
در همین رابطه نوش��تیم یکی از شاهکارهای شهردار فعلی 
سیرجان اجرای مصوبه شورای چهارم بود به گونه ای که پای 
آن محکم ایس��تاد تا دور بهش��ت زهرا خط قرمزی بکشد و 
دیگر هیچ کدام از اموات، در این مکان دفن نشوند. مصوبه ای 
که قبل از آن با وجود تأس��یس آرامس��تان و تأکید بر لزوم 
انتقال ب��ه مکان جدید نادیده گرفته می ش��د و هر ازگاهی 

اموات برخی خانواده ها با واریز مبالغی پول به حساب سازمان 
متوفیات ش��هرداری اجازه دفن پیدا می کردند اما ش��هردار 
جدید پای این کار ایس��تاد تا مصوبه اجرا نشده شورای قبل 
را با پشتوانه های قضایی و محیط زیستی که برای آن تدارک 
دی��ده بود اجرا کن��د و از دوگانگی در دفن اموات در ش��هر 
جلوگی��ری نماید. ش��هردار به گونه ای جلو دف��ن اموات در 
بهشت زهرا را گرفت که حتی به وابستگان درجه یک شهدا 
نیز اجازه دفن اموات شان را در قطعه ایثارگران پیدا نکردند. 

ام��ا با گذش��ت مدتی از این تصمیم و پ��س از آنکه 11 نفر 
از والدین ش��هدا در نقاط دیگر دفن ش��دند با درخواس��ت 
س��ازمان های مس��ئول و خانواده ایثارگران شورای شهر در 
اواس��ط خرداد امس��ال تصویب کرد اموات درجه یک شهدا 
شامل پدر و مادر در قطعه قبلی ایثارگران در بهشت زهرا به 
خاک سپرده شوند. این مصوبه میان شورا و شهرداری، اداره 

کل بنیاد ش��هید و امور ایثارگران و کمیته انطباق مصوبات 
شورا در فرمانداری رد و بدل شد تا این که خبر رسید هفته 
گذشته قابلیت اجرایی پیدا کرده است تا سرانجام پس از این 
مدت قطعه ایثارگران در بهشت زهرا احیاء و تعیین تکلیف 
ش��ود. این رخداد اکنون چندان بی حاشیه هم نبود چرا که 
خانواده های��ی که در این مدت نتوانس��تند اموات خود را به 
بهش��ت زهرا ببرند از این رخداد ناراحت و منتقد شهرداری 
و ش��ورای شهر هستند اما در مقابل رضایت خانواده هایی را 
که در آینده به دفن اموات خود در این قطعه امیدوار شدند 
را جلب کرده اس��ت. گفته می شود بر اساس آمار موجود از 
تعداد 1۲۰۰ نفر والدین ش��هدای گرامی سیرجان، در حال 
حاض��ر فقط ۲3۰ نفر در قید حیات می باش��ند و این قطعه 
پذیرای همین تعداد است. شهردار سیرجان پیشتر گفته بود 
ما نس��بت به خانواده شهدا و ایثارگران مدیون هستیم اما از 

آنجا که مصوبه قبلی شورای شهر دست ما را بسته بود کاری 
نمی توانس��تیم انجام دهیم. وی پس از مصوبه جدید گفت: 
اکنون با توجه به موافقت شورای شهر و مقامات شهرستان 
و اس��تان این قطعه دوباره احیاء و ب��رای همین تعداد افراد 
وابسته به شهداس��ت و قطعه جدید ایثارگران در آرامستان 
پذیرای س��ایر افراد و وابستگان درجه دوم شهداست و ما از 
این بابت خود را خدمتگزار همه ایثارگران می دانیم. افضلی از 
مسئوالن سابق بنیاد شهید نیز در این خصوص گفت: دفن 
والدین شهدا قانون سراسری است و بر اساس این قانون باید 
والدین شهدا در جوار فرزندانشان به خاک سپرده شوند و این 
بخشنامه کشوری است. وی گفت: با این وجود والدین شهدا 
در ص��ورت رضایت می توانند در جوار امامزاده هایی که خود 

توصیه کرده باشند نیز دفن شوند. 
افضلی با اش��اره به احتمال جابه جایی قبور امواتی که در 
این مدت در سایر نقاط شهرستان دفن شدند گفت: اکثر 
این خانواده ها جز سه خانواده برای این امر رضایت داده اند 
و در جلسه ای که با حضور اعضای شورا،  شهردار، فرماندار 
و امام جمعه برگزار شد تصمیم به انتقال قبر این عزیزان 
با استفاده بتن ریزی دور قبر گرفته شد. وی گفت: البته 
نب��ش قبر حرام اس��ت ولی انتقال قبور ب��ا رعایت اصول 

خاص بالمانع است.

دوسال پس از کشمکش بر سر دفن اموات میان بهشت زهرا و آرامستان

قطعه ایثارگران تعیین تکلیف شد
 اموات دفن شده والدین شهدا در نقاط دیگر به قطعه ایثارگران منتقل می شود

با اقدام به موقع پزشکان از مرگ حتمی نجات یافت

شناسایی بیمار تب کریمه کنگو
 در سیرجان 

عامالن وام های غیرمجاز دستگیر شدند 
فرمانده انتظامی سیرجان از کشف ۸ فقره تسهیالت غیرمجاز بانکی به ارزش 3 میلیارد و ۶۰۰میلیون 
ریال و دستگیری 9 عامل تنظیم و دریافت این تسهیالت خبر داد. سرهنگ محمد رضا ایران نژاد افزود: 
پلیس آگاهی با همکاری نماینده اداره حقوقی یکی از بانک های شهرس��تان پرده از ۸ فقره تس��هیالت 
غیرمجاز بانکی برداشتند. وی اضافه کرد: یک نفر که عامل تنظیم اسناد قالبی برای دریافت تسهیالت از 
بانک ها بود با همکاری نماینده حقوقی یکی از بانک ها شناسایی و به همراه ۶ نفر که تسهیالت غیر قانونی 
را اخذ کرده بودند دستگیر شدند. سرهنگ ایران نژاد گفت: متهمان با استفاده از جعل اسناد، مدارک و 
مهرهای بانکی و اخذ مبالغ گزاف اقدام به پرداخت تسهیالت به افراد مورد نظر خود می کردند که تاکنون 
بیش از 3 میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال تس��هیالت غیرمجاز بانکی داشته اند. فرمانده انتظامی شهرستان 

سیرجان گفت: این افراد به جرم خود اعتراف کرده و طی مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.



گروه جامعه: اعتی��اد در میان زنان، امر تازه ای 
نیست. از سال های گذشته نیز زنان زیادی مواد 
مخ��در مصرف می کردن��د. در زمان های دور به 
این دلیل ک��ه زنان بیش از ام��روز در محدوده 
عفاف و حجاب خود را می دیدند و به آن ها نگاه 
احترام آمیز بیش��تری از این منظر وجود داشت 
اعتی��اد در می��ان آن ها بیش��تر پنهان می ش��د 
درحالی ک��ه متأس��فانه قبح این پدیده زش��ت 
و زی��ان آور تا حدودی شکس��ته ش��ده و رو به 
افزایش گذاشته است. شما اگر نگاهی در برخی 
پارک های همین ش��هر خودمان ه��م بیاندازید 
می توانی��د ب��ه زنان��ی بربخورید که ب��ه  راحتی 
مش��غول مصرف مواد مخدر هستند. بااین حال 
بس��یاری زنان نیز در خفا به مصرف مواد مخدر 
می پردازن��د. در خص��وص میزان مص��رف مواد 
مخدر در زنان در کش��ور اگرچه آمار درس��تی 
وجود ندارد ولی مدیرکل برنامه ریزی و اطالعات 
ستاد مبارزه با مواد مخدر، آماری از اعتیاد زنان 
به مواد مخدر به خصوص در س��نین پایین ارائه 
می کند که تأمل برانگیز اس��ت. او می گوید: 62 
درص��د از زنان مصرف کننده متأهل هس��تند و 
58 درص��د مجرد و زیر 35 س��ال. از این تعداد 

71 درص��د دارای تحصیالت دیپلم و زیر دیپلم 
هستند. اما سؤال این است که چرا زنان به سمت 
مواد مخدر گرایش پیدا می کنند. در چرایی این 
موضوع گفته می شود دالیل مختلفی دارد. یک 
س��ایت روانشناس��ی  در این رابطه می نویس��د 
»بس��یاری دلیل اعتیاد در می��ان زنان و مردان 
را به فقر، داش��تن همس��ران معتاد و انحرافات 
دیگر اجتماعی نس��بت می دهند« این در حالی 
اس��ت که برخی روان پزشکان اعتقاددارند وقتی 
اوقات فراغت برای زنان وجود نداش��ته باش��د، 
گرای��ش آن ها به مواد مخدر بیش��تر می ش��ود. 
» ب��ه اعتق��اد این عده بخش مهم��ی از زندگی 
اجتماع��ی، چه در زنان و چه در مردان، »اوقات 
فراغت« است لذا وقتی اوقات فراغت برای زنان 
وجود نداشته باشد، گرایش آن ها به مواد مخدر 

بیش��تر می شود. به نظر این افراد: ازآنجاکه برای 
زنان در جامعه ی ما زمان و مکان و فعالیت هایی 
برای گذران اوقات فراغت تعریف نشده در چنین 
حالتی فرد احس��اس س��رخوردگی می کند و به 

سمت مواد مخدر می رود.«

◄ از پیشگیری تا درمان
دلیل گرایش زنان به مواد مخدر هرچه باشد این 
معضل اکنون به یک اپیدمی تبدیل ش��ده و باید 
ب��رای مقابله با آن راهکاره��ای جدی ارائه کرد. 
جدای از مباحث فرهنگی و آموزش��ی که جنبه 
آگاهی بخش��ی و پیش��گیری دارد برای درمان 
زنان و مردان در ش��هرها راه ان��دازی کمپ های 
ترک اعتیاد یکی از راهکارهاست. استان کرمان 
ازجمله استان هایی است که به این مسئله توجه 

کرده و با راه اندازی حدود 30 مرکز ترک اعتیاد 
کار درمان و س��م زدایی معتادان را به روش های 

علمی انجام می دهند.
در س��یرجان نیز بنا به تحقی��ق دو مرکز ترک 
اعتی��اد وج��ود دارد. یک کمپ در حس��ین آباد 
بان��ام »کم��پ عاش��قان آزادی« مح��ل ترک 
اعتی��اد غیراجباری معتادان که بااراده افراد خیر 
سال هاس��ت راه اندازی شده و به درمان معتادان 
می پردازد. س��ال 93 بود که نگارس��تان گزارش 
مبسوطی از این کمپ تهیه و چاپ کرد. کمپی 
ک��ه کاری به بودجه و کادر درمانی دولتی ندارد 
اما به سهم خود توانسته به صورت خودجوش و 
با برنامه ریزی داخلی خوب، خدمات قابل توجهی 
به این افراد بدهد؛ اما تنها کمپ رسمی سیرجان 
در خیاب��ان غفاری وجود دارد ک��ه با روش ها و 

متدهای علمی به درمان و س��م زدایی معتادان 
می پردازد. این کمپ هفته گذشته مورد بازدید 
نماین��ده م��ردم و برخی مس��ئوالن دانش��کده 
پزش��کی ق��رار گرفت و ب��ا تنی چن��د از افراد 
تحت درمان گفتگو ش��د. حاضران در این کمپ 
مشکالت شخصی خود را با نماینده و مسئوالن 
بازدیدکننده در میان گذاشتند و درعین حال از 
خدمات ارائه ش��ده در این مرک��ز اظهار رضایت 
نمودند. به نظر می رسد با توجه به آمار معتادان، 
ای��ن کمپ جوابگو نباش��د و نیاز ب��ه راه اندازی 
کمپ های بیشتری که با متدهای علمی فعالیت 
کنند احساس می شود. به خصوص برای زنان که 
هیچ کمپی وجود ن��دارد. اگرچه به گفته دکتر 
مهتاب حسینی رئیس اداره بهزیستی سیرجان 
مراکزی برای درمان س��رپایی زنان معتاد وجود 

دارد اما نداشتن کمپ ویژه زنان خود یک کمبود 
اساسی است. 

وی درب��اره اینکه چرا کمپ زنان در س��یرجان 
نداریم گفته است: » برای خانم های معتاد مراکز 
س��رپایی داریم اما کمپ نداریم چون می بایست 
متقاضی کمپ پزش��ک زن باش��د ک��ه تا حاال 
نداش��ته ایم. م��ا از افرادی که متقاضی باش��ند 
حمای��ت می کنیم چ��ون این یک نیاز اس��ت.« 
وی گفته اس��ت: »چون کمپ نداریم خانم ها را 
برای یک دوره درمان موقت به ش��هر های دیگر 
می فرس��تیم.« این گزارش را در حالی به پایان 
می بریم که بر ض��رورت راه اندازی کمپ درمان 
برای زنان تأکید می کنیم. نیازی که برای کاهش 
آم��ار و درمان معتادان زن ضروری اس��ت حتی 
اگر قرار باشد بهزیستی خود وارد این مدار شود.

مریم کاظمی

یکی از رویکردهای بهزیستی رشد و توانمندسازی 
کودکان تحت پوشش این سازمان است. راه اندازی 
مهده�ای ک�ودک، ایج�اد خالقیت در ک�ودکان، 
به روز کردن آموزش ه�ا و اجرای برنامه های مفید 
فرهنگ�ی و تربیتی ب�رای این دس�ته از کودکان 
در همین چارچوب پیش بینی ش�ده اس�ت. دکتر 
ریحانه مهرابی کارش�ناس مس�ئول امور کودکان 
بهزیستی و کارشناس مراکز غیردولتی شهرستان 
که خود فارغ التحصیل روانشناسی بالینی است به 
مناس�بت هفته بهزیستی به چند سؤال ما در این 

زمینه پاسخ داد.
◄خانم مهرابی ضرورت ایجاد مهدهای کودک در 

این مجموعه چیست؟
یکی از اهداف این سازمان توانمندسازی کودکان است؛ 
بنابرای��ن وجود مهدهای کودک جهت پرورش و رش��د 
خالقی��ت و هوش ک��ودکان ازجمل��ه رویکردهای این 
س��ازمان است که با تمام توان دنبال می شود. از این  رو 
این اداره در قس��مت امور کودکان نهایت تالش خودش 
را جهت به روز کردن آموزش ها و دانستنی ها با استفاده 

از مربیان و مدرسانی از استان کرمان به کار می گیرد.
◄چ�ه تع�داد مهدک�ودک در بخ�ش ش�هری و 

روس�تایی داریم که تحت پوشش شما قرار دارند. 
عمده کار این مهدها چیست؟

 در حال حاضر 23 مهد ش��هری و 17 مهد روستایی در 
شهرستان مشغول به فعالیت هستند. دفتر امور کودکان 
با حمایت همیش��گی سرکار خانم دکتر حسینی رئیس 
محترم این اداره در س��ه س��الی که من در خدمت این 
مجموعه بوده ام همیش��ه تالش خودش را صرف ارتقاء 
این مجموعه درزمینه ی برگزاری کارگاه های آموزش��ی 
درزمین��ه ی مهارت های زندگی، فرزن��د پروری، تربیت 
جنس��ی و دوره های تربیت مربیگری قرار داده که جای 
تش��کر دارد. این دوره ها و کارگاه ها باعث ارتقای سطح 
آموزشی مهدهای کودک تحت پوشش شده به طوری که 
از سال 96 تاکنون تعداد مهدهای سه ستاره از دو مهد 
به چهار مهد ارتقا یافته اس��ت. ای��ن مهدها با توجه به 
امکانات و تجهیزات قابل رقابت با مراکز شهرهای بزرگ 

هستند
◄برای بچه های کم بضاعت چه برنامه ای دارید؟

درزمینه ی حمایت از کودکان کم بضاعت با توجه به طرح 
شهریه کودکان کم برخوردار که با شروع سال تحصیلی 
آغاز و تا پایان اردیبهش��ت ماه تعداد 118 کودک تحت 
پوشش بهزیستی و کمیته امداد از مزایای ماهیانه کمک 
ش��هریه بهره مند می گردند که امسال با کمک تعدادی 
از خیرین محترم توانس��تیم اضافه بر این تعداد 30 نفر 

را هم به صورت مازاد تحت پوش��ش کمک هزینه شهریه 
درآوریم.

