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فروش ملک
متراژ زمين ٢٤٧٠ قصب، بين شريف آباد و دولت آباد

آب و برق و گاز در كنار زمين، بدون ساخت و ساز  و دارای كاربري كشاورزي و 
صنعتي، داراي اس�تعالم از جهاد و اوقاف و مسكن شهرسازي و منابع طبيعي 

و تأييديه شورا و ثبت شده در سيستم سيماك با كد يكتا، 
فاصله تا شهر ٣كيلومتر

ترجيحًا فروش به صورت يكجا و هر قصبي ١ ميليون تومان ميباشد 
به مشتري واقعي تخفيف داده ميشود

٠۹١٢۸٤۵١٣۵۶

جناب آقاى 

حميد ملك شاهى 
انتصاب شايسته ی شما را به عنوان رئيس كميته فنى باشگاه 

گهر زمين سيرجان صميمانه تبريک عرض مي نماييم.
سربلند و موفق باشيد.

شركت الماس لبن سيرجان

رئيس و اعضاى محترم شوراى اسالمى شهر سيرجان 

شهردار محترم شهرستان سيرجان جناب آقاى دکتر رضا سروش نيا 

 شهردارمحترم  منطقه یك جناب آقاى مهندس افصحى 

 رئيس محترم سازمان فضا سبز جناب آقاى مهندس سعيدى 

از همكاری ش�ما در جهت جلوگيری از قطع درختان با قدمت باال در اين محل وحفظ 

فضا ی سبز محله كوی پيكان كمال تشكر و قدردانى را داريم. 

اهالى محله كوی پيكان، بلوار ولى عصر

اكنون كه به فضل خداوند منان و به يمن اعتماد وتصميم پاك شما همكاران گرانقدر، بار ديگر افتخار خدمت 
در اتحاديه شامل حال اين حقير شده ضمن پاسداشت و تكريم رای شما عزيزان ، با تمام وجود متعهد خواهم 
ش�د پاسخگوی ُحس�ن اعتماد فرد فرد شما همكاران عزيزم در اتحاديه باشم و اين رسالت خطير را بيش از 
پيش مراقبت نموده و مدافع حقوق تمامى همكاران خوبم اعم از كس�انى كه به اينجانب رای داده و يا اينكه 
كانديدای ديگری منتخب آنان بوده است باشم. از نماينده محترم فرماندار، روسای محترم كميسيون نظارت، 
اداره صنعت معدن و اتاق اصناف و همكاران گرانقدرشان كه با برگزاری انتخاباتى قانونمند و سالم برگ زرين 
ديگری بر كارنامه درخشان خود افزودند تقدير وتشكر مى نمايم. دست همه عزيزان را به گرمى مى فشارم 
و به فضل خدا نسبت به سرانجام رساندن اين وظيفه خطير لحظه ای كوتاهى نخواهم كرد و همچون هميشه 

ياری و مس�اعدت و راهنمايى و همكاری يكايک س�روران عزيزم را تمنا مى كنم تا با توكل بر خداوند بزرگ خدمتى شايسته و درخور شأن و 
با احترام منزلت همكاران محترم  انجام دهم.
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دعوت به همکاری
به تعدادی حس�ابدار خانم رش�ته حس�ابداری دارای 
س�ابقه کار و ب�دون س�ابقه کار جه�ت هم�کاری در 

کارخانه تولیدی واقع در سیرجان نیازمندیم.
09225239553

دعوت به همکاری
یک شرکت تولیدی معتبر واقع در سیرجان جهت تکمیل 
کادر نیروی انس�انی خود از 6 نفر کارگر ساده مرد دعوت 

به همکاری می نماید. 
ساعت تماس: 7:30 الی 14 

شماره تماس: 09105893104 

فروشی
فروش زمین تجاری مسکونی 

12 قص�ب زمین ب�ه ابعاد 30*10 دو کله یک ط�رف بلوار طرف 
دیگر کوچه 10 متری با وضعیت تجاری مس�کونی دارای س�ند 
تک ب�رگ واقع در بلوار س�یداحمد خمینی، روبروی ش�هرک 

نصر، قبل از خیابان گلسرخ به فروش می رسد. 
 09365415775

گروه حوادث: انتش��ار فیلم کش��ف جسد یک جوان 35 
س��اله اهل س��یرجان در فضای مجازی، که در روس��تای 
س��لطان آباد ارزوئیه حوالی س��اعت 11 شب دوشنبه 15 
مردادماه به قتل رس��یده بود، حاشیه های زیادی به همراه 
داشت. اقدام نادرستی که در انتشار دو فیلم صورت گرفت، 