◄ط�رح تهی�ه غ�ذای گ�رم در ای�ن مهدها که 
صحبتش از قبل بود به کجا رسید؟

این طرح در حال اجراس��ت. در قالب این طرح به منظور 
مراقب��ت تغذی��ه ای ک��ودکان کم بضاعت ب��رای تعداد 
559 کودک در روس��تاها و مهدها و مناطق حاشیه ای 
شهرس��تان طبق برنامه غذایی که توسط اداره بهداشت 
تنظیم ش��ده این تع��داد روزانه از ی��ک وعده غذای گرم 
برخوردار می شوند. مراقبت تغذیه ای در کودکان درواقع 
به ارتقاء ش��اخص های رش��د  و ایجاد باوره��ا و عادات 

صحیح غذایی در کودکی و بزرگ سالی منجر می شود.
◄چه صحبتی با مردم دارید؟

س��ازمان بهزیس��تی ی��ک مجموع��ه حمایت��ی ب��رای 
خانواده هاس��ت. ای��ن س��ازمان مراکز مختلف��ی برای 
حمایت از خانواده های بی سرپرست و فرزندانشان دارد. 
مرکز امور کودکان بهزیس��تی هم در همین راستا برای 
کودکان تحت پوش��ش کم بضاعت فعالی��ت دارد. مردم 
عزیز و خیرین گرامی هرکدام بتوانند گوشه ای از امور را 
بر عهده بگیرند و حمایت کنند درواقع به سالمت جامعه 
و ارتقای فرهنگی آن کمک کرده اند. همه ی ما در قبال 
جامعه مسئولیت داریم و امیدواریم بتوانیم از عهده این 

مسئولیت خطیر برآییم.
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پای اعتیاد که به میان آمد این معضل اجتماعی زن و مرد نمی شناسد

جای خالی کمپ ترک اعتیاد زنان

گفتگو با مسئول امور
 کودکان بهزیستی پیرامون

 طرح های 

توانمندسازی
در این مرکز 
حمایتی



مجتبی رضایی 

از مدت ه��ا پیش ش��ایعه اختالف میان 
تع��دادی از اعض��ای هی��أت مدی��ره و 
مدیرعامل باش��گاه ورزش��ی گل گهر از 
گوش��ه و کنار ش��نیده می ش��د و حتی 
در برخی کانال ه��ای فضای مجازی نیز 
انعکاس یافت. هر چند وجود این شایعات 
ابتدا تکذیب شد اما روز سه شنبه انتشار 
ی��ک اطالعی��ه از س��وی روابط عمومی 
باش��گاه فرهنگی ورزشی گل گهر مبنی 
ب��ر جابه جایی در س��طح مدی��ران این 
مجموع��ه ابهامات جدی��دی ایجاد کرد. 
اگر چه ممکن است اعالم شود تغییرات 
در هر پست و جایگاهی طبیعی و امری 
عادی اس��ت اما ای��ن اتفاقات پس از آن 
ش��ایعات آن ه��م در آس��تانه بازی های 
لی��گ برتر که ضرورت انس��جام و حفظ 
ش��اکله ای که موفق به صع��ود به لیگ 
برتر ش��د بیش از قبل احساس می شود 
چندان عادی به نظر نمی رسد. بر اساس 
اطالعیه روابط عمومی این باشگاه حسن 
بدخش��ان رئیس هیأت مدیره باش��گاه 
به عنوان سرپرس��ت تیم منصوب ش��د و 
حیدر افسری سرپرس��ت قبلی به عنوان 
مدیر رس��انه ای تیم حکم گرفت. در این 
خب��ر توضیحی در خص��وص وضعیت و 
ترکیب هیأت مدیره و وضعیت حس��ن 
بدخش��ان در رأس هیأت مدی��ره داده 
نش��ده و تا حدودی بر شایعات اختالف 

و کشمکش بین بدخشان و جواهری در 
تیم دامن زده است.

بر اساس اخبار تأیید نشده ی قبلی مبنی 
بر مجادله حس��ن بدخشان با عطابخش 
عض��و اصفهان��ی و غی��ر رس��می هیأت 
مدیره باش��گاه -که معلوم نیست از چه 
کانال و جریانی از س��ال های قبل به این 
مجموعه اضافه شده است-گفته می شود 
همی��ن مجادله ها و حمای��ت مافیاگونه 
عطابخ��ش از س��وی ف��رد ی��ا اف��رادی 
فرادس��ت مدیران گل گهر باعث نوشتن 
استعفای حسن بدخشان از هیأت مدیره 
گردید. استعفایی که مشخص نشد آن را 
پذیرفتند یا نه اما امروز خبر انتصاب وی 
به عنوان سرپرست تیم که جایگاه بسیار 
پایین تری به نسبت رئیس هیأت مدیره 
دارد پیام خوبی برای بدخش��ان نیست و 
احتماالً در آین��ده پس لرزه هایی خواهد 
داش��ت. آن ها که حس��ن بدخشان را به 

صراحت لهجه و رک گویی می شناس��ند 
معتقدن��د او در ای��ن کش��مکش کوتاه 
نخواه��د آم��د به خصوص آنک��ه اگر وی 
ح��س کند درگی��ری وی ب��ا عطابخش 
اصفهان��ی سرمنش��أ این اتفاقات ش��ده 
باش��د. حال اینکه این تصمیم مؤید نگاه 
کوت��اه مدت، نتیجه گ��را و غیرتخصصی 
در مدیریت باشگاه اس��ت یا نتیجه نگاه 
عافیت طلب��ی برخی ها و یا نه، نش��انه ای 
از تع��ارض، ناهماهنگی و کش��مکش در 
ارکان باش��گاه و ش��اید هم ن��ان قرض 

دادن های مدیریتی و... هر چه باش��د در 
آینده ای نزدیک  روش��ن خواهد کرد که 
اصل ماجرا چیس��ت و چرا رئیس هیأت 
مدیره تا سطح سرپرست تیم تنزل پیدا 

می کند. 
موضوعی که قطع یقین اولین قربانی  اش 
تیمی اس��ت که قرار اس��ت تا چند روز 
دیگر برای اولین بار رقابت های س��خت 
و نفس گی��ر لیگ برتر را ش��روع کند. از 
س��وی دیگر تغییر جایگاه حیدر افسری 
در تی��م که کارش را در فصل گذش��ته 

در سرپرس��تی تیم به خوبی انجام داده 
بود چن��دان منطقی نش��ان نمی دهد و 
این سؤال دیگری است که دلیلش بیان 
نشده است. افس��ری اگرچه خود فردی 
رس��انه ای اس��ت و به جایگاهی رفته که 
در آن تجربه دارد اما برای اطالع بیش��تر 
از این تغییرات باید به پش��ت پرده های 
تصمیمات باشگاه رفت. جایی که برخی 
ب��رای حفظ موقعیت خود حاضرند حتی 
با سرنوش��ت تی��م در ش��روع بزرگترین 

تورنمنت داخلی فوتبال بازی کنند.
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لیگ برتر 
خمیرمایه سلب آرامش 

تقریباً دو ماه اس��ت که لیگ برتر فوتبال ایران به پایان رس��یده  اس��ت. 
خاموش بودن چراغ لیگ برتر شاید به سود فوتبال ایران نباشد ولی قطعاً 
به سود آرامش افکار عمومی جامعه ایران است. این که مجبور نیستیم هر 
هفته، یا هر دو هفته یک بار شاهد درگیری و خشونت فراگیر در لیگ برتر 
باشیم. از تنش های بیهوده مابین بازیکنان، مدیران و مربیان و داورانگرفته 
تا  بیانیه های شدید و غلیظ باشگاه ها و فحاشی تماشاگرانی که شر و شور 
کمتری دارند و اوباشگری تماشاگرانی که سر پرشوری دارند و اهل شیشه 
شکستن و صندلی پرت کردن و حرکات و اقداماتی از این قبیل اند، همه 
و همه در خدمت تولید آلودگی روانی اند. واقعاً از این همه تنش و تشتت، 
کدام بدحالی خوش��حال می ش��ود؟ آدم خوش وقت وقتی که در معرض 

اتمسفر آلوده لیگ برتر قرار می گیرد، وقتش ناخوش می شود.
فوتبال ورزشی است آمیخته به لذت و نفرت. همه جای دنیا همین آش 
و همین کاسه است. حاال اگر در قبال این وضع نابسامان هر هفته شاهد 
بازی هایی باکیفیت بودیم، ش��اید می ش��د از بالتکلیف بودن فصل آتی 
لیگ برتر ناراحت باشیم. مثاًل لیگ فوتبال آرژانتین هم چندان بسامان 
و بی تنش نیس��ت ولی فوتبال دوستان آرژانتینی معموالً هر هفته شاهد 
بازی هایی دیدنی و مهیج اند. در فوتبال آرژانتین اگر هم آش��وبی در کار 
باشد، لذت تماشای فوتبال هم جاری است و به همین دلیل سوپرلیگا در 
آرژانتین یکسره در خدمت تولید بدحالی نیست اما در لیگ برتر فوتبال 
ایران، نه فقط از لذت تماشای فوتبال خبر چندانی نیست، بلکه حتی به 
نظر می رس��د از لذت فوتبال بازی کردن هم خبری نیست. واقعاً وقتی 
به حرکات و سکنات و مصاحبه ها و موضع گیری های بازیکنان لیگ برتر 
نگاه می کنید، احس��اس می کنید آن ها از فوتبال بازی کردن شان لذت 

می برند؟ بعید است اکثر ناظران چنین احساسی داشته باشند.
مخلص کالم اینکه، حال که لیگ برتر به پایان رس��یده و آغاز مجددش 
منوط به تحقق ش��رط های فدراس��یون فوتبال است، چه بهتر که همه 
فکری ب��ه حال برگزاری بی تنش لیگ برتر بکنی��م بلکه در فصل آتی، 
فوتبال ایران عرصه ای باش��د برای افزودن به لذت زندگی. قرار نیس��ت 
س��هم ما ایرانیان از فوتبال عمدتاً خش��م و نفرت باش��د. فوتبال نهایتاً 
یک »بازی« اس��ت و اگر قرار باش��د غالباً در خدمت تولید انواع و اقسام 

آلودگی های روانی باشد، عدمش به ز وجودش است./ اعتماد 

نگاه

 بر اساس اخبار تأیید نشده ی قبلی مبنی بر مجادله 
حسن بدخشان با عطابخش اصفهانی عضو غیر رسمی هیأت مدیره 
باشگاه -که معلوم نیست از چه کانال و جریانی از سال های قبل به 
این مجموعه اضافه شده-گفته می شود همین مجادله ها و حمایت 
مافیاگونه عطابخش از سوی فرد یا افرادی فرادست مدیران گل گهر  
باعث نوشتن استعفای حسن بدخشان از هیأت مدیره گردید

تصمیمات جدید باشگاه مؤید نگاه کوتاه مدت، نتیجه گرا و غیرتخصصی 
در مدیریت باشگاه است یا نتیجه نگاه عافیت طلبی برخی ها و یا نه، 
نشانه ای از تعارض، ناهماهنگی و کشمکش در ارکان باشگاه و شاید هم 
نان قرض دادن های مدیریتی و... هر چه باشد در آینده ای نزدیک  روشن 
خواهد کرد اصل ماجرا چیست و چرا رئیس هیأت مدیره و
همه کاره باشگاه را تا سطح سرپرست تیم تنزل می دهند

این روزها اخباری از برگزاری مس�ابقات 
بیلیارد و جایزه بزرگ استان در رشته ی 
ایت ب�ال آقایان و بانوان در س�یرجان به 
همراه اهدا جوایز در محل س�الن پیامبر 
اعظم با حضور مس�ئولین اداره ورزش و 

هیأت بیلیارد منتشر شد.
فعال ش�دن هی�أت بیلی�ارد، بولینگ و 
بولس و موفقیت بیلیاردبازان سیرجانی 
به خصوص بانوان سبب شد در گفتگو با 
اعضای هیأت بیلی�ارد، بولینگ و بولس 
برای معرفی بیش�تر این رش�ته ورزشی 
گ�زارش مختص�ری از روند رو به رش�د 
هیأت بیلیارد داش�ته باش�یم. در حالی 
که بس�یاری به این رش�ته به دیده  یک 
ورزش تشریفاتی نگاه می کنند اما دیگر 
جنبه های تمرکز ذهنی آن را مدنظر قرار 
نمی دهند. این گفتگوها را که با س�ه تن 
از متصدیان این هیأت انجام ش�ده با هم 

می خوانیم.
***

◄◄مسابقات با قوانین آسیایی

س��هیال صفاری نائب رئیس بان��وان بیلیارد، 
بولینگ و بولس شهرس��تان سیرجان در این 
رابطه چنین گفت: پس از مسابقات مربوط به 
آقایان، مسابقات بعدی تحت عنوان مسابقات 
ای��ت بال بیلی��ارد ویژه بان��وان در تاریخ های 

13 و 14 تیرم��اه در مح��ل س��الن بیلی��ارد 
مجموعه ورزش��ی گل گهر برگزار شد که 32 
نفر در رده ی سّنی بزرگ ساالن در آن حضور 
داشتند. این مسابقات با قوانین آسیایی برگزار 
ش��د و درنهایت سونیا خراسانی نفر اول، درنا 
س��ون نفر دوم و دنیا سون نفر سوم شدند که 
لوح تقدیر و هدایا ی نقدی به نفرات برتر اهدا 
شد. این مسابقات را سمیه مالزینلی به عنوان 
س��ر داور ک��ه داور بین المللی اس��ت، فهیمه 
ایرانپاک، س��میه پیش بین و صدیقه شفیعی 
داوری کردن��د. در ای��ن مس��ابقات نس��رین 
علیخانی به عنوان بازیکن اخالق شناخته شد 
و نفرات چهارم تا دهم نیز به شرح زیر معرفی 
ش��دند. مریم خراسانی، زهرا س��ون، فاطمه 
سون، فرزانه موسایی پور، شیرین مکی آبادی، 
مطه��ره آرمند،  مهس��ا مکی آب��ادی، راضیه 

افتخاری، مینا زارعی، نسرین علیخانی.
س��هیال صف��اری اف��زود: من خودم از س��ال 
87 بیلی��ارد بازی می کنم و در همان س��ال 
مدرک مربی گ��ری ام را دریافت کردم ولی به 
دلیل نبودن یک هیأت منسجم و شاید بهتر 
است بگوییم به دلیل نبودن هیأت، به صورت 
خصوصی کار می کردم و کالس های آموزشی 
را ه��م به صورت خصوصی برگ��زار می کردم. 
البته از س��ال 96 مربی گل گه��ر هم بودم تا 
اینکه اخیراً به هّمت آقای امیر شریفی  رئیس 
هیأت بیلی��ارد، بولینگ و بولس شهرس��تان 
دوباره راه اندازی شد و خوشبختانه در همین 
مدت کم پیش��رفت های چش��مگیری در آن 

شاهد هستیم.

◄◄آماده مس�ابقات قهرمانی اس�تان 
می شویم 

امیر ش��ریفی رئیس هیأت بیلیارد س��یرجان 
در این زمینه گفت: برگزاری این مس��ابقات 
برای اولین بار در س��یرجان نقطه عطفی بود 

در بخ��ش آقایان و خانم ه��ا. کادر اجرایی در 
مس��ابقات خانم ها عبارت ان��د از : خانم ها درنا 
س��ون، مینا زارعی، فاطمه محسنی، مطهره 
آرمند؛ مس��ئول روابط عمومی خانم نسرین 
علیخانی؛  دبیر هیأت،  خانم محدثه ایرانمنش؛ 

ناظر و نماینده هیأت،  سهیال صفاری. 
ای��ن در حالی اس��ت که در همی��ن مدت 5 
ماه��ی که از راه اندازی هی��أت می گذرد300 
نفر بازیک��ن داریم و امیدواری��م بتوانیم این 

تعداد را تا پایان س��ال به 500 نفر برس��انیم. 
ما 5 ماه قبل در مقایسه با کرمان و رفسنجان 
عقب بودیم ولی اکنون در همین مدت کم و 
با وجود پتانسیل بسیار باال در قسمت بانوان 
در استان پیشتاز هستیم و در قسمت آقایان 
نیز حرف برای گفتن داریم. شریفی گفت: در 
حال حاضر در حال آماده شدن برای میزبانی 
مس��ابقات قهرمانی اس��تان در اواخ��ر مرداد 
در س��یرجان هس��تیم که امی��دوارم میزبان 
شایس��ته ای برای مسابقات اس��تانی باشیم و 
بتوانیم در عم��ل توانمندی های این هیأت را 

به خوبی معرفی کنیم. 
امیر شریفی افزود: در حال حاضر در دو بخش 
آقایان و خانم ها آموزش داریم. مربیان بخش 
آقایان میالد یزدانی و امین خاوند هستند که 
هرروز عصر در محل باشگاه بیلیارد توپ سیاه 
آماده ی آم��وزش هس��تند و خانمها صبح ها 
در باش��گاه مذکور ب��ه آموزش ای��ن ورزش 

می پردازند.

وی همچنی��ن گف��ت: نکت��ه ی دیگ��ری که 
ش��اید عنوان کردنش خالی از لطف نیس��ت 
ش��هریه های آموزش هس��ت که م��ا در حال 
حاضر ب��رای عالقه مندان یک هفتم ش��هریه 
مص��وب کش��ور را دریاف��ت می کنی��م. وی 
در پای��ان از حمایت ه��ای مس��ئوالن اداره 
تربیت بدنی مخصوص��اً دکتر گل محمدی و 
مدیرعامل باش��گاه گل گهر محمد جواهری 

تقدیر و تشکر نمود.

◄◄امید به کسب رده های باال
اما امین خاوند مسئول برگزاری مسابقات در 
س��یرجان گفت: س��یرجان  هر هفته میزبان 
مس��ابقات بیلی��ارد ایت بال اس��ت که اولین 
دوره ی مس��ابقات دوبل تیمی زیر نظر هیأت 
بیلیارد 4 مردادماه برگزار می گردد. وی افزود:  
در آینده ی نزدیک مس��ابقات قهرمانی کشور 
در شیراز برگزار می ش��ود که باید با آمادگی 
کامل در آن ش��رکت کنیم. به همین منظور 

از ه��م اکنون در حال تدارک و آماده س��ازی 
ب��رای ش��رکت دادن دو تیم )یکی به اس��م 
هی��أت و دیگری به اس��م گل گه��ر( در این 
مسابقات هستیم. از این رو ما تالش خودمان 
را می کنیم تا به  عنوان نماینده ی شهرس��تان 
در این مس��ابقات کش��وری بدرخشیم. امین 
خاوند گفت: با توجه به تالش��ی که مسئوالن 
محترم هیأت و بازیکنان دارند، امید به کسب 

رده های باال داریم.

گزارشی از فعالیت مجدد هیأت ورزشی بیلیارد سیرجان در گفتگو با مسئوالن هیأت  

آمادگی بیلیاردبازان سیرجانی برای حضور در مسابقات کشوری

نگاهی به تغییرات جدید در باشگاه ورزشی گل گهر 

از شایعه تا واقعیت 

آگهی تاسیس شرکت با مسئولیت محدود گهر نویسا سمنگان
به شماره ثبت 4658 به شناسه ملی 14008423344 

تاس�یس ش�رکت با مس�ئولیت مح�دود گه�ر نویس�ا س�منگان درتاریخ 
1398/04/05 به ش�ماره ثبت 4658 به شناس�ه ملی 14008423344 ثبت 
و امض�ا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به ش�رح زیر جهت اطالع 
عموم آگه�ی میگردد. موض�وع فعالیت: انج�ام طراحی، محاس�به،نظارت 
فن�ی و اج�رای کلیه پروژه های عمرانی اعم از فلزی و بتنی، ابنیه س�بک و 
سنگین، ساختمان سازی، انبوه سازی مسکن، ساخت راه و باند، سد سازی 
و تاسیس�ات مربوطه، س�اخت راه آهن، مترو، باند ف�رودگاه، برج مراقبت، 
احداث کانال، احداث تونل،نقش�ه برداری و تس�طیح اراض�ی، گودبرداری، 
تزریق س�یمان و ش�مع کوبی و ش�مع ریزی، س�دهای خاکی و بتنی، بند 
ه�ای آبی،تاسیس�ات برقی و مکانیکی س�اختمانها و کارخانجات صنعتی و 
نیروگاهها، س�ند بالس�ت و جوشکاری و ساخت انواع س�ازه های فلزی،باز 
س�ازی ابنیه، تزئینات داخلی و خارجی ساختمانها- انجام خدمات مشاوره 
ای و پیمانکاری ،طراحی،مطالعات و اجرای طرحهای راه س�ازی ش�امل راه 
های شهری،روس�تای ، انجام کلیه امور س�اختمانی راهسازی ، نهر کشی ، 
زهکشی وانجام کلیه عملیات آپارتمان سازی ، پل سازی ، سد سازی ، تونل 
سازی ، محوطه سازی ، نقشه کشی ، نقشه برداری ایجاد و راه اندازی کلیه 
پروژه های صنعتی ، فنی ، جوش�کاری ، برش�کاری تراشکاری ، لوله کشی 
خطوط ، رنگ آمیزی ، س�ند پالس�ت ، ایزوگام ، تهیه و تامین ماشین آالت 

س�بک و س�نگین خرید و فروش ان،، خرید و فروش ، تولید بتن و مصالح 
ساختمانی اعم از موزائیک و جدول و کانیو سنگ های مصنوعی و طبیعی و 
شن و ماسه ، ضایعات ساختمانی ، اجرای اسکله ، سقف .طراحی، محاسبه، 
نظارت و ایجاد و نگهداری کلیه پروژه های فضای سبز و زیبا سازی و رنگ 
آمی�زی معابر-انج�ام کلیه امور خدماتی ش�امل تنظیفات، محوطه س�ازی 
فضای سبز، تامین نیروی انسانی مجاز شرکت، اجرای کلیه خدمات شهری 
اع�م از مبلمانهای ش�هری رنگ آمیزی جداول و جدول کش�ی، تس�طیح 
اراضی-همچنی�ن اجراء کلی�ه طرحهای بازیافت انواع زباله و پس�ماندهای 
صنعت�ی و غذایی و تولی�دی -همچنین ارائه کلیه خدم�ات در زمینه رنگ 
کاری نماهای س�اختمان ، عایق بندی، شستش�و و پاکس�ازی معابر، س�ند 
پالس�ت، کنیتک�س، رومالی�ن ، مولتی کال�ر و کلیه خدمات س�اختمانی- 
نگه�داری وخدمات فضای سبز:ش�امل خدمات باغبان�ی ونگهداری فضای 
سبز وموارد مشابه -امور تاسیساتی: شامل تعمیر ونگهداری وبهره برداری 
از تاسیس�ات برودتی وحرارتی وموارد مش�ابه-تامین نیروی انسانی مورد 
نیاز شرکت – صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز-انجام کلیه فعالیتهای 
معدنی از جمله اکتش�اف و استخراج و بهره برداری از معادن-عقد قرارداد 
با اش�خاص حقیق�ی و حقوقی و ش�رکت در کلی�ه مناقص�ات و مزایدهای 
مربوطه- ش�رکت در نمایش�گاهها و غرفه آرائی - خرید ، فروش ، توزیع ، 
واردات و صادرات کلیه کااله�ای مجاز بازرگانی اعم از کاالهای الکتریکی، 
الکترونیک�ی ، تاسیس�ات گرمای�ش و س�رمایش و نص�ب و راه ان�دازی و 

نگهداری آنها ، تجهیزات پزش�کی ، محصوالت بهداش�تی ، آرایشی ، مواد 
غذایی ، محصوالت کش�اورزی و پتروش�یمی و لوازم خودرویی و همچنین 
ترخی�ص کاال از گم�رکات داخلی و بی�ن المللی ، ش�رکت در مناقصه ها و 
مزایده ها ، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ، اخذ 
وام و تس�هیالت ریالی و ارزی از کلیه بانک ها و موسس�ات مالی و اعتباری 
داخل�ی و خارجی ، اخذ نمایندگی مجاز از ش�رکتها و موسس�ات داخلی و 
خارجی و اعطای نمایندگی به آنها ، مش�ارکت و ش�رکت در نمایشگاه های 
تخصص�ی و غیر تخصصی داخل و خارج کش�ور- خرید ، فروش ، واردات و 
ص�ادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراج�ع ذیربط مدت فعالی�ت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی : استان کرمان ، شهرستان سیرجان ، بخش مرکزی ، شهر سیرجان، 
شهرک امام رضا ، خیابان گلشن ، کوچه گلشن 6]ک دانشجو3[ ، پالک 0 ، 
طبقه اول کدپستی 7816837975 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است 
از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان س�هم الشرکه هر یک از شرکا آقای امیر 
پورگهردی به شماره ملی 3060354049 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه 
آقای محمد پورصادقی نژادس�یرجانی به شماره ملی 3060371040 دارنده 
500000 ریال س�هم الش�رکه اعضا هیئ�ت مدیره آقای امی�ر پورگهردی به 
شماره ملی 3060354049و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای محمد پورصادقی نژادسیرجانی 
به ش�ماره ملی 3060371040و به س�مت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 

نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اس�ناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی و نامه های اداری و 
اوراق عادی با امضاء منفرد آقای امیر پورگهردی فرزند جالل به شماره ملی 
3060354049 )مدیرعامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساس�نامه روزنامه کثیر االنتش�ار نگارستان جهت درج 
آگه�ی های ش�رکت تعیین گردید. ثب�ت موضوع فعالیت مذک�ور به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باش�د. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )525733(
آگهی تغییرات شرکت دژ پل سمنگان شرکت سهامی خاص به 

شماره ثبت 3612 و شناسه ملی 10630129880
 به استناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ 1398/03/06 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش�د : -1 آقای رضا حس�نی با ش�ماره ملی 3050125561 به سمت 
مدیرعام�ل و عضو هیئ�ت مدیره آقای به�روز صفی نژاد با ش�ماره ملی 
3130832351 به سمت رئیس هیئت مدیره خانم بتول افشارجهانشاهی 
با ش�ماره ملی 3071183798 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره -2 کلیه 
اس�ناد و اوراق به�ادار و تعهدآور ش�رکت از قبیل چک، س�فته، براوات، 
قراردادها و عقود اس�المی با امضاء بهروز صفی نژاد همراه با مهر ش�رکت 
معتبر می باش�د. اداره کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )521688(



گروه فرهنگ و هنر: رئیس موزه هنر های 
معاصر صنعتی کرم��ان از برگزاری رویداد 
دوباغ با محوریت باغ س��نگی س��یرجان و 
باغ شاهزاده ماهان که هفته گذشته صورت 
گرف��ت به عن��وان یک��ی ازرویدادهای مهم 
فرهنگی اس��تان یاد ک��رد. میثم ثمررخی 
گفت: رویداد فرهنگی دو باغ برآن اس��ت تا 
بر محور ارتباط میان فضای باغ سنگی و باغ 
شاهزاده ماهان، با عبور از معنای واضح باغ، 
ارتباط زیرالیه های متکث��ر مفهومی میان 
آن دو را دستمایه ای برای پرسشگری قرار 
دهد تا هنرمند بر بستر مفاهیمی از جمله 
هستی و نیس��تی، رویش و زوال، آشتی و 
قهر، زیس��ت و زندگی، س��لطه و خشونت 
و مفاهی��م متکث��ر دیگر عناص��ر حیات را 
تعریفی دوباره ببخش��د و به گونه ای خلق 
اث��ر کند ک��ه گویی نه باغ هم��ان باغ و نه 
عناصر حیات همان است. وی با بیان اینکه 
این روی��داد تجربه محور، ط��ی فرآیندی 
بینا رش��ته ای، ش��کل گیری ای��ده هنری و 

چگونگی خوانش هنرمند معاصر از موضوع 
دو باغ را هدف قرار داده اس��ت، افزود: این 
فرآیند ش��امل س��فر به منطقه، مشاهدات 
و  بینارش��ته ای  پژوهش ه��ای  دی��داری، 
تعام��ل می��ان هنرمن��دان و کارشناس��ان 
حوزه ه��ای دیگر از جمله جامعه شناس��ی 
و بوم شناس��ی بود که ب��ا حضور هنرمندان 
عضو انجمن مجسمه سازی ایران انجام شد. 
میثم ثمررخی بیان داشت: در گام نخست 
هنرمندان با استفاده از دریافت های تجربی 
و مطالعات��ی به طور انفرادی یا گروهی آثار 
و پروژه ه��ای خ��ود را در قالب ایده و طرح 
ارائه می نمایند و سپس این پروژه ها پس از 
انتخاب در قالب نمایشگاه و چاپ کتاب در 
تهران ارائه و هم زمان همایشی بر محوریت 

موضوع و آثار برگزار می شود.
وی گفت: در گام بعدی این آثار در اس��تان 
کرمان به نمایش گذاش��ته می شود و بنا به 
ضرورت اجرا در بیان ایده، در موزه هنر های 
معاص��ر صنعتی کرم��ان و یا متناس��ب با 

پیشنهاد هنرمند، خارج از فضای نمایشگاه 
ارائه و اجرا می ش��ود. رئیس موزه هنر های 
معاصر صنعتی کرمان با بیان اینکه مکان ها 
و محل ه��ای ارائ��ه و نمایش ای��ن رویداد 
متعاقب��اً اعالم می ش��ود، اف��زود: همزمان 
نمای��ش مس��تندات پروژه های  جلس��ات 
اجرایی، جلسات هم اندیشی و همایشی در 
کرمان برگزار می شود. رئیس موزه هنر های 
معاصر صنعت��ی کرمان به روز ش��مار این 

رویداد نیز اش��اره کرد و بیان داش��ت: ۹ تا 
۱۴ م��رداد زمان ارائه آثار و طرح هاس��ت.، 
اول شهریور زمان اعالم اسامی، ۱ تا ۳ آبان 
زمان تحوی��ل آثار،۱۰ تا ۳۰ آبان، برگزاری 
مرحل��ه اول رویداد در ته��ران و ۲۹ آذر تا 
۳۰ دی ۹8 زم��ان برگ��زاری مرحل��ه دوم 
رویداد در کرمان است که امیدواریم نتایج 
ارزش��مندی به یادگار بگذارد. وی سخنان 
خود را در پیوند دوباغ س��نگ و باغ درخت 

چنین تمام کرد: زمین گرم جهان مشترک 
ماس��ت ک��ه راه از میان خش��کی آن عبور 
می کند و س��رزمینی را به س��رزمین دیگر 
پیون��د می دهد. راهی ک��ه گویی در پیچ و 
خم رویداد ها و روایت ها مس��یر خود را باز 
می کند و گذش��ته را به ح��ال و آینده گره 
می زند. سرزمینی در هم تنیده درتاریخ که 
گاه چش��م اندازی از حیات باغی همچون » 
ب��اغ ماهان« به اندام مینیاتوری خیال انگیز 
می س��ازد که الب��الی درختانش سرش��ار 
از زیس��ت زن��ان و مردان��ی اس��ت که در 
خش��کی محیط خود، زندگی را در آغوش 
کشیده اند و گاه، قهر با حیات و سرزندگی 
را در هیبت »باغی سنگی« پدیدار می کند. 
باغی که حاصل دس��ت مردیست که دیگر 
نمی خواهد و نمی تواند با زندگی به مفهوم 
متعارف آن گفتگو کند. او س��کوت می کند 
و باغی بی مرگ با میوه هایی از جنس زمین 
می س��ازد که تا اب��د پایدار بمان��د و هیچ 

سلطه ای نتواند آن را نابارور سازد.« 
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رونمایی از یک مجموعه شعر
از کتاب مجموعه شعر »به تنهایی نفس می کشم 
« اثر محمد حسین پورمعصومی طی مراسمی 
عصر پنجش��نبه رونمایی ش��د. در این مراسم 
که با حضور نویس��ندگانی چون هرمز علیپور، 
علیرضا راهب، حامد ابراهیم پور، حسین سبزه 
صادقی، حس��ن مرتجا و برخ��ی دیگر از اهالی 
فرهنگ و هنر در س��الن مهر سیرجان برگزار 
گردید از این نویسنده و شاعر همشهری تقدیر 
شد. محمدحسین پورمعصومی مجموعه ادبی 

خود را با 55 قطعه شعر در 88 صفحه به سبک اشعار سپید نیمایی تدوین 
و به بازار نشر و فروش کتاب های ادبی فرستاده است.

تازه های نشر

محمدرضا علیزاده مدیر کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی 
اس��تان کرمان گفت: روند افزایش ظرفیت نمایش��ی 
فیلم ها و سالن های نمایش در سراسر استان با احداث 
اولین پردیس س��ینمایی اس��تان کرمان در بم دنبال 
خواهد ش��د. وی که در نشس��ت هماهنگ��ی و تبادل 
تفاه��م نامه اجرای طرح پردیس س��ینمایی اس��تان 
با حض��ور  معاون توس��عه مدیریت و منابع س��ازمان 
سینمایی کشور س��خن می گفت: گزارشی از وضعیت 

سینما های استان کرمان ارائه کرد.
علیزاده گفت: در حال حاضر ۱۳ سالن سینمای فعال 

در اس��تان کرمان وجود دارد؛ ضمن این که دو سالن 
نمایش فیلم نیز فعال هس��تند و بقیه شهرستان ها نیز 
از طریق سینما سیار پوش��ش داده می شوند. علیزاده  
به افزایش تعداد صندلی ها در سال های اخیر نیز اشاره 
ک��رد و ادام��ه داد: با پیگیری های ب��ه عمل آمده،  در 
س��ال ۹۶ و با همیاری و همکاری مجموعه س��ازمان 
س��ینمایی و سینما شهر، نزدیک به ۱۲۰۰ صندلی به 
تعداد صندلی های موجود س��ینماهای اس��تان کرمان 
اضافه شد که برای یک سال این تعداد صندلی افزایش 

قابل توجهی در این زمینه است.