قطعاً ناراحتی خانواده مقتول را به همراه داشته است. 
رئی��س دادگاه عمومی شهرس��تان ارزوئیه در گفت وگو با 
خبرنگار سرویس حوادث نگارس��تان درباره جزئیات این 
حادث��ه گفت: علت وقوع قتل س��وءتفاهمی بوده که برای 
ش��وهر قبلی ی��ک خانم پیش آمده بود. او 2 س��ال پیش 

همس��ر خود را طالق داده ام��ا همچنان پیگیر چگونگی 
زندگی این خانم بوده است. قاضی عنایت ا... دهقانی ادامه 
داد: هیچ جرم ش��رعی در این حادثه متوجه مقتول نبوده 
اما شوهر قبلی این خانم بنا به یک ذهنیت غلط با چاقو با 
جوان سیرجانی درگیر شده و او را به قتل رسانده است. وی 
ادامه داد: اصابت چاقو با سینه مقتول باعث خونریزی شدید 
و مرگ جوان اهل س��یرجان شده است. این مقام قضایی 
تصریح کرد: مقتول در یک ش��رکت راه س��ازی در ارزوئیه 
مشغول به کار بوده است که این حادثه ناگوار برایش پیش 
آمد. قاضی دهقانی از بازداش��ت قاتل و رس��یدگی به این 
پرونده خبر داد و گفت: این فرد هم اکنون در زندان بس��ر 

می برد تا به جرمش رسیدگی شود.  

گ�روه خبر: تا چن��د روز دیگ��ر آرزوی فوتبال دوس��تان 
س��یرجانی با ش��روع لیگ برتر فوتبال و اولین نمایش تیم 
گل گهر در این بازی ها- اگر البته تا آن روز ایرادی به شرایط 
ورزشگاه از سوی سازمان لیگ گرفته نشود – محقق خواهد 
ش��د. آرزویی که سال های سال انبوه تماشاگران و هواداران 
فوتبال در س��یرجان برای رسیدن به آن انتظار زیادی تا به 
امروز کش��یده اند. این ماجرا البته جدای از مباحث فوتبالی 
روی دیگری هم دارد و آن مسائل مربوط ترافیکی و تبعات 
حضور پرش��مار تماشاگران در ورزش��گاه است که عالوه بر 
تماش��اگران سیرجانی، هواداران تیم های بزرگ از شهرهای 
مجاور حتی مرکز اس��تان که شهرهای ش��ان نماینده ای در 
لیگ برتر ندارند به س��یرجان خواهند آمد تا بازی تیم های 
بزرگ از پرس��پولیس گرفته تا اس��تقالل، س��پاهان، فوالد، 

ذوب آهن و تراکتورسازی را ببینند.  
از این رو پلیس به دنبال تمهیداتی است که انجام بازی ها در 
روند زندگی عادی مردم در خیابان های اطراف ورزشگاه اثر 

نگذارد و مشکالت ترافیکی در شهر ایجاد نگردد. در همین 
رابطه رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان از اجرای 
طرح  ترافیکی در اطراف ورزشگاه امام علی )علیه الّسالم( در 

هنگام برگزاری مسابقات لیگ برتر خبر داد. 
سرهنگ حسن ساالری به نگارستان گفت: به منظور راحتی 

در عب��ور و مرور و جلوگیری از ایجاد ترافی��ک از هواداران 
فوتبال می خواهیم هنگام  مراجعه به ورزشگاه از اتوبوس های 
خط واحد و س��ایر وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند. وی 
ادامه داد: در اطراف ورزشگاه باتوجه به اجرای طرح ترافیکی 
با محدودیت محل پارک خودرو روبرو هس��تیم. وی افزود: 
در جلس��ه هفته گذشته ش��ورای ترافیک شهرستان، مقرر 
ش��د س��ازمان اتوبوس رانی شهرداری نس��بت به اختصاص 
اتوبوس خط واحد برای تمام نقاط ش��هر پیش بینی الزم را 
داشته باشد و از طریق رسانه ها ایستگاه های انتقال مردم به 