رییس اداره بهزیس��تی س��یرجان از برپایی جشنواره 
ک��ودک توانمند در 5 پارک س��طح ش��هر خبر داد و 
گفت: در هفته بهزیس��تی عالوه بر این جش��نواره که 
با استقبال مواجه شد فیزیوتراپی، کاردرمانی، شنوایی 
سنجی، بینایی سنجی در مراکز پلی کلینیک حضرت 
ابوالفضل)علیه الّسالم( برای عموم مردم رایگان صورت 
گرفت: وی شعار امسال بهزیستی را شفافیت و ارتقای 
س��المت اجتماعی اعالم ک��رد و گفت: همکاران ما در 
بخش های مختلف در این زمینه فعال هستند و تالش 
می کنند. دکتر مهتاب حس��ینی همچنی��ن از افتتاح 

کلینیک م��ددکاری باور اطالع داد و گفت: برنامه های 
مش��ابه دیگری در ای��ن زمینه اجرا می ش��ود. وی از 
افتتاح سالن ورزشی بهزیستی که با کمک شرکت نظم 
آوران تکمی��ل و اجرا ش��ده خب��ر داد و گفت: در این 
مجموعه خدمات ورزش��ی به افراد تحت پوشش ارائه 
می شود. وی همچنین از دیگر برنامه ها در این زمینه 
خبر داد و افزود: ش��رکت جهان فوالد نیز  قرار اس��ت 
زمین ورزش��ی گلبال را برای بچه های نابینا در مجاور 
س��الن ورزش��ی آماده کند که ج��ا دارد از برنامه های 

حمایتی این شرکت ها تشکر کنم. 

از سوی اداره بهزیستی برگزار شد: 

برپایی جشنواره فرهنگی
برای کودکان

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

ساخت اولین پردیس
 سینمایی استان کرمان

کاریکلماتور

محمدعلی آزادیخواه 

پشتکار، ارزنده ترین عامل شکل دهنده کیفیت 
زندگیت است 

■ عزی��ِز ارجمند! لطفاً از خش��م بپرهیز که آغازش 
»نادانی« است و آخرش »ندامت«. 

■ خوب اس��ت که خود را بزرگ نش��ماری که پیش 
دیگران حقیر و کوچک می شوی. 

■ مکر و خدعه و نیرنگ در حِقّ کسانی که به شما ایمان دارند، ُکفر است. 
■ عزی��ِز مهربان! این را بدان که همیش��ه ی خدا عدالت پش��تیبان مردِم 
مرارت کش نیس��ت. به قول س��عدی علیه الرحمه: »مپندار از لِب شیریْن 
عبارت/ که کامی حاصل آید بی مرارت«. )مرارت کش: زحمت کش، کس��ی 

که با مشقت و تلخ کامی روزگار می گذراند.( 
■ کسی که در قدرت، به راه عدالت باشد، همه ی مردم یار و مددکارشند و 

کسی که به راه بیدادگری است، مردم آرزومند بیماری و مرگشند. 
■ عزیِز با تمیز! پش��تکار، ارزنده ترین عامل شکل دهنده کیفیت زندگیت 

است؛ حّتی باید از استعدادت برایت مهم تر باشد. 
■ عزیِز با ش��خصیت و مردمگ��را! این را بدان که بدون آش��نایی قبلی و 

دوستی و توّقع، می توان یار و دلسوز دیگران بود. 
■ عزیِز اندیش��مند! خرد در آنچه می دانیم پیدا نیست، تنها در کردارمان 

دیده می شود. 
■ تفاوِت دزد با پولدار در این اس��ت ک��ه دزد ماِل پولداران را می دزدد و 

پولدار پوِل ُخرِد زحمتکشانرا. 
■ فقیر برای س��یر کردن شکمش َعذاب می کشد و پولدار برای معالجه ی 

دستگاِه گوارشش. 
■ یکی از آفت های عشق پاک بی گمان نداشتن فکر و فرهنگ است. 

■ فق��ر و ندارم��ی برخی از مردان ن��ادان را به خیانت و پ��اره ای از زناِن 
بی فرهنگ را به فحشا می کشاند. 

■ ش��خِص ناامید یعنی آدم بی همه چیز، ب��ی همه کس، تاریک اندیش، 
روزگار سیاه و در جمع نادان و ناآگاه. 

 رویداد فرهنگی دو باغ برآن است تا بر محور
ارتباط میان فضای باغ سنگی و باغ شاهزاده ماهان، 
با عبور از معنای واضح باغ، ارتباط زیرالیه های متکثر مفهومی میان
 آن دو را دستمایه ای برای پرسشگری قرار دهد

تا هنرمند بر بستر مفاهیمی از جمله هستی و نیستی، رویش و زوال و 
زیست و زندگی تعریفی دوباره ببخشد

در حاشیه رویداد فرهنگی 2 باغ در کرمان مطرح شد:

باغ سنگ و باغ درخت، دست مایه هنر هنرمندان 
در ادامه این رخداد مستنداتی تهیه می شود که به صورت فراگیر در اختیار هنرمندان قرار خواهد گرفت

به مناسبت دومین سالگرد شادروان 

مهندس 
سجاد بهاءالدینی 

جمعه مورخ 1398/5/4 
ساعت 6 بعدازظهر در جوار آرامگاه 

ابدیش گرد هم می آییم تا یاد و خاطره اش 
را زنده نگه داریم. 

خانواده 

تو مرا یاد کنی یا نکنی، باورت گر بشود گر نشود 

نفسم می گیرد رد هوایی که نفس اهی تو نیست 

مجمع عمومی عادی سالیاهن نوبت دوم 
آگهی دعوت 

شرکت تعاونی ساباط سازان سیرجان شماره ثبت 1763 شناسه ملی 10860542479 شهرستان سیرجان استان کرمان 
نظر به اینکه جلسه مجمع عادی سالیانه نوبت اول مورخ 98/4/26 این تعاونی به حد نصاب مقرر در اساسنامه و قانون 
شرکت های تعاونی نرسید،  به اطالع کلیه اعضاء می رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم رأس ساعت 17:30 
روز چهار شنبه مورخ 98/5/16 در محل سالن نظام مهندسی تشکیل می گردد. از اعضای محترم دعوت می شود در جلسه 

فوق حضور بهم رسانند. 
ضمنًا: 

1- اعضایی که مایلند حق حضور و رأی دادن در مجمع را به نماینده تام االختیار واگذار نمایند تا تاریخ 98/5/15 به اتفاق 
نماینده خود جهت تأیید و صدور برگ نمایندگی به محل دفتر شرکت طبقه سوم مجتمع زیتون مراجعه نمایند. )حضور 
توأم عضو و نماینده وی در مجمع ممنوع است(. ضمنًا ساعت 12 وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل برگزاری مجمع 

بررسی می گردد. 
1- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی )سال 98( 

2- استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرس در خصوص سال های 96-97 
3- تصویب صورتهای مالی 96 و 97 

4- تصمیم گیری در خصوص پروژه مسکونی والیت مبنی بر فروش یا ادامه ساخت 
5- تصویب حق الزحمه بازرس جهت سال 98 

6- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی شرکت 
هیئت مدیره شرکت تعاونی 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه – نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن کارگران 
پیمانکاران معادن گل گهر سیرجان نود و یک

 به شماره ثبت 3340 شناسه ملی 14003341457 شهرستان سیرجان استان کرمان

قانون  و  اساسنامه  مقرر در  نصاب  به حد  تعاونی  این  اول مورخ 98/4/25  نوبت  اینکه جلسه مجمع عادی سالیانه  به  نظر 
شرکت های تعاونی نرسید به اطالع کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی می رساند که جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت 

دوم راس ساعت 19 روز چهار شنبه مورخ 98/5/16 در محل خیابان وحید سالن اجتماعات هالل احمر تشکیل می گردد.
از سهامداران دعوت می گردد راس ساعت مذکور در جلسه حضور به هم رسانند. ضمنا: اعضایی که مایلند حق حضور و رای 
دادن در مجمع را به نماینده تام االختیار واگذار نمایند تا تاریخ 98/5/15 به اتفاق نماینده خود جهت تایید و صدور برگ 
نمایندگی به محل دفتر شرکت- بلوار والیت روبروی خوابگاه دانشجویی مراجعه نمایند. )حضور توام عضو و نماینده وی در 

مجمع ممنوع است.( ضمنا ساعت 17 وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل برگزاری مجمع بررسی میگردد.
دستور جلسه:

 1-انتخاب اعضا اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال2- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال 
مالی 3- استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره و بارزس برای سالهای 1395 الی 1397  4- تصویب صورت های مالی سالهای 
1395 الی 1397  5- استماع گزارش حسابرسی سالهای 1395 الی 1396  6- تعیین موسسه حسابرسی و تصویب هزینه 
مربوطه  7- تصویب دستور العمل پاداش هیئت مدیره  8- تصویب حق الزحمه بازرس برای سال 1398  9- تصویب حقوق و 
مزایای مدیرعامل برای سال 1398  10- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت 11- تصویب تغییرات اعضا 

و سرمایه
هیئت مدیره شرکت تعاونی
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آسیب شناسی فضای مجازی
بیژن ادبی

هوِس مطرح ش��دن، جلب توجه و تأییدطلبی یک جنبه ذاتی در وجود بشر 
دارد. فضای مجازی با استفاده از عنصر گمنامی و پنهان کردن هویت، بهترین 
بس��تر برای ارضا و اقناع  این حس است. فردی عکس��ی از خود را در فضای 
مجازی منتش��ر می کند، دنبال کنندگان وی، آن را می پسندند و به اصطالح 
)الیک( می گیرد. البته هر پدیده ای که از حالت ُعرفی خارج شود و رویکردی 
خالف رویه ی معمول پیدا کند، در حقیقت از پوسته و محتوای اولیه اش خارج 
می ش��ود. فضای مجازی، برجسته ترین مثال و مصداق برای تبیین )وضعیت 
اجتماعی بحرانی( ش��هروندانی اس��ت که کاماًل از ری��ل زندگی عادی خارج 
ش��ده اند. به عبارت دیگر،آن  چیزی که برنام��ه ی  زندگی روزمره ی این آدم ها 
را دچ��ار تالطم کرده و آن ها از خورد و خ��وراک انداخته و همه   ی نقش های 
اجتماعی آن ها به هم ریخته است، از این اصل سرمنشأ می گیرد که آن  ها درک 
درستی از این موضوع ندارند که وسایل ارتباط جمعی و گوشی های هوشمند 
و نرم افزارهای پیام رسان، ابزار کار انسان ها برای ارتباط گیری دوسویه هستند. 

یعنی بخشی از زندگی واقعی؛ همین و بس. 
بسیاری از کاربران فضای مجازی، به خاطر برطرف کردن کمبودهای روحی و 
ارضای حس خودشیفتگی خود، روزانه عکس های بسیاری منتشر می کنند. آن 
مادری نیز که هر لحظه عکس های کودکش را به اشتراک می گذارد، به خاطر 
جلب توجه و برطرف ساختن خودخواهی و خودپسندی اش، حقوق انسانی آن 
کودک را نقض می کند و هیچ حریمی برای  او قائل نیس��ت. بخشی از جرائم 
اینترنتی و وابستگی های شدید بیمارگونه به شبکه هایی چون واتس اَپ، تلگرام، 
اینستاگرام و دیگر پاتوق های مجازی از ناهنجاری هایی محسوب می شود که 
در جهان جدید با آن ها دست به گریبان  هستیم. اعتیاد به فضای مجازی که 
بی شک در همین نیاز به )تأییدطلبی( ریشه دارد و یکی از عوارض و نشانه هاِی 
عدم ش��ناخت و در عین حال، ناسازگاری ما با پدیده های مدرن است. اساساً 
ش��بکه های اجتماعی برای )جامعه پذیری( و آسان سازِی مسیرهای ارتباطی 
انس��ان ها ش��کل گرفته اند. گمان می کنم این تنها حقیقتی است که همه بر 
روی آن اجماع دارند. برخی جامعه شناس��ان اروپایی اعتقاد دارند که تاثیرات 
منفی ش��بکه های مجازی  نیز به عنوان یک آسیب باید برطرف شود و اصوالً 
آسیب شناس��ی فضای مجازی را در منافات با مبحث )آزادی بیان( نمی دانند. 
این جامعه شناس��ان، کم شدن ارتباط با اعضای خانواده و به طور کلی منزوی 
و ایزوله شدن از جامعه را عامل تخریب ارتباطات انسانی و افسردگی های حاد 
می دانن��د. انزوای اجتماعی و کاهش ارتباط کاربر فضای مجازی در واقعیت با 
خانواده و دوس��تان و آشنایان و فرو رفتن در پیله ِی تنهایی خود، معنایی جز 
)تکنولوژی زدگی( ندارد. شاید علت این قضایا آن باشد که درست یادنگرفته ایم 
ک��ه هیچ چیز جای ارتباط واقعی و چهره به چهره ِی عاطفی را نمی گیرد. نیاز 
نیس��ت در هر جمع و مهمانی به جای صحبت کردِن رو در رو، گوش��ی خود 
را بیرون بیاورید و ساعت ها در هزاران گروهی که احیاناً در فضای مجازی در 
آن ها عضو هستید، به گشت و گذار بپردازید. گوشی همراه همیشه در اختیار 
شما هست اما عمر روابط و ارتباطات آدم های گوشت و پوست و استخوان داری 
که در اطراف مان می بینیم همیش��گی نیست و باید این فرصت های ارتباطی 
را غنیم��ت بدانیم. لطفاً به جای غرق ش��دن در باتالق گوش��ی های همراه با 

احساسات و چشم های خودتان، زندگی را تجربه کنید.

نگاه

محمد غیوری 
 

ب��ه لطف حض��ور در فض��ای مجازی و 
منحص��راً اینس��تاگرام با اقوامی آش��نا 
ش��دم که اگر چه از وجود والدین ش��ان 
مطلع بودم ول��ی هرگز در عمرم آنها را 
از نزدیک ندیده بودم و با آنها مصاحبت 
و همنش��ینی نداش��تم. از ب��ارداری و 
چش��م انتظاری برای تول��د فرزند یکی 
از همین اقوام نیز از طریق اینس��تاگرام 
و پُس��ت مربوطه با خبر شدم. چند ماه 
بع��د و قبل از تولد آن کودک صفحه ای 
ناشناس پس��ت های مرا الیک کرده بود 
و زیر آخرین پستم کامنت گذاشته بود. 
صفحه متعلق به کودکی بود که در راه و 
در شکم مادر بود و این کامنت گذاشتن 
و الی��ک کردن نیز دعوت اجبار گونه ای 
بود ب��رای دنبال ک��ردن آن صفحه!. از 
س��وی دیگر کنجکاو هم شده بودم، لذا 
آن صفحه را دنبال کردم و پیوس��تم به 
خیل فالوورهای کودکی که قرار بود بعد 
از این به دنیا بیاید.! اولین پست تصویر 
ج��واب مثبت آزمایش بارداری بود و در 
ادامه به تصویر کش��یدن لحاف و تشک 
و لباس و کالس��که و پس��تانک کودکی 
که هن��وز قدم به عرصه دنیا نگذاش��ته 
ب��ود ولی نام و هویت داش��ت و البته از 
همه مهم تر صاح��ب و دارای صفحه ای 

در شبکه های مختلف اجتماعی.
باز قِصه و ُغصه تک��راری نابلدی و عدم 

اس��تفاده صحی��ح از این فض��ا می تواند 
پیامدها و خس��ران هایی از قَِبل استفاده 
ناصحی��ح و غی��ر اصول��ی از آن متوجه 
ما و اطرافیان مان کند. حتماً ش��ما هم 
رفتارهایی از این دس��ت در شبکه های 
اجتماعی دیده ای��د. والدینی که بی حد 
و اندازه و بدون توجه به هرگونه اصولی 
عکس ه��ا و فیلم های فرزن��دان خود را 
در ش��بکه های اجتماع��ی به اش��تراک 
می گذارن��د. ای��ن والدین اگ��ر چه یک 
رویکرد را دنبال می کنند ولی دو قِس��م 
هس��تند عده ای که از سر ذوق دست به 
این کار می زنند و عده ای هم که تمنای 
الی��ک و جذب فالوور در جهت کس��ب 
درآم��د و اهداف مالی دارند. ولی هر دو 
گروه یک رویکرد در پیش گرفته اند. آش 
به حّدی شور ش��ده است که برای نیل 
به هدف دس��ت به دامن سناریونویسی 
و کارگردانی و تدوین نیز ش��ده اند و اال 
ِکی و کج��ا دیده اید و یا چقدر محتمل 
می دانید ولو به ط��ور تصادفی اول گام 
برداش��تن یک کودک ثبت شود آن هم 
در حالی که ش��یک ترین البسه بر تن او 