ورزشگاه را اطالع رسانی کند. 
این مقام انتظام��ی تصریح کرد: پیش بینی های دیگری نیز 
درخصوص مسائل ترافیکی انجام شده که گره های ترافیکی 
احتمالی را حل کند. سرهنگ ساالری از برنامه ریزی دقیق 
درخص��وص جلوگی��ری از اقدامات خالف قانون، س��رقت 
و هرگونه مش��کالتی که امکان بروز آن وجود دارد توس��ط 
هم��کاران پلی��س در بخش های مختلف خب��ر داد. رئیس 
پلیس راهور از مس��دود ش��دن خیابان ورزش و کوچه های 
اطراف ورزشگاه در حین برگزاری مسابقه هم به عنوان یکی 
از طرح ه��ا خبر داد و گفت: انتظار ما و مردم از عالقه مندان 
فوتبال همکاری با پلیس و نیروهای امنیتی و انتظامی است 
و چنانچه این همکاری که در جهت رفاه حال خود آن ها و 
مردم است صورت گیرد هیچگونه مشکلی در برگزاری منظم 
و خ��وب بازی ها و کنترل ترافیک در این محدوده نخواهیم 

داشت.

 2972 ت��ا وقت��ی صداق��ت در کار 
اروپایی ه��ا ندیدی��م کنار آم��دن با آن ها 
به جزلطمه به کش��ورمان چیزی نیس��ت. 
هزار رنگ و خدعه می زنند این کشورها با 

آدم های دوپاشون !.
 3258  ای��ن دیگر چه نوع آس��فالت 
کردنی است. ندیده بودیم. اول که دست 
آس��فالت ُکن های ش��هرداری درد نکن��د 
به خاطر اینکه خیابان مان را درست کردند 
ب��ا جدول هایش. ولی قب��ول کنید از بس 
َگرد آهک توی حلق مان رفت تو خیابون 
امیرکبیر مریض ش��دیم. تا ح��اال ندیده 
بودیم آهک بپاش��ند قبل از آس��فالت./ با 

تشکر از نگارستان - از کسبه محل
 3289  درس��ته ک��ه کار فرهنگ��ی 
نیاز هس��ت ول��ی ای کاش در این بحبوحه 
گران��ی و ت��ورم، گل گهر ای��ن هزینه ها را 
خرج خانواده های��ی می کرد که دختر عقد 
بسته ش��ان حاال چندسال اس��ت به خاطر 
ناتوانی در خرید جهیزیه در خانه مانده اند. 
از ای��ن نمونه ها زیاد داری��م. یا کاش دفتر 
خدماتی تأسیس می کرد که به خانواده های 
مستمند، وام کم بهره  می دادند تا آن هایی 
که نمی توانند برای بچه هایش��ان یک کیلو 
گوشت بگیرند یا خرج شهریه مدرسه شان 
را بدهن��د این قدر خجالت نکش��ند. من با 
همین عقل ناقص��م می گم این کار بهتر از 
جشنواره فرهنگی است میگین چرا؟ عرض 
می کنم: اگ��ر دختران ما نتوانن��د به خانه 
شوهر بروند و اگر بچه های ما نتوانند درس 
بخوانند به خاطر گرانی ش��هریه و کتاب و... 
در آینده منحرف می شوند. پس به جای این 
کارها که معلوم نیست چقدر بازدهی دارد 
از انحراف جوان های خوب مان  پیش��گیری 
کنی��م تا فردا بر تعداد اف��راد بزهکار اضافه 

نشود. آیا این بهتر نیست؟
 4306  آی��ت ا... بهج��ت: » انس��ان 
چه قدر به مرگ نزدیک اس��ت و در عین 
حال چ��ه ق��در آن را دور می پن��دارد.« 
می خواس��تم ع��رض کنم حض��رت اجل 
)عزرائی��ل( علیه الصلواه و الّس��الم خیل��ی 
زودت��ر از آن چه که فک��رش را می کنیم 
به��ش خواهی��م رس��ید و رؤیاهایمان به 
واقعی��ت ُمَب��دل خواهد ش��د. ان ش��اءا... 
تب��ارک و تعالی و عّزوجل. فقط یک قلب 

صاف و یک پای اراده می خواد.
 6019  ضم��ن تقدیر از مس��ئوالن 
ش��هرداری که در امر آس��فالت ش��هرک 
آب سهیم بودند. خواهشمندم که خیابان 
س��پاس اصلی و کوچه هیئت بیت احزان 
را هم آسفالت کنند. با تشکر )هاشمی از 

شهرک آب(
ش��هردار  جن��اب  س��الم    3968  
محترم خواهش��مندم خودتان از خیابان 
خواج��ه نظام عبور کنید ببینید چه وضع 