باشد.؟
اس��تفاده ابزاری از ک��ودکان در جهت 
جلب توجه و یا کس��ب درآمد به حّدی 
فزونی و افراط یافته اس��ت که بسیاری 
از آسیب شناسان، از این کودکان با نام 

»کودکان کار مجازی« نام می برند.
این امر بنا به هر دلیل و نّیتی که باش��د 

صحیح نیست و خسران و خطرهایی را 
متوجه کودک در حال حاضر و بیش��تر 
در آین��ده می کند. احس��اس و رویکرد 
کودکان در س��نین نوجوان��ی و جوانی 
نس��بت به ای��ن موضوع بخش��ی از این 
ماج��را اس��ت. کودکانی ک��ه بنابرعدم 
اختیار خود دارای صفحه در شبکه های 
اجتماع��ی هس��تند و ی��ا عکس ه��ای 
بی شمار آن ها در دسترس قرار می گیرد 
و یا به شیوه های این چنینی به شهرت و 
معروفیت دست پیدا می کنند نیز دارای 
دو رویکرد هستند. شادمانی و احساس 
رضایت یک روی س��که این ماجراست 
و ناراحت��ی و عدم رضای��ت خاطر روی 
دیگ��ر آن. در بخ��ش اول درنتیجه این 
معروفیت اعتمادبه نفس کاذب و مخربی 
نصیب ج��وان و ی��ا نوجوان می ش��ود. 
اعتمادبه نفس��ی که پوچ اس��ت و ناشی 

از مشهوریتی اس��ت که ارتباطی با وی 
و توانمندی ه��ای وی ن��دارد. نی��از به 
گزافه گویی نیست که چرا عدم رضایت 
وی از این ماجرا می تواند ایجاد مش��کل 
کن��د چرا که می تواند نقض عیان حریم 

خصوصی یک فرد باشد.
در واقع بیش��ترین آس��یب این ماجرا از 
طرف نقض حریم خصوصی افراد اس��ت 
و ف��رق نمی کند که ناق��ض این حریم 
حت��ی والدین آن ها باش��ند. البته درک 
ای��ن موضوع و بایس��تگی و الزام رعایت 
حری��م خصوص��ی افراد بدین س��بک و 
س��یاق برای ما ک��ه در ای��ران زندگی 
می کنیم ش��اید غیرمتعارف و نامعمول 
جلوه کند چرا که در جرگه کشورهایی 
هستیم که دارای خأل و نقصان قانون در 
این زمینه هس��تیم. فرهنگ ما ایرانیان 
نیز در رابط��ه با رعایت حریم خصوصی 
دارای نقصان، کاس��تی و ضعف اس��ت. 
از ط��رف دیگ��ر فرزندان ثم��ره زندگی 
والدی��ن و دل خوش��ی آن ها هس��تند و 
اینک��ه بخواهیم بین اختی��ار والدین و 
حریم خصوصی کودکانی که به نوعی در 
تملک همان والدین هس��تند مرز و حد 

قائل شویم کاری بس مشکل است.
س��ن اپیدمی اس��تفاده از ش��بکه های 
اجتماعی و به طبع مشکل های پیرامون 
و مرتب��ط ب��ا آن نه تنها در ای��ران بلکه 
در بس��یاری از کش��ورها پایین است و 
به نوعی این مش��کل تنها خاص ایران و 

کشورهای توسعه یافته نیز نیست. حدود 
سه سال پیش بود که خبر شکایت یک 
دخت��ر ج��وان اتریش��ی از والدین خود 
موجب تعجب جهانیان ش��د و از سوی 
دیگر هش��داری بود بر مواجهه با آسیب 
و چالشی جدید. علت شکایت نیز انتشار 
بی روی��ه و نامتعارف عکس های کودکی 
این دختر در فیس بوک توس��ط والدین 
و نهایت شکس��تن حریم خصوصی آن 

دختر بود.
حری��م خصوصی ب��ه اطالعات��ی گفته 
می ش��ود که آن اطالع��ات می تواند در 
صورت فاش ش��دن آس��یب هایی را به 
صاحب اطالعات چ��ه از لحاظ روحی و 
چه مالی و یا جس��می وارد سازد. تصور 
کنید وقتی ش��ما ویدیویی از حرف زدن  
ناق��ص فرزندت��ان در کودکی منتش��ر 
می کنید و یا عک��س نامتعارفی از او به 
اش��تراک می گذارید. این فیلم یا عکس 
و نش��ر آن در دوران دبستان فرزندتان 
ممکن است باعث تمسخر وی در جمع 
همکالس��ان و به دنبال آن تنش روحی 
برای فرزندتان ش��ود. پس مطلوب است 
نهایت دقت و وس��واس را در استفاده از 
فض��ای مجازی و ش��بکه های اجتماعی 
به وی��ژه هنگامی که یک س��مت ماجرا 
فرزندانمان و کودکان هس��تند داش��ته 
باش��یم. یادم��ان باش��د انتخ��اب ای��ن 
عکس ه��ا باید با نهای��ت دقت و ظرافت 

صورت گیرد.

 تصور کنید وقتی شما ویدیویی از حرف زدن ناقص فرزندتان در 
کودکی منتشر می کنید و یا عکس نامتعارفی از او به اشتراک می گذارید. 
این فیلم یا عکس و نشر آن در دوران دبستان فرزندتان ممکن است 
باعث تمسخر وی در جمع همکالسان و به دنبال آن تنش روحی برای 
فرزندتان شود. 

 فرق نمی کند که ناقض این حریم حتی والدین آن ها باشند...این 
امر بنا به هر دلیل و نیتی که باشد صحیح نیست و زیان ها و تهدیدهایی  
متوجه کودک شما در حال و بیشتر در آینده می کند.. کودکانی که بنا 
بر عدم اختیار خود دارای صفحه در شبکه های اجتماعی هستند و یا 
عکس های بیشمار آن ها در دسترس قرار می گیرد

عدم استفاده صحیح از فضای مجازی می تواند آسیب های زیادی متوجه فرزندان شما کند

پیامدهای استفاده ابزاری از کودکان



گروه حوادث: هفته گذشته، روزهای 
پرکاری برای سربازان گمنام امام زمان 
)ع��ج( و مأموران پلیس س��یرجان در 
کش��ف محموله های م��واد مخدر طی 
چندین عملیات جداگانه بود. دادستان 
عمومی و انقالب سیرجان در گفت وگو 
با خبرنگار نگارستان از کشف محموله 
200 کیلوگرمی تریاک توسط مأموران 
اداره اطالعات از یک خودروی پراید در 
بلوار س��ید جمال الدین اس��دآبادی در 
روز دوش��نبه  خبر داد. قاضی محسن 
نی��ک ورز افزود: در پی رصد اطالعاتی، 
س��ربازان گمن��ام امام زم��ان )عج( در 
جریان قاچاق موادمخدر از سیرجان به 
شیراز قرار گرفته و موفق شدند خودرو 

را در حوالی هتل کهکش��ان شناسایی 
کنند. وی ادامه داد: تعقیب و گریز آغاز 
و در نهایت خ��ودروی پراید در انتهای 
بلوار حجه االسالم سید احمد خمینی 
توقیف ش��د. راننده پراید که فردی 45 
ساله و سابقه دار است نیز توسط مأموران 

اداره اطالعات دستگیر و بازداشت شد.

◄ کش�ف محمول�ه م�واد مخدر 
صنعتی

 این مقام قضایی تصریح کرد: مأموران 
پلی��س مبارزه با مواد مخدر س��یرجان 
نی��ز در عملی��ات روز یکش��نبه خ��ود 
موفق به کش��ف 75 کیلوگرم هروئین 
و 61 کیلوگرم شیش��ه شدند. دادستان 

س��یرجان گفت: در پی اطالع مأموران 
از قاچ��اق عم��ده شیش��ه و هروئی��ن 
از سیس��تان و بلوچس��تان ب��ه تهران، 
محورهای مواصالتی شهرس��تان تحت 
نظر قرار گرفت تا اینکه خودرو در حوالی 
میدان امام علی )علیه الّسالم( شناسایی 
شد. قاضی نیک ورز بیان داشت: تعقیب 
و گریز آغاز تا اینکه خودرو در کوچه ای 
فرعی از بلوار حمزه سیدالشهدا مکی آباد 
توقیف و محموله مواد کش��ف و ضبط 

شد.

◄ تیراندازی پلی�س در تعقیب و 
گریز قاچاقچیان

فرمانده انتظامی شهرس��تان سیرجان 

نیز در گفت وگو با خبرنگار نگارستان 
از عملی��ات وی��ژه پلی��س مب��ارزه با 
موادمخ��در در کش��ف 101 کیلوگرم 
تری��اک از خ��ودروی پژو خب��ر داد. 
افزود:  ایران نژاد  س��رهنگ محمدرضا 
ی��ک م��رد قاچاقچی که در پوش��ش 
خانواده خود قصد داش��ت موادمخدر 
را از باف��ت به س��یرجان منتقل کند 
در حوالی بلورد شناس��ایی ش��د. این 
متهم پس از مش��اهده مأموران اقدام 
به فرار کرده و به دس��تور ایس��ت هم 
بی توجهی کرد ک��ه در نهایت پس از 
تعقی��ب و گری��ز و تیران��دازی پلیس 
متوقف ش��د. از صندوق عقب این پژو 
101 کیلوگرم تریاک کش��ف شد. وی 
اذعان کرد: مأم��وران پلیس مبارزه با 
مواد مخ��در در عملی��ات دیگری در 
مح��ور س��یرجان ش��یراز از یک پژو 
پارس س��فید 41 کیوگ��رم تریاک را 
که ب��ه طرز ماهرانه ای در باک خودرو 

جاسازی شده بود، کشف کردند.

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی:

افزایش 2 برابری آمار 
گازگرفتگی در سیرجان

گروه حوادث: آمار حیوان گزیدگی توس��ط سگ های بالصاحب و 
حیوانات خانگی در سیرجان 2 برابر شده است. 

معاون بهداشتی دانش��کده علوم پزشکی سیرجان ضمن تایید این 
خبر گفت: برخی مردم تصور دارند اگر حیوانات خانگی واکسن هاری 
را دریافت کنند دیگر این بیماری را منتقل نمی کنند؛ اما این تصور 
کامال اش��تباه اس��ت. دکتر محمد موقری پور افزود: باتوجه به اینکه 
بیماری هاری کامال ُکشنده است، اگر شهروندان از سوی سگ های 
خانگی یا بالصاحب گاز گرفته ش��وند، حتماً بایس��تی دوره درمان 
واکسیناسیون شامل استفاده حداقل 5 نوبت سرم و واکسن رایگان را 
طی دوره ای طوالنی طی کنند که این دوره کامل بیش از 2 میلیون 
تومان برای دولت هزینه در پی دارد و در ضمن باکمبود واکسن نیز 
روبرو هستیم. وی تصریح کرد: امیدوارم سگ های بالصاحب هر چه 
سریعتر جمع آوری شوند و شهروندان هم از غذا دادن به آن ها جداً 
بپرهیزند و در صورتی که قصد حمایت از سگ های بالصاحب را دارند 

از طریق انجمن های غیردولتی اقدام کنند. چون غذا دادن در کوچه، 
خیابان و اماکن عمومی  به سگ ها باعث تجمع بیشتر آن ها می شود. 
این مقام مسئول اضافه کرد: به شهروندان توصیه می کنم از نگهداری 

حیوانات در منزل پرهیز کنند.

کشف 40 دستگاه استخراج ارز دیجیتال
 در نصرت آباد

پای بیت کوین
 به سیرجان هم باز شد

گروه حوادث: مأموران دایره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی 
هفته گذشته موفق به شناسایی یک انبار شدند که در آن 40 دستگاه 
بیت کوین فعال بود. دادستان عمومی و انقالب سیرجان در گفت وگو 
با خبرنگار نگارستان ضمن تأیید این خبر گفت: دستگاه های تولید 
ارز دیجیتال قاچاق بوده و برق بسیار زیادی مصرف می کنند. قاضی 
نیک ورز افزود: در این انبار که در نصرت آباد قرار داشت، 40 دستگاه 

فعال بود که به همراه 4 مودم و 26 دستگاه پاور توقیف شدند.

گ�روه ح�وادث: مرگ تم��ام اعضای 
یک خانواده اهل هرمزگان که از س��فر 
زیارتی مشهد مقدس، عازم بندرعباس 
بودند یکی از ناگوارترین سوانح جاده ای 

چند ماه اخیر بود. 
فرمانده پلیس راه شهرس��تان سیرجان 
در گفت وگ��و ب��ا خبرنگار نگارس��تان 
درخصوص جزئیات این حادثه دردناک 
گفت: حوالی ساعت5:30 عصر سه شنبه 
یک دس��تگاه کش��نده بنز آکس��ور که 
از بندرعب��اس عازم س��یرجان بوده در 
کیلومتر 64 )قبل از پاس��گاه گلستان( 
به دلیل نامعلومی از مس��یر خارج شده 

و پس از برخورد با لبه بتنی پل از رفوژ 
وس��ط جاده عب��ور ک��رده و وارد خط 
مخالف می شود. سرهنگ پیام محمدی 
افزود: در همین حین یک دستگاه پژو 
که 4 سرنشین اهل بندرعباس داشته و 
از مشهد راهی محل زندگی خود بودند، 
از راه رس��یده و به صورت رخ به رخ با 
یکدیگر برخورد شدیدی می کنند. وی 
ادامه داد: س��رعت باالی هر دو خودرو 
ش��دت حادثه را افزای��ش داده و منجر 
ب��ه آتش س��وزی پژو و تریلر می ش��ود. 
متأسفانه در این حادثه هر 4 سرنشین 
خ��ودرو پژو ک��ه اعضای ی��ک خانواده 

شامل پدر )علی محمودزاده 30 ساله(، 
همسر )شیما احمدی 26 ساله(، فرزند 
)محمد محمودزاده 6 س��اله( و نسرین 
میرزاپ��ور 20 س��اله بودن��د، در دم در 
آت��ش ج��ان باختن��د. وی ادام��ه داد: 
رانن��ده 35 س��اله اهل زرن��د تریلر نیز 
زخمی و توس��ط عوامل اورژانس 115 
ب��ه بیمارس��تان منتقل ش��د. به دنبال 
ای��ن حادث��ه دلخراش س��رهنگ علی 
اکبر نصیری فرمانده پلیس راه اس��تان 
کرمان و رضای��ی رئیس اداره راهداری 
از صحن��ه تصادف بازدی��د و تمهیداتی 
را برای ایمن س��ازی این نقطه از جاده 

بررسی کردند. 
ای��ن مقام انتظام��ی تصریح ک��رد: دو 
محور این قس��مت از جاده س��یرجان 
بندرعباس بسیار به هم نزدیک هستند 
و نی��از به نیوجرس��ی جداکننده دارند 
ک��ه اداره راهداری این موض��وع را در 
دس��ت اقدام دارد، اما مقرر شد تا نصب 
جداکننده ها ش��روع می شود خاکریزی 
در بی��ن دو الین انجام، ت��ا از حوادث 

مشابه جلوگیری شود

گروه ح�وادث: بر اثر برخورد بس��یار 
ش��دید و رخ به رخ دو خودروی پراید 
و بن��ز کمپرس��ی که عصر پنجش��نبه 
27 تیرماه ۹۸ در محور نجف ش��هر به 
خواجوشهر رخ داد متأسفانه تاکنون 2 
نفر از سرنش��ینان خودروی پراید جان 

باختند. 
فرمانده پلیس راه شهرس��تان سیرجان 
در گفتگو با خبرنگار نگارس��تان ضمن 
تأیی��د این خبر گفت: حادثه س��اعت 4 
عصر پنجش��نبه بین دو خ��ودرو کاماًل 
ناایم��ن پراید و کمپرس��ی بنز به علت 
انح��راف به چپ س��واری پراید رخ داد. 

سرهنگ پیام محمدی افزود: متأسفانه 
در این س��انحه یکی از سرنشینان پراید 
در دم فوت، پس��ر 6 ساله که سرنشین 
دیگ��ر پراید بود در بیمارس��تان فوت و 
نفر س��وم ب��ه ش��دت از ناحی��ه گردن 
زخمی ش��ده اس��ت. وی ادامه داد: هر 
دو خودروی مورد اش��اره بسیار ناایمن 
هس��تند و کمپرسی بنز به حدی ارتفاع 
دارد ک��ه پرای��د کاماًل در زی��ر آن قرار 
گرف��ت. مخاطبان می توانید تصاویر این 
حادثه و س��انحه در جاده بندرعباس را 
در پیج حوادث نگارستان در اینستاگرام 

و در کانال نگارستان مشاهده کنید. 

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

استفاده از اپلیکیشن ها و سایت های نامعتبر در هنگام 
خرید شارژ یا خریدهای اینترنتی شما را به سوی 
درگاه های جعلی پرداخت هدایت می کند.

پلیس فتا شهرستان سیرجان 
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هفته ای موفق برای مأموران امنیتی و انتظامی 

4 محموله موادمخدر زمین گیر شد

سفر فرمانده پلیس راه استان
 در پی حادثه خونین در محور سیرجان بندرعباس

 مرگ 4 زائر امام رضا )ع( 
در سانحه رانندگی

 خودروهای ناایمن و بی احتیاطی در رانندگی

دوکشته و یک زخمی
 حاصل سانحه رانندگی

در محور نجف شهر، خواجوشهر

برداشتن  يك بطري پالستيكي  و
 حذف آن از چرخه طبيعت  براي ما

كمتر از 3 ثانيه  مي شود

براي طبيعت  450سال !
بنيادمهدويت سيرجان

مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم
آگهی دعوت 

شركت تعاونی مسكن كارگران پيمانكاران معادن گل گهر 
سيرجان نود و يك شناسه ملی 14003349457

 شهرستان سيرجان استان كرمان
نظر به اينكه جلس�ه مجمع عموم�ی فوق العاده نوب�ت دوم مورخ 
98/4/27 ب�ه حد نصاب مقرر در اساس�نامه و قانون ش�ركت های 
تعاون�ی نرس�يد، به اط�الع كليه اعضا می رس�اند جلس�ه مجمع 
عموم�ی فوق العاده نوبت س�وم رأس س�اعت 18 روز چهارش�نبه 
مورخ 98/5/16 در محل خيابان وحيد، سالن اجتماعات هالل احمر 
تشكيل می ش�ود. از اعضای محترم دعوت می شود در جلسه فوق 

حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه: 

1- تمديد مدت فعاليت تعاونی )اصالح ماده 5 اساسنامه(

هيئت مديره شركت تعاونی 

فراخوان عمومی جهت شناسایی خریدار ضایعات و اقالم مازاد 
شرکت گهرهمکار )سهامی خاص( در نظر دارد جهت فروش ضایعات و اقالم مازاد خود

 اقدام به شناسایی خریدار نماید: 
ضايعات و اقالم مازاد به شرح زير می باشند: 

لذا از كليه متقاضيان مرتبط با موضوع ياد شده اعم از اشخاص حقوقی و حقيقی دعوت می گردد ظرف مدت 10 روز 
پس از انتشار اين آگهی اسناد و مدارک و سوابق كار خود را به كيفيت مندرج در جدول زير به نشانی سيرجان، 
خيابان شريعتی، ساختمان ميالد، طبقه چهارم، دفتر مركزی شركت گهرهمكار تحويل نمايند. همچنين متقاضيان 
می توانند مدارک مذكور را در قالب يك فايل PDF با عنوان subject موضوع ياد شده به ايميل شركت گهرهمكار 

به نشانی goharhamkar@yahoo.com ارسال نمايند. 

مدارک اشخاص حقيقیمدارک اشخاص حقوقیردیف

مدارک احراز هویتاساسنامه و آگهی روزنامه رسمی و آگهی آخرین تغییرات شرکت1

گواهینامه ها و مدارک شغلیگواهی ثبت نام در سیستم مالیات بر ارزش افزوده2

رزومه کاری به طور کاملرزومه و سوابق اجرایی بطور کامل3

لیست کارفرمایان مرتبط و موضوعات مربوطهلیست کارفرمایان مرتبط و موضوعات مربوطه4

1- ضايعات فلزی )آهن( 
2- ضايعات منگنزی 

3- روغن سوخته 
4- انواع الستيك ماشين آالت معدنی 

5- بلت نوار نقاله 
6- انواع بشكه خالی 

7- روغن سوخته 
8- انواع باطری ماشين آالت سنگين 

تجدید آگهی مناقصه 
سازمان عمران و بازآفرينی فضاهای شهری شهرداری سيرجان بر اساس بند 15 مصوبه 1856 شورای 
اسالمی شهر و بند 1 سومين جلسه مصوبه شورای سازمان و بند 1 سومين جلسه هيأت مديره سازمان، در 
نظر دارد جهت انجام خريد آهك صنعتی زنده با سايز 30-6 ميليمتر جهت تثبيت بستر معابر سطح شهر 
را از طريق مناقصه عمومی واگذار نمايد، لذا از كليه اشخاص حقيقی/ حقوقی دعوت به عمل می آيد از 
تاريخ نشر آگهی نوبت دوم به مدت 10 )ده( روز جهت تحويل اسناد مناقصه به واحد قراردادهای سازمان 

عمران واقع در بلوار شهيد مهدی زندی نيا مجتمع سازمان ها مراجعه نمايند. 
شرایط مناقصه 

1- سپرده شركت در مناقصه 270/000/000 ريال )دويست و هفتاد ميليون ريال( می باشد كه بايستی به 
بنام سازمان عمران و  بانك ملی شعبه مقداد سيرجان  نزد  به حساب 0107322858007  صورت واريز 

بازآفرينی فضاهای شهری شهرداری سيرجان و يا به صورت ارائه ضمانت نامه بانكی معتبر باشد. 
2- سازمان در رد يا قبول پيشنهادات مختار است. 

3- به پيشنهادات مخدوش، مشروط، ناقص و يا پيشنهاداتی كه بعد از تاريخ درج شده در اسناد مناقصه 
ارسال گردد رسيدگی نخواهد شد. 

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

5- ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه می باشد. 
6- برآورد اوليه به مبلغ 5/400/000/000 ريال می باشد. 

7- آخرين مهلت تحويل پاكات به واحد حراست شهرداری واقع در شهرداری سيرجان، ميدان انقالب، 
تا پايان وقت اداری مورخ 98/5/15 می باشد. 

8- تاريخ بازگشايی پاكات مورخ 98/5/19 ساعت 17:30 می باشد. 
مديريت ارتباطات شهرداری سيرجان 

جناب سروان محمدرضا عباسی نژاد
رياست محترم كالنتری خواجوشهر 

تالش ش�ما  و پرس�نل محترمتان در ايجاد نظم و امنيت بخش گلستان 
مخصوصاً اميرآباد ش�ول قابل تقدير و تش�كر اس�ت، هم�واره موفق و 

سربلند باشيد. 
دهياری و شورای اسالمی اميرآباد شول

دایی بزرگوارم 
جناب سرهنگ علی آباده ای 
ارتقاء درجه جنابعالی به س�رهنگ دومی را حضور ش�ما 
تبريك عرض نموده، موفقيت روزافزون تان را آرزومندم.

حجت ميرزايی 

جناب سرهنگ علی آباده ای 
ارتقاء درج�ه جنابعالی به س�رهنگ دومی را 
حضور ش�ما تبري�ك عرض نم�وده، موفقيت 

روزافزون تان را آرزومندم.
احسان يزدی

سردار سرتيپ 

عبدالرضا 
ناظـری 

انتص�اب شايس�ته جنابعالی را ب�ه فرماندهی نيروی 
انتظام�ی اس�تان كرمان كه نش�ان لياق�ت جنابعالی 
می باش�د تبريك عرض می نماييم. توفيق روز افزون 

شما را از خداوند متعال خواستاريم. 

        محمد،  مهرداد، مهران و مهدی معماريان
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سیاسی  /   اجتماعی /   فرهنگی

امام زمان علیه الّسالم:
ما کامالً به اخبار و حوادث شما آگاهی 

داریم و هیچ چیزی از اخبار شما
از ما پنهان نمی ماند.

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

در حالی باال رود که می درخشد.

برای هنرمندان تئاتر شهر
علی حاج محمدی 

بحث هنر و حوزه فرهنگ که پیش می آید تقریباً همه معترف اند کمبودها 
و ضعف های حمایتی در آن  بیش از دیگر حوزه های اجتماعی به چش��م 
می آید. از بودجه های ناچیزی که به آن اختصاص داده می ش��ود تا کمبود 
زیرس��اخت ها و فضاهای اختصاصی و از همه مهم تر بی توجهی که به کار 

هنرمندان و ارزش و شأن آن ها می شود.
همین مش��کالت است که کار در زمینه ی فرهنگ و هنر را سخت کرده 
و بعضاً بس��یاری از حوزه های هنری را به محاق برده اس��ت؛ اما هستند 
هنرمندانی که با عش��ق به هنرشان موانع و کمبودها را نادیده می گیرند 
و باوجود همه بی مهری ها چراغ محیط کارش��ان را روشن نگاه می دارند. 
در این فضا کار برای هنرهای جمعی قدری س��خت تر است چراکه برای 
به ظهور رسیدن آن بایستی عوامل متعددی در کنار هم قرار گیرند. هنر 
تئاتر از آن دسته است. هنری که می طلبد افراد زیادی دست به دست هم 
دهند و همدالنه و مش��فقانه کار را چنان به صحنه ببرند که مخاطب به 

حظ کافی و وافی برسد.
همین انگیزه، همین افراد و همین عشق به هنر تئاتر است که  تاکنون 
توانسته این هنر را در سیرجان زنده نگه دارد و به رغم تمام کمبودها و 
مشکالت و حتی ضرباتی که از داخل می خورد نام سیرجان را در استان 
و حتی کشور در این حوزه مطرح سازد. حضور و اجرای گروه های تئاتری 
شهرستان سیرجان در جشنواره های استانی و کشوری با کسب جوایز و 

مقام های متعدد خود مؤید این امر است.
اما ارزشمندتر از تندیس ها و مقام هایی که در جشنواره ها کسب می شود 
و تئاتر سیرجان بیش از دیگر شهرستان ها و حتی مراکز استان ها به آن 
مفتخر است حضور دائمی و دلگرم کننده مخاطبینی است که همواره در 
کنار گروه های تئاتر شهرستان بوده اند و تقریباً از تمامی اجراها به فراخور 
آن اس��تقبال کرده اند. این ارزش و این اعتبار س��اده به دس��ت نمی آید 
و نتیجه دهه ها حرکت مس��تمر گروه های تئاتری اس��ت که توانسته اند 
نس��ل های مختلفی را به سالن تئاتر بکش��انند و با حس خوشایندی که 
در ذهن و ضمیر تماش��اگران به ودیع��ه می گذارند رغبت حضور دوباره 
و چندب��اره را در او زنده نگاه دارند. بزرگ ترین دلیل بر زنده و پویا بودن 
تئاتر سیرجان همین مخاطب و تماشاگری است که سالن ها و پالتوهای 
نمای��ش را پُر می کنند و به گروه های تئات��ر انگیزه می دهند تا آنچه در 
ت��وان دارد به کار  گیرند و برای صیانت از داشته های ش��ان تالش کنند 

داشته هایی که بسیاری در جاهای دیگر آرزویش را دارند.
اما آخرین تئاتری که در س��یرجان اجرا شد و س��روصداهایی را با نقدی 
غیرمنصفانه از سوی فردی مجهول الهویه به همراه داشت »تئاتر کابوس در 
بیداری« به کارگردانی ابراهیم اسدی بود. از تمام حاشیه های دست سازی 
ک��ه اطراف آن ش��د اگر بگذریم حض��ور پرتعداد تماش��اگران در هر اجرا 
علی رغم اجرای خصوصی و عدم استفاده از تبلیغات محیطی، این واقعیت 
را عیان می کند که مخاطب به اجرا توجه کرده و گروه توانسته برای چهار 
شب پیاپی بیش از ظرفیت پالتو مخاطب جذب کند. این حضور بهترین و 
بزرگ ترین پاسخ به نقدها و حاشیه سازی های عامدانه ای است که مجموعه 
تئاتر شهرستان را هدف قرار داده  و بدون توجه به امکانات و ظرفیت هایش 
به تخریب داش��ته های آن می پردازد. زنده نگه داش��تن تئاتر در ش��رایط 
موجود پروردن گلی است در دامان دشتی که خشک سالی امانش را بریده 
است. پس به احترام آن ها که به هر شکل ممکن پای این گل آب می ریزند 

باید به پا خواست و تالش و کوششان را ارج نهاد. 

نگاه آخر

ابهامات تازه در پرونده قتل نجفی
با ورود وکیل محمدعلی نجفی به پرونده قتل میترا اس��تاد همس��ر نجفی و 
ادعاهای تازه در این پرونده ابهامات آن بیشتر شد.  وکیل مدافع متهم نجفی 
در جلسه دوم دادگاه وی گفت: روز حادثه خبرنگار صدا و سیما اسلحه را در 
دست می گیرد خشاب را بیرون می آورد و ادعا می کنند که کار های کارشناسی 
روی اسلحه انجام شده است، اما بنده دیدم که در پرونده، کار های کارشناسی 
اسلحه نهم و یازدهم خرداد انجام شده است. تنها دوای درد، سرعت در ارسال 

پرونده به دادگاه بود در حالی که سؤاالتی همچنان وجود داشت.
وی افزود: مردم ما بیخود و بی جهت کس��ی را دوس��ت ندارن��د، اگر امروز 
متهم است و قانون حکم می کند، محاکمه شود، ولی نباید آن روز هایی که 
تالش کرده فراموش شود. باید از یادگاری های نیکش به نیکویی یاد کنیم. 
این وکیل دادگستری گفت: مگر می شود پنج گلوله شلیک شود و ۹ محل 
اصابت گلوله وجود داش��ته باشد؟ مگر می شود دو گلوله کشف شود؟ مگر 
می شود یک گزارش بگوید گلوله از کف دست مقتول وارد شده و از پشت 
دس��ت او خارج شده و گزارشی دیگر بگوید گلوله از پشت دست وارد شده 
و از کف دس��ت خارج شده است؟ مگر می ش��ود شخصی بازداشت شود و 

فردایش آزاد شود و کسی نپرسد که او که بوده است؟
شبلی تو هم میزنی!

این عنوان یادداش��ت س��خن تازه پیرامون نقد فرد ناشناس��ی بنام علیرضا 
تقوی اس��ت که طی مقاله هفته گذش��ته اش در یکی از نشریات محلی به 
مجموعه تئاتر سیرجان اهانت کرده بود. نویسنده منتقد در آن مطلب خود 
را کارش��ناس معدن و تئاتر نامیده بود که به واس��طه اقتضای ش��غلش به 
سیرجان آمده و به خاطر عالقه اکثر تئاترها را در سیرجان می بیند. اما در 
یادداشت سخن تازه بر وجود خارجی چنین فردی ابراز تردید شده و با اشاره 
به برخی شواهد آمده است».....همین موضوع باعث شده که شک کنی آیا 
آقای تقوی به عنوان هم کارشناس معدن و تئاتر واقعاً وجود دارد یا ..؟« در 
پایان یادداش��ت سخن تازه که از آن اس��تنباط می شود وی فردی از درون 
تئاتر سیرجان است چنین آمده است: با خواندن آن نقد یاد داستان سنگسار 
منصور حالج می افتیم که در میان آن همه سنگ، سنگ یک آشنا بیشتر به 

دردش آورد و گفت شبلی! تو هم میزنی؟
کار خوب 

امالکی های بندرعباس 
مش��اوران ام��الک در بندرعباس در یک اقدام دس��ته جمع��ی با نصب یک 
کاغذنوش��ته پش��ت شیش��ه مغازه های خود اعالم کردند »از ره��ن و اجاره 
ملک های با قیمت نامتعارف خارج از توان مردم معذوریم.« این حرکت مردم 
پسند بندرعباس��ی ها که نمونه یک همکاری و همدردی با مردم مستأجر و 
کم توان بود بازتاب خوبی در شبکه های اجتماعی داشت. کاش بقیه کاسب ها 
از این حرکت نوع دوستانه درس بگیرند و به فکر مردمی باشند که در مشکالت 
اقتصادی توان پرداخت هزینه های گران و خودساخته برخی کسبه را ندارند.