اَسفناکی دارد آسفالت این خیابان. 
بدینوس��یله  س��الم،    4179
ش��ت  ا مید ا گر د ا د 1مر 7 ن سید ر ا فر
روزخبرن��گار را ب��ه تمام��ی خبرن��گاران 
شریف و اصحاب صدیق رسانه و نشریات 
می گوی��م.  تبری��ک  س��یرجان  محل��ی 

خداقوت.)جهانشاهی(.
 4417  سالم خدمت مسئولینی که 
اومدین آخر بلوار امام رضا )علیه الّس��الم( 
قب��ل از پل روبروی ش��رکت نویدپس��ته 
س��یرجان آس��فالتش رو کندی��ن بیایین 
ببینید چقدر از ماشین های عبوری که از 
داخل گودال رد می شوند دعای خیرتون 

می کنند.
 2587 رفتم پسرم را مدرسه دولتی 
ثبت نام کنم گفتند باید به مدرسه کمک 
کنی. منم گفتم اگر داشتم کمک کنم که 
اینجا نمی آمدم. چقدر این مدرسه ها زور 

میگن به مردم. 
 8657 با تشکر از شهرداری به خاطر 
آسفالت بلوار هجرت. ای کاش در ادامه آن 
خیابان هجرت را هم آس��فالت می کردند. 
از چه��ارراه آهکی ها تا چه��ارراه خیابان 

وحید خیلی آسفالت داغونی داره.  

 7834  ب��ا س��الم لطفاً گزارش��ی 
در م��ورد افرادی که معافیت پزش��کی 
آزمون ه��ای  در  نمی توانن��د  و  دارن��د 
ورودی معدن ثبت نام کنند تهیه کنید. 
می گوین��د مصوب��ه تأمی��ن اجتماعی 
هس��ت یا حراس��ت مجوز نمی دهد در 
صورتی اگر همه افراد ش��اغل در معدن 
را آنالیز پزش��کی کنن��د نزدیک به70 
درصدش��ان تأیی��د نمی ش��وند.گناه ما 

چیست؟
محت��رم  مس��ئوالن    5421  
ش��هرداری! نیروی��ی که ب��ه هردلیلی 
نتوانسته مدرک دانش��گاهی ارایه کند 
چرا باید دور انداخته شود، یک پاکبان 
یا راننده اتوبوس یا فضای س��بزی اگر 
لیس��انس داش��ت که دیگ��ر کارگری 
نمی کرد! چ��را روز اول از آن ها مدرک 
نخواستید، خوب طرفدار زحمت کشان 
هستید. یک مشت کارگر بدبخت را به 

امان خدا سپردید. 
 5459  ضمن عرض سالم و خسته 
نباشید لطفاً به امالکی ها بفرمائید حاال 
که مسئولین به فکر مستأجرها نیستند 
الاقل شما مردانگی داشته باشید بیشتر 
از این فش��ار به بی خانه ها نیاورید. چند 
روز پیش رفتم امالکی برای کرایه خانه 
یکی از صاحب خانه ها داش��ت امکانات 
خان��ه ای را که اج��اره داده بود توضیح 
می داد و این که کرایه ماهیانه750 هزار 
برای یک س��وئیت کوچ��ک می گیرد. 
صاحب امالکی کلی او را سرزنش کرد 
که چرا یک میلیون ن��دادی !!! بگویید 
اگر خدا را نمی پرستید الاقل »رادمرد«  

و »جوانمرد« باشید. 
 0659  سالم پارک سمنگان جنب 
داروخانه پاس��تور اول اینکه بدون اسم 
اس��ت، دوم اینکه پُر از خار و خاش��اک 
و پر از س��گ های ولگرد و مزاحم است. 
حت��ی س��نگ فرش ه��ای پ��ارک پُر از 
برگ خشک هس��ت که نمی شه در آن 
ق��دم زد و ورزش ک��رد. اگر  یک َس��ر 
به ش��ریف آباد بزنی��د می بینید که قدم 
به ق��دم پارک کارگ��ر دارد کار می کند 
و تمام کوچه های فرعی آس��فالت است 
و همه جا جدول کش��ی اس��ت. خواهشاً 
آقای شهردار یک نفر را بگذارد و پارک 