حاشیه - خبر
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◄ مسابقات کش�تی پهلوانی اس�تان با قهرمانی سیرجان 
به پایان رسید. در این مسابقات امیرپاشا شجاع پور، وحید 
صی�ادی و علیرضا زیدآب�ادی به مدال طال دس�ت یافتند. 
مصطف�ی اس�فندیارپور نق�ره گرفت و رضا وثوق، مس�عود 

محمدی مقدم و حسین شیبانی به مدال برنز رسیدند. 
◄ راننده ای که در جریان تصادف هفته گذش�ته اش با یک 
دس�تگاه وانت تویوت�ا 6 نفر از مهمانان یک عروس�ی را به 
کش�تن داد فاقد تجربه و تخص�ص رانندگی و راننده حامل 
این افراد نیز کم س�ن و س�ال بوده اس�ت. این خبر از متن 

پرونده این سانحه در محل پلیس راه به دست آمد. 
◄ در چارچوب رقابت های لیگ مناطق ایران، گل گهر عصر 
امروز ش�نبه 30 تیر80 در سیرجان میزبان تیم فوتبال کما 

شیراز است. این دیدار در ورزشگاه تختی برگزار می شود.
◄ رواب�ط عمومی فرمان�داری در اطالعیه ای از تش�کیل 

س�تاد عمل آوری پس�ته در س�یرجان خبر 
داد. این ستاد پیرامون چگونگی برداشت پسته، 

راه اندازی آزمایش�گاه اس�تاندارد، تش�کیل اتحادیه 
فروش�ندگان و راهکاره�ای بهت�ر ب�رای صادرات پس�ته 

برنامه ریزی می کند. 
◄ در بردسیر 3 شهروند آن شهر در جریان حفر یک چاه 
دچار گازگرفتگی ش�دند و در دم ج�ان باختند. ابتدا پدر 
و پس�ر مقنی که مش�غول حفر چاه بودند دچار این حادثه 
ش�دند سپس مرد همس�ایه که برای نجات جان این دو به 

درون چاه رفت گرفتار شد و جان باخت. 
در ای�ن ش�ماره نگارس�تان عالوه ب�ر اخب�ار و گزارش ها، 
مطالبی از فاطمه پورشهس�واری، یون�س فتحی، غالمعلی 
آقابابایی، پریس�ا آذرافزا و عباس کریمی زاده می خوانید./ 
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نقاشی روی دیوارهای مرکز نگهداری از دختران کم توان ذهنی کاشانه مهر دارستان
 توسط اعضای انجمن رفتگران طبیعت و خانه تندیس هنر 

جناب آقای

 مهندس فریبرز بنی اسد
با نهایت تأس�ف مصیبت وارده را حضور ش�ما و خانواده گرانقدرتان 
تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال شادی روح آن مرحومه 

و صبر و سالمت بازماندگان را مسئلت می نماییم. 
حسن کریمی- سعید شاهمرادی 

تقدیر و تشکر 
رد گلستان ادب آموزگارم مارد است                         بعد رب العالمین رپوردگارم مارد است 

من که شاگرد دبیرستان عشق ماردم                           اولین معشوق من رد روزگاران مارد است 

بدینوس�یله مراتب س�پاس و قدردانی و تشکر صمیمانه خانواده های اسدی و س�ایر بستگان از همراهی و حضور در 
مراسم تشییع، خاکسپاری، ترحیم و خاکبندان مادر گرانقدرمان 

حاجیه فاطمه )گوهر( اسدی زیدآبادی 
از همه آش�نایان، دوس�تان، همس�ایگان، اقوام و همه بزرگوارانی که به طرق مختلف ابراز هم�دردی نموده اند اعالم می نماییم. 
خصوص�ًا از حاج آقا حس�ینی امام جمعه محترم شهرس�تان س�یرجان، حاج آقا ش�هباز حس�ن پور نماینده محب�وب و مردمی 
شهرس�تان س�یرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی، حاج محمد پیش بین رئیس دفتر نماینده و همکاران ایشان، حاج آقا 
محمد محمودآبادی فرماندار بزرگوار شهرستان سیرجان و همکاران عزیز ایشان، جناب سرهنگ محمدرضا ایران نژاد فرماندهی 
محت�رم منطقه نیروی انتظامی و همکاران زیرمجموعه ایش�ان، مدیریت بانک کش�اورزی در اس�تان کرم�ان و همکاران اداری 
اس�تان و شهرستان سیرجان، مدیر خدمات محصوالت کشاورزی بانک کش�اورزی استان کرمان و هیئت همراه، اداره نظارت و 
حسابرس�ی و بازرس�ی بانک کشاورزی کشور، رؤسا و کارکنان و همکاران اداره آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی، اداره اوقاف، 
اداره زندان، بسیج و سپاه پاسداران، آب و برق، گاز، ثبت  اسناد، اصناف، شبکه بهداشت و درمان، حفاظت هواپیمایی، راه آهن، 
ش�ورای نگهبان، رئیس و اعضای محترم ش�ورای اس�المی شهرستان سیرجان )حاج اس�ماعیل خواجویی، ابوذر زینلی( و شهر 
زیدآباد )مهندس یاسر زیدآبادی( و منطقه ویژه اقتصادی، بانک سپه، ملی، تجارت، رسالت و ملت، جامعه پزشکی، جناب آقای 
دکتر ناصر گل محمدی معاون و مدیرکل و رئیس اداره ورزش و جوانان و همکاران زحمتکش و پرتالش ایشان، رئیس هیئت های 
ورزش�ی و اعضای محترم هیئت های ورزش�ی، جامعه ورزشی شهرستان س�یرجان، مدیرعامل و کارکنان مجموعه های ورزشی 
باش�گاه گل گهر مخصوصًا حاج حس�ن بدخشان و محمد جواهری، حس�ین عابدینی، باش�گاه آرمان گهر آقایان جواد هندیزی، 
غالمرضا رضایی، اصغر گلزاری، قاس�م ش�هبا، باش�گاه گهرزمین س�یدرضا مهدوی و مهرداد یزدی، محمد سلیمان زاده، باشگاه 
ش�هرداری س�یرجان دکتر مهدی جهانشاهی، قاسم مظفری، وحید صیادی، رئیس هیئت فوتبال استان کرمان جناب دکتر علی 
قرائی، هیئت فوتبال س�یرجان جناب دکتر اصغر حدیدی، رس�ول بلوردی، اس�ماعیل س�ون و بازیکنان عزیز تیم های فوتبال، 
انجمن پیشکسوتان و نام آوران آقایان حاج احمد دیانی، سیدعباس علوی، محمدرضا خلیلی، علی تبریزی، حسین شیخ ذکریا، 
محمدرضا ش�ریف پور، منصور جعفری، محمود بحرانی، محمد تبریزی، حس�ام پورکیانی، عظی�م ایران نژاد، جواد یزدانی و همه 
بزرگواران عزیز، کارکنان عزیز شرکت های آرمان گهر، گهرزمین، فوالد سیرجان ایرانیان مهندس مجید ایرانمنش، مدیر شرکت 
تعاونی مصرف گل گهر، مدیر حوزه عملیات شرکت مس سرچشمه مهندس محمدرضا ایران نژاد و کارکنان، جامعه ورزشی بانوان 
شهرس�تان س�یرجان و باشگاه ورزش�ی بانوان مخصوصًا معاون اداره ورزش س�رکار خانم ها امیری و رضایی، دکتر علی یعقوبی 
رئیس دانشگاه آزاد سیرجان و کارکنان محترم این حوزه، هیئت های عزاداری چهارده معصوم، مهدیه، زینبیه و ...، شرکت های 
تعاونی پسته شهرستان، تعاونی تولید، فرماندهی محترم پلیس راه سیرجان جناب سرهنگ پیام محمدی، راهنمایی و رانندگی 
شهرس�تان سیرجان جناب س�رهنگ حسن س�االری و همکاران عزیز این مجموعه ها و تش�کر از همه زحمتکشان عزیزی که 

مدیریت مراسم را عهده دار بودند. 
خانواده های اسدی زیدآبادی- ساردوئی نسب، رضوی نشاط، سلمان زاده
 عباسلو، ایرانمنش، ایران نژاد، صفائیان، سیاهکوهی، ستوده نیا، مهرورز

آگهي استعالم عمومي شماره 98/4/س
سرویس ، نگهداري ،تعمیرات و راهبري   " شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد 
برگزاري  طریق  از  را  خود   " تهران  مرکزي  دفتر  اتوماتیک  و  دستي  اطفاء حریق  و  اعالم  هاي  سیستم 
اسناد  اخذ  متقاضیان مي توانند جهت  کلیه  لذا  نماید.  واگذار  واجد شرایط  پیمانکار  به  استعالم عمومي 
WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه  الکترونیکي  استعالم به آدرس 
ارزیابي تأمین کنندگان از قسمت تأمین کنندگان و مشتریان - مناقصه ها دانلود نمایند . مهلت تحویل 
پاکات ساعت 9 الي 14 روز سه شنبه م��ورخ 98/5/8 در مح��ل دفترکمیسیون مع�امالت مجتمع و 
یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمنًا بازدید از محل اجراي موضوع استعالم روز شنبه مورخ 

98/5/5 براي متقاضیان بالمانع مي باشد.
مدیریت قراردادها و معامالت 
شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

دعوت به همکاری
به یک اس�تادکار ماهر جهت کار در تعویض روغن 

ماشین های سنگین نیازمندیم. 
 09013879059

دعوت به همکاری
دفتر پیش�خوان دولت خیابان خیام، جهت تکمیل کادر خود به تعدادی نیروی خانم با مدرک لیس�انس 
در رش�ته های مختلف و روابط عمومی بس�یار باال نیازمند اس�ت. متقاضیان محترم از تاریخ 29 تیر ماه 
لغایت 3 مرداد ماه به همراه یک قطعه عکس جهت فرم درخواست از ساعت 12 الی 14 به خانم زیدآبادی 
)حسابداری( در محل دفتر مراجعه نمایند. تأکید می گردد به دلیل ترافیک کاری از پاسخگویی در خارج 

از این ساعات معذوریم. 



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

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

 09139473880-42252330
09136473880 سلطانی

شعبه دیگری ندارد

6  صفحه
نیازمندیهای سیرجان

اولین و جامع ترین

 نیازمندیهای  استان

شنبه 29 تیـــر  ماه 1398 - 17 ذوالقعده 1440 - 20 جوالی  2019
@negarestanniaz  ضمیمه رایگان شماره 1181  هفته نامه نگارستان

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

داربست فلزی عدالت در اسرع وقت
09193453650-09178317645

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

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

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

یادگیری زبان انگلیسی با جدیدترین متد آموزشی

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

جهت باالبردن کیفیت 
آموزش کلیه دوره های 
ترمیک زبان انگلیسی 

)بزرگسال، کوچکسال و 
...( بصورت

 دو جلسه در هفته  
تشکیل می شود

انگلیسی آسان

ثبت نام شروع شد

ترم جدید 12 مراداد

مصالح ساختمانی عباسلو 
آجر یزد به صورت نقد و اقساط 

عرضه مستقیم آجر یزد 
عرضه مستقیم سیمان 

عرضه مستقیم
 بلوک سبک لیکا و هبلکس 

 09133459414
بلوار هجرت، چهارراه آهکی ها 

کیفیت  عالی 

    فــــــــروش  ،  نــــــصب  ،  ســــــــرویس  و  لــــــوله کشـــــــی تـــــــــوکار 

 انواع کـولر گـازی اسپلیـت  09164458335

نقاشی ساختمان 
و انواع پتینه های 

جدید
09371945638
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کاور مبل مبلیران
 دوخت کاور ژالتینی
 با پالستیک خارجی

 09196649860  
بلوارچمران نبش بلوار شیرودی 

روبرو زمین پایگاه بدون حمل مبل

تعمیر وسرویس کولرو 
آبگرمکن 

 09130174450

خدمات فنی مهندسی 
وبرق خودرو

- تنظیم موتور با دیاگ حرفه ای
- باطری سازی و سیم کشی

- افزایش شتاب و تنظیم سوخت
- خدمات ریمپ و تیونینگ
- اصالح دمای فن خودرو

 09901044668

negarestanniaz@در دنیای مجازی با شما هستیم

فروش پیاز زعفران
42236517 -09131781235

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

09139561377
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از تعدادی استادکار 
و شاگرد نقاش ساختمان 

بصورت دائم  وروزمزد 
دعوت بعمل

 می آید. )آریا رنگ(
09133477951

از یک نفر منشی 
خانم جهت کار در دفتر 

امالک گیالنی دعوت بعمل 
می آید.

09134454394
09139387360

به یک نفر فروشنده خانم فوق دیپلم 
به باال جهت کار در کتابفروشی به صورت دو 

شیفت با حقوق و مزایای عالی نیازمندیم.
42236803

به یک فروشنده خانم/آقا مجرد و 
مجرب جهت همکاری در کیف و کفش چرم 

پاندورا نیازمندیم.
034-42207986

به یک ضامن 
کارمند با نامه حسابداری 

جهت وام ازدواج نیازمندیم 
)مژدگانی محفوظ(

09130691007

به چند نفر 
نیروی شنیون و میکاپ 

کار به صورت درصدی در 
سالن آرایش نیازمندیم

09136364274

از یک نفر منشی 
خانم ترجیحاً مجرد با روابط 

عمومی باال جهت کار در 
تاالر دعوت بعمل می آید.

09131457079

از یک نفر خانم 
ترجیحاً مجرد جهت کار در 

پرده سرا جلوه واقع در خیابان 
مالک اشتر جنب فروشگاه 
رفاه دعوت بعمل می آید. 
)مراجعه بصورت حضوری(

به یک نفر همکار 
)آقا( جوان و با انگیزه ،با 
روابط عمومی باال جهت 

کار در نمایندگی آیس پک 
نیازمندیم.

09138261976

به یک همکار خانم 
جهت کار در ساندویچی خیابان 

امام شمالی نیازمندیم. )آشپزخانه 
طبقه باال بدون دید( با حقوق 

ماهیانه 900 هزار تومان )به صورت 
دو شیفت(

09138455207

به یک نفر آشپز 
ماهر و یک کارگر ساده جهت 

کار در رستوران بین راهی 
واقع در جاده سیرجان-

بندرعباس نیازمندیم
09103457133

به یک چانه گیر و 
نان دربیار با حقوق و مزایای 
عالی جهت کار در نانوایی 

تنوری نیازمندیم.
09133793692

از یک فروشنده 
خانم بصورت یک شیفت 

)عصرها( جهت کار در مغازه 
شال و روسری واقع در پاساژ 

کوثر دعوت بعمل می آید.
09033453353

به تعدادی نیروی سالن 
دار خانم واقا جهت کار در تاالر 

نیازمندیم 
به یک منشی مسلط به کامپیوتر 

جهت کار در تاالر نیازمندیم 
9444 581 0913

تاکسی اینترنتی مهدیه به 
تعداد 50 خودرو با راننده به صورت 

تمام وقت و نیمه وقت با تضمین 
کارکرد حداقل روزی 150 هزار تومان 

و تعداد 10 سرویس خانم با ماشین 
نیازمند است. )مراجعه حضوری(

09135852248

به 3 نفر راننده 
تریلی جهت کار با 
تانکر آب نیازمندیم.

09307515023

یک شرکت صنعتی و معدنی جهت 
تکمیل کادر خود از تخصص های زیر دعوت به 

همکاری مینماید.
1-)خانم( لیسانس یا فوق لیسانس حسابداری و 

انبارداری مسلط به نرم افزارهای مربوطه
2-)خانم( لیسانس محیط زیست و بهداشت

به چند نفر بازاریاب خانم یا آقا 09131453750
جهت بازاریابی دلستر با حقوق عالی

نیازمندیم
09140166190  

به یک نفر پیک موتوری جهت کار در  
 بیرون بر زعفرون سیرجان نیازمندی

 ساعت کار :11/30 تا 16 عصر 
09369908366

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

شیفت و با حقوق خوب نیازمندیم.
09369908366

زیبایی ماه وار جهت تکمیل پرسنل از
میکاپ آرتیست شینیون کار حرفه ای 

اکستنشن مو و مژه لیفت و لمینت مژه و ابرو و تاتو 
کار حرفه ای و با سابقه دعوت به همکاری مینماید

09103270939

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

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

09133456863

به تعدادی نیرو 
جهت کار درقهوه خانه 

نیاز مندیم با حقوق 
ماهانه یک میلیون 

09131799976

یک نفر لیسانس 
حسابداری و آشنا به نرم 

افزار حسابداری نیازمندیم 
)ترجیحأ خانم(
09193453004

به چند نفر 
نیروی کار در زمینه 
ضایعات نیازمندیم . 

09133455466

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

 ازیک نفر نیروی 
خانم مسلط به تایپ و 

روابط عمومی باال جهت کار 
در مطب سونوگرافی دعوت 

به عمل می آید
09139564969

به یک نیروي 
خانم جوان جهت کار در 

آشپزخانه فست فودشیفت 
عصر نیازمندیم.
چهارراه اداره گاز

09363280826

به یک شاگرد 
جهت کار در مغازه مرغ 

و ماهی نیازمندیم
09132795118 

از تعدادی نیرو 
جهت امور نگهبانی بدون 
محدودیت سنی باخانواده 
یا بدون خانواده  دعوت به 

عمل می آید.
09337125325

به یک نیرو خانم 
جهت کار در آشپرخانه 

فست فود نیازمندیم
ساعت کار 16 الی 24

09138350903

به 2 نفر فروشنده 
خانم جوان جهت کار در 
شیریني پاک واقع در 
بلوار قااني نیازمندیم.

42305216 

به دونفر ضامن 
کارمند جهت اخذ وام 

ازدواج نیازمندیم 
09133477433

به یک کارگر ساده 
نیازمندیم 
42231690

به یک نگهبان
 نیازمندیم 

09301498385

به تعدادی خودروی اتوبوس  مینی 
بوس هیوندا ،ای سوزو  وهمچنین ون وانا یا 

فتون،سواری پژو،سمند ،ساینا جهت سرویس 
دهی شرکتهای وابسته گل گهر نیازمندیم

09131782461-09133456755 
 مکی آبادی

مجموعه تورینو از افراد زیر دعوت به 
همکاری میکند

یک نفر تخته کار حرفه ای
یک نفر کمک آشپز حرفه ای

یک نفر تحویل دار 
یک نفر صندوقدار خانم پاره وقت

یک نفرکمک پیتزا زن 
یک نفر باغبان  پاره وقت 

ساعت تماس 8 الی15 و 18 الی 21
در صورت عدم پاسخ پیامک 

ارسال کنید.
09224286762

کافه رستوران گندم سیرجان
جهت تکمیل پرسنل خود از  نیرو 

های زیر  دعوت به همکاری می نماید 
1- سر آشپز ماهر  
2- کمک آشپز   

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

امداد - کافه رستوران گندم 
42267741 

به یک نفر خانم 
جهت کار در آبمیوه 

بستنی نیازمندیم
09130841437

به یک نیروی آقا جهت کار در 
رستوران واقع در پنجاه کیلومتری 

نیازمندیم
09138456575

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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راننده لودر ویژه دار نیازمندیم. با 
حقوق ماهیانه 500+2 م

09133478452

به یک شاگرد جهت کار در 
کارگاه نجاری و MDF نیازمندیم.

09131783869

آماده به کار
راننده دارای گواهینامه پایه یک و ویژه 

تراک با سابقه کار
09132457984

به یک نفر راننده پایه یک جهت 
کار با زیرمایلر معدن گل گهر کار دائم 

نیازمندیم
09132795319

به یک کارگر ساده و متاهل آقا 
جهت کار در عمده فروشی

 نیازمندیم
09137314945

به یک نفر فروشنده خانم در 
فروشگاه لوازم تولد تشریفات محسنی 

نیازمندیم 
09367802247

به یک شاگرد جهت چیدمان  ونظافت  ویک 
شاگرد ترجیحاً خانم نیمه وقت یا تمام وقت برای 

بسته بندی ونظافت درمواد غذایی
 زیدآبادی نیازمندیم

09215291500

به چند نفر همکار خانم یا آقا به 
صورت نیمه وقت صبح یا شب جهت کار در 

فست فود نیازمندیم
09132453606 

به یک نفر خانم جهت 
کار در آشپزخانه رستوران 

نیازمندیم
آدرس سه راهی کرمان رستوران 

ژیگو)محیط کامال زنانه(
09131454946

به یک همکار خانم 
یا آقا جهت کار در چلوکبابی 
دربار واقع در سه راهی کرمان 

نیازمندیم
جهانشاهی 09138267399

به یک نیروی 
خانم جهت کار در کافی 
نت نیازمندیم آموزش 

کامل داده میشود
09138260701 

به یک خانم مجردجهت کار 
در مطب نیازمندیم

09133451741

به یک استاد کار کارواش 
نیازمندیم

09136371791

از یک نفر بازاریاب 
آقا ترجیحاً دارای خودرو 

جهت فروش در شهرستان 
ها دعوت بعمل می آید.

09309612243

جذب نیروی نگهبانی 
 سه ماه قرار داد با بیمه 

به 100 نفر نیرو نیازمندیم 
09363319228-09137351911-09911396524

یک نیروی آقا 
جهت کار در آشپزخانه 

بیرون بر در شیفت صبح از 
7 تا 15 با بیمه نیازمندیم

09140595926

به یک ویزیتور آقا/خانم آشنا به امور بازاریابی 
جهت ویزیت محصوالت هوفنبرگ و سن ایچ نیازمندیم

09139567065 رنجبر
  آدرس اینستاگرام:

 avina_distribution_channel

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

در فروشگاه مانتو دعوت بعمل مي آید
 09388289248

نیازمند به یک 
خانم براي کارهاي منزل و 
با دادن یک سوییت براي 

زندگي هستیم
 09133476619

یک نفر کباب 
پیچ و یک نفر منقل 

را جهت کار در کبابی 
نیازمندیم 

 09132782325
به یک همکار خانم 

جهت همکاری در کافه قهوه 
اسپرسو نیازمندیم،)ساعت 
کاری 10صبح تا 8 شب با 

حقوق یک ملیون(
09133474002

به تعدادی نیروی 
ساده جهت خدمات 
و نظافت،سالن دار و 

صندوقدار شیفت عصر 
نیازمندیم

 09380737661 

یک فروشنده 
خانم با روابط عمومی باال 
جهت کار در نقره فروشی 
خیابان سعدی نیازمندیم 

 09139391083

نیازمند به یک 
خانم جهت کناري یک 
خانم وکارهاي منزل و 

ساعت مراجعه از ساعت 6 
بعداز ظهر تا10 شب
 09136111105

به یک هم خانه 
ی خانم جهت اجاره 
یک واحد دانشجوی 

نیازمندیم
09135307361

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

کامپیوترنیازمندیم
 09103456783

به یک همکار خانم 30 تا 35 سال 
ترجیحا مجرد، مسلط به کامپیوتر جهت 
شراکت در راه اندازی کافی نت نیازمندیم

 09131455537   

به همکار آقا جهت کافی شاپ 
نیازمندیم

 09131455274 

به دو نفر 
خانم جهت کارهای 

خدماتی در یک 
درمانگاه عمومی 

نیازمندیم 
 09131791808

به یک خانم 
جوان جهت پرستاری 
از دختر سه و نیم ساله 
از ساعت 5 تا 10 شب 

نیازمندیم
09396560045

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

 بفروش میرسد.
09131457694

118 قصب زمین در روستای کران 
بفروش میرسد. هر قصب 3 میلیون

09132795622

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

 فروش میرسد.
09131457694

دو هکتار باغ پسته 
ثمری همراه با 4 حبه آب 
شیرین نزدیک به شهر با 

ساختمان مسکونی مدارک 
کامل بفروش میرسد.

09133455909

یک قطعه زمین 8 
قصبی بنیاد مسکن با 100متر 

پروانه واقع در حسین آباد 
هماشهر به قیمت توافقی 

بفروش میرسد.
09901044668 محمدی 

زمین فروشی در 
هماشهر 12 قصب بر خیابان 
مدرک برگ واگزاری بنیاد 

مسکن
09137157752
09138264755

زمینی به مساحت 44 
قصب واقع در محدوده موتور 93 
کشاورزی مقتدری )محمودآباد( با 
حصارکشی کامل و موقعیت عالی 
زیر کشت زعفران به قیمت 80 
میلیون تومان بفروش میرسد
محمودآبادی 09132456229

باغچه تفریحی 30 قصب بعد از 
کران 40 درخت میوه،قیمت  19/5م

 09131787647

یک قطعه زمین با کاربری کشاورزی 
به متراژ 500 مترمربع واقع در غرب 

دانشگاه پردیس بفروش میرسد.
09133455163

به یک خانم برای کار در منزل 35 
سال به باال به طور نیمه وقت هفته 

دوبار نیازمندیم
09178029361

نیاز به کار
راننده گریدر با مدارک کامل و

 حرفه ای هستم
 09175456015

جویای کار هستم
 مدرس برق جهت تدریس در آموزشگاه فنی 
و حرفه ای و هنرستان ، دانشجوی کارشناسی 

ارشد الکتروتکنیک  09131455537 

بلوک ممتازان
در محل کار جهت سفارش فقط آدرس محل کار خود 

را بدهید وبلوک را درمحل کار تحویل بگیرید و درصورت 
راضی نبودن از کیفیت بلوک پس گرفته میشود

09139428978

باکیفتی عالی و قیمتی مناسب

استخدام

زمین، باغ و خانه باغ
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خرید، فروش، 
رهن و اجاره

کارواش نانو بخار با تمامی وسایل و 
دستگاه بخار در حال کار به قیمت توافقی 
بفروش میرسد. ملک استیجاری میباشد.

09130441794

مغازه سوپرمارکت با کلیه اجناس و 
وسایل بفروش میرسد با 10 سال سابقه جنب 

نانوایی بلوار فاطمیه خیابان امام حسین
09133470733

زیرزمینی به متراژ 110 متر دارای آب برق 
و گاز، حمام و آشپزخانه، کلید نخورده رهن و 

اجاره داده میشود. بلوار سید احمدخمینی روبروی 
شهرک نصر

09133785820

دو دهنه مغازه نوساز و شیک به متراژ 
37 متر رهن و اجاره داده میشود. بلوار سید 

احمدخمینی روبروی شهرک نصر
09133785820

سوله واقع در شهرک تعمیرکاران خیابان تالش 
شرقي به متراژ 730 متر ) 8 متر ارتفاع ( داري امتیاز 

آب ، برق تک فاز و 2 درب کرکره برقي 8 متري
 اجاره داده میشود 

شماره تماس 09131453786

مغازه اي حدود 50 متري دونبش کاشي و 
سرامیک خیلي تمیز نوساز  درب شیشه اي سکوریت 
وکرکره اي ریموت دارخیابان شهیدصفاري رهن واجاره 

داده مي شود
09131790719 رضوي

خرید و فروش 
آهن آالت دست دوم

خرید ضایعات در محل
 09132781601
09131787522

خرید و فروش ضایعات، 
آهن آالت و...

09133452773
09131791171

خرید کاغذ 
باطله، کتاب، دفتر، 

روزنامه و مجله
درب منزل

09383826433

چند عدد دستگاه 
مورد نیاز برای راه اندازی 
کار پرورش قارچ به قیمت 

توافقی بفروش میرسد.
09212876241

منزل مسکونی به 
متراژ 190 متر همکف 85 متر 

مسکونی 40 متر تجاری طبقه اول 
100 متر سقف سبک زده شده با 

امتیازات کامل واقع در اکبرآباد بر 
خیابان اصلی بفروش میرسد.

09138455645

فروش یک 
دستگاه چرخ آبلیموگیری 

آب غوره تک فاز دینام 
آلمانی به قیمت توافقی

09135051764

مغازه اجاره 
ای 40 متری واقع در 

خیابان قدس جنوبی با 
تمام امکانات

09132795808 

کلیه اجناس داخل 
سوپر مارکت با 10 درصد 
زیر قیمت بفروش و یا با 
مغازه اجاره داده میشود.

09133455163

یک دستگاه 
سواری پیکان مدل 81 

، انژکتور به فروش
 می رسد 

 09174967545

یک رستوران با 
موقعیت عالی وسابقه کار 
مفید با کلیه لوازم بفروش 
میرسد،لطفا خریدار واقعی 

تماس بگیرد
09130435028

نیازمند یک خانه 
قدیمی همکف یا طبقه اول 
بر خیابان ولیعصر یا فرعی 

های منتهی به ولیعصر، تختی، 
دهخدای شمالی هستیم

09133452480

پراید 111 مدل 
93 به رنگ سفید بدون 
 ضربه به فروش می رسد 

09131791765

یک واحد مسکونی 
شیک دوخوابه همکف ) درب به 

حال ( به متراژ 145 متر در خ نصیری 
شمالی کوچه هیئت امام سجاد رهن 

کامل داده میشود.
 09133453023
09177681793

خریدار انواع 
ضایعات آهن بوش برنجی 

ال میچر وغیره از شرکت ها 
و معادن و منازل پرداخت 

نقدی در محل 
09139428617 توسلی

آهن ضایعات 
و پالستیک شمارا 

خریداریم
09135865238

فروش پژو 
پارس سال مدل 96 
بدون رنگ بیمه فول 

رنگ سفید 
09216084600

وسایل یک آرایشگاه از صفر تا صد 
)دکور همراه با وسایل جانبی( بفروش 
میرسد یا با مکان اجاره داده میشود.

09393856672

وسایل کارواش به قیمت 
توافقی به فروش میرسد

09196715660

فروش امتیاز وام بانک
 رسالت

09904014165

یک اتاق با سرویس بهداشتی 
مجزا فقط به خانم اجاره داده میشود

09304368526

فروش پراید 86 سفید، دوگانه، 
قیمت 19/5م

 09131787647

یک باب مغازه بازاربه فروش 
می رسد

 09136115153 

امتیاز وام رسالت 8 میلیون شعبه 
بانک هادی 600 تومان بفروش میرسد

9136529967

امتیاز وام ازدواج شماراباالترین 
قیمت خریداریم
09132476882 

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 عدد سند کامیون تریلی 
اسکانیا بنام محمد محمودآبادی به 
شماره 868ع394ایران65 مفقود 

گردیده از یابنده تقاضا میشود با شماره 
09136629650 تماس حاصل فرمایند و 

مژدگانی دریافت نمایند.

یک باب مغازه سوپرمارکت با 
کلیه اجناس با هشت سال سابقه 

کاری توافقی بفروش میرسد. خیابان 
ابن سینا نبش چهارراه مساجد

09901452995

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

جوشکاری
سیــار 

09136345386
هاشمی نسب

یک باب منزل 
مسکونی واقع در 

کوی پزشکان 3 به 
قیمت مناسب بفروش 

میرسد. 250 متر 
زیربنا، دوبلکس
09124270255

یک باب مغازه 
به متراژ 50 متر و 

کارواش باکلیه وسایل 
روبه روی گمرک جنب 

معاینه فنی رهن یا اجاره 
داده می شود.

09140173873

منزل مسکونی 
واقع در خیابان ارجمند 

به متراژ 12 قصب 200 متر 
زیربنا سه خواب 27 سال 

ساخت 480 میلیون و 
ساختمان نیم ساز چهار 

طبقه واقع در سمنگان قیمت 
کارشناسی بفروش میرسد.

09140635393

امالک انصاری      خ شهید شفیعی جنب تعاونی 16 مقابل چاپ نوید
03442258860 -09136204699 -09361832651

ملک تجاری خ خواجه نظام الملک 2دهنه مغازه 9متر بر خیابان 14متر عمق +دوربین 
+سند تک برگ)قیمت کارشناسی(

9قصب زمین مسکونی پشت پاساژ مهر+سند تک برگ+300متر پروانه .700م
2 باغ درخت بادام در منطقه ده قاضی 55و 60قصب سند در دست اقدام+آب+برق .

مشعل گاز خانه کلنگی 13قصب+درب ساختمان 18سال ساخت .
ملک مسکونی 2طبقه فول امکانات 5سال ساخت خ شهید شفیعی  .

ملک مسکونی 2طبقه 10قصب خیابان پشت کمیته امداد .1میلیارد )تخفیف پای معامله(
ویالیی نیم ساز اراضی بهرامی ،تا مرحله دیوارچینی10قصب 110متر زیربنا)معاوضه باواحد(.
ملک مسکونی خ بسیج 2طبقه آب+برق+گاز+تلفن.200مترباال 200متر پایین فول امکانات 

14سال ساخت .)تخفیف پای معامله(
ویالیی 9قصب 2کله خ بدر جنوبی 180مترزیربنا 17سال ساخت -650 م
22قصب مسکونی تجاری خ حافظ مقابل تعاونی یک )قیمت کارشناسی(

زمین تجاری مسکونی 10قصب 2کله موقعیت عالی خ شهید شفیعی )قیمت کارشناسی(
2واحد 90متری بلوار هجرت لب خیابان خام 6ماه دیگه اماده تحویل 165 م نقد + 40م  وام پرداخت مشتری

مجتمع سالمت اماده تحویل 75متر فول امکانات 235م 
زمین 9قصب حسین آباد پشت کمپ

 درب حیاط برگ واگذاری بنیاد مسکن 34م
 باعضویت در کانال ما از جدیدترین مورد های فروشی و اجاره ای مطلع شوید.

https://t.me/amlake_ansari 

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

09133477436   

جوشکاری سیار انواع 
آبگرمکن سایبان 
خوردکاری وغیره
09138456041

خرید وفروش امتیاز وام
 هر سه شعبه

09135323325

قیمت کارشناسی زمین و ساختمان 
مهندس نادری نیا 
 09133455472

ابتدای بلوار دکترصادقی - 50 متر بعد از تقاطع دهخدا
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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 

خ مالک اشتر تقاطع فاطمیه جنب بیمه ما
09130425989غالمزاده

پرده اسطوره  
با انواع پارچه های ترک و ایرانی و 
مدل های به روز در خدمت شماست
پرده زبرا ، کرکره فلزی و تصویری 

موجود است
2 الی 3ماهه نقد و اقساط 