سمنگان را هم  روبه راه کند. 
نباش��ید  خس��ته  و  س��الم   9303
مسئولین محترم شهرداری. خیابان های 
شهر خوب و تمیز شده اند ولی افسوس 
بعضی از مس��ئولین ک��م کاری می کنن 
بنره��ای ت��وی خیابون ه��ا ش��ده مثل 
دوران رأی گی��ری آویزون به در و دیوار 
و س��ّدمعبر. چندبار زنگ زدیم مسئول 
سّدمعبر ولی افسوس هیچ اقدامی انجام 
ندادن��د. از آق��ای ش��هردار می خواهیم 

رسیدگی کنند. با تشکر 
ش��هر  در  چ��را  س��الم،    4179  
س��یرجان با300 ه��زار نفر جمعیت که 
مدعی ش��هر رسانه هاس��ت مدتی است 
توزی��ع بعضی روزنامه ه��ا مثل جام جم 
قطع ش��ده؟ لطفاً اداره ارش��اد توضیح 
بدهد. چرا باید شهروندان متضرر شوند؟
8776  چ��را بعض��ی از آقای��ان که 
ت��وی این ش��هر بازنشس��ته می ش��وند 
یک ماه نمی ش��ه که س��ر از گل گهر در 
میارن و بیش��ترین مزای��ا و حقوق رو از 
ش��رکت های جهاد یا قسمت های دیگه 
گل گه��ر دریاف��ت می کنن��د. پس حق 
جوانان این ش��هر که م��درک تحصیلی 
ه��م دارند و بیکارند ک��ی باید بده. این 

از انصاف به دوره! 
8763  با سالم. با تشکر از نیروهای 
زحمت کش انتظامی خواهشاً اگه امکان 
دارد ی��ک گش��تی هم ت��و خیابون های 
جمع��ه بازار بزنند. با بچه هام رفتیم یک 
ساعت برای خرید وقتی برگشتیم دیدم 
دره��ای ماش��ین باز هس��ت و زاپاس و 

آچارهامو برده اند.!

 شماره 1185 
 شنبه 26 مرداد 1398  خبر2

تریبون آزاد خوانندگان
پیامک : 7258  3000

غدیر؛ 
یک تفکر است 

غدیرخ��م نام ناحیه ای می��ان مکه و مدینه 
اس��ت که حض��رت محمد )صل��ی ا... علیه 
و آله وس��لم( در 18 ذی الحجه س��ال دهم 
هجری قمری مطابق با 28 اس��فند س��ال 
دهم خورش��یدی، علی بن ابی طالب )علیه 
الُس��الم( را به عنوان امیرمؤمنان برگزید. از 
این رو س��الروز این واقع��ه تاریخی و دینی 
میان ش��یعیان آن حضرت به عید غدیرکه 
از بهترین اعیاد نزد تش��ّیع هس��ت شهرت 
یافته است. آن روز پیامبر گرامی اسالم، در 
بازگشت از آخرین حج خود همه مسلمانانی 
را که در حج شرکت داشتند در منطقه غدیر 
جم��ع کرد و خطبه ای ایراد نمودکه عبارت 
مع��روف »َمن ُکنُت َموالُه َفهذا علٌی َمواله« 
برجس��ته تر از همه در این خطبه بیان شد. 

این عبارت ارزشمند به معنای این بود که
» هرک��ه من موالی اوی��م از این پس علی 
موالی اوس��ت«. اما این رخ��داد عظیم در 
ذی  الحج��ه س��ال دهم هج��ری، تنها یک 
حادث��ه تاریخی نیس��ت و غدی��ر، تنها نام 
ی��ک س��رزمین نیس��ت، بلکه ی��ک تفکر 
اس��ت. غدیر نشانه ای اس��ت از تداوم خط 
نبوت و چش��مه ای است که تا پایان هستی 
میجوش��د. روزی از روزه��ای خداوند که 
اکمال دین اس��ت و اتم��ام نعمت و موجب 
خش��نودی عاش��قان اهل بی��ت عصمت و 
طهارت)علیهم الّسالم( و روز گشایش و روز 

تکامل دین خداست.
نق��ش  غدیرخ��م،  واقع��ه  ش��ک  ب��دون 
سرنوشت سازی در تعیین مسیر آینده اسالم 
داشته است. در این واقعه، پیامبر گرامی اسالم 
مهم ترین مأموریت دوران پیامبرِی خود را به 
انجام رساند؛ مأموریتی که انجام آن، به منزله 
رس��اندن پیام رسالت حضرت بود و کوتاهی 
در مورد آن، به از بین رفتن زحمات چندین 
ساله ایش��ان می  انجامید؛ چنان که خداوند 
متعال درآیه 67 سوره مائده می فرماید: »هان 
ای پیامبر! آنچه را از سوی پروردگارت به تو 
نازل شده است، تبلیغ کن و اگر چنان نکنی، 

پیام و رسالتت را انجام نداده ای.«

ستون دین

مهران حسین زاده قهرمان ورزش دومیدانی مدال هایش را به آستان قدس رضوی اهدا 
کرد. این ورزش��کار کرمانی که در س��یرجان فعالیت می کند ورزش قهرمانی را قبل از 
مس��ابقات پارالمپیک شروع کرد و در رش��ته های پرتاب دیسک و وزنه با حریفان خود 
مبارزه نمود. وی س��ال 88 وارد تیم ملّی پارالمپیک ایران ش��د و در همان س��ال به 
مس��ابقات جوانان آس��یایی ژاپن 2009 نیز اعزام و در پرتاب دیسک و وزنه به 2 مدال 
طال رس��ید. حس��ین زاده که در س��ال 2012 به تیم ملی جوانان دعوت ش��ده بود در 
مسابقات جهانی جوانان در جمهوری چک موفق به کسب مدال برنز در پرتاب دیسک 
شد. وی که سال 95 مدال هایش را به آستان قدس رضوی اهدا کرده بود امسال توانست 
این مدال ها را  به طور دائمی در موزه آستان قدس در معرض دید عموم مردم قرار دهد.

از آوردن وسیله نقلیه به ورزشگاه امام علی)ع( خودداری شود

تمهیدات پلیس
 در شروع لیگ برتر فوتبال

نمایش مدال های
 مهران حسین زاده
در آستان قدس 

رئیس دادگاه عمومی ارزوئیه تشریح کرد:

ماجرای قتل
جوان سیرجانی
در سلطان آباد

دپو مواد مخّدر
در دامپروری

مأموران اداره اطالعات شهرستان هفته گذشته در سحرگاه 
عید قربان موفق به شناسایی یک محل دپو مواد مخدر در 
یک دامپروری در یکی از روستای جنوبی سیرجان شدند.

دادس��تان عموم��ی و انق��الب س��یرجان در گفتگو با 
خبرنگار نگارس��تان ضمن تأیید این خبر گفت: در پی 
رصد اطالعاتی صورت گرفته توسط مأمورن تیزبین این 
اداره، محل دپو موادمخدر در آغل گوس��فندان در یک 
مجموعه نگهداری دام شناسایی و 300 کیلوگرم تریاک 

از این محل کشف شد. 
قاضی محس��ن نیک ورز افزود: قاچاقچیان قصد داشتند 
با استفاده از علوفه و گوسفندان محل نگهداری مواد را 
مخفی کنند که ناکام ماندند. وی از شهروندان خواست 
هرگونه اطالع��ات خود را از قاچاقچی��ان مواد مخدر و 
م��وارد مربوطه ب��ه ح��وزه کاری اداره اطالعات با تلفن 

113 درمیان بگذارند.



◄ درجایی آمده بود که یکی از شرح 
وظایف س�ازمان ثبت اسناد و امالک، 
تعیی�ن آم�ار و می�زان دارای�ی افراد 
برای تعیی�ن مالیات اس�ت. بفرمائید 
آیا این گفته صحیح اس�ت و آیا ش�ما 
به دارایی های افراد دسترسی داریدیا 

خیر؟
ب��ا درود به همه ی روزنامه ن��گاران عزیز در 
ایّام بزرگداش��ت روز خبرنگار، خیر چنین 
چی��زی وجود ندارد و به هیچ وجه این طور 

که می گویید نیست. سازمان اسناد و امالک 
امان��ت دار اطالعات مربوط ب��ه دارایی ها و 
امالک و اموال مردم است. البته تمام اموال 
غیرمنقولی که دارای س��ند مالکیت باشد. 
تم��ام اطالعات ثبتی اش��خاص داده آمایی 
شده و ثبت ش��ده و تنها اداره کل به آن ها 
دسترسی دارد اما در دسترس هیچ کس و 
هی��چ کجا قرار نمی گیرد. در واقع در ثبت، 
اطالعات امالک مردم نگهداری می ش��ود 
و فقط با دس��تور مراجع قانونی اس��ت که 

اطالعات درخواستی در اختیار این مراجع 
قانونی در صورت لزوم  قرار می گیرد و الغیر. 
فقط در بحث ثبت شرکت یا مؤسسه قباًل 
وقتی دفاتر در پایان س��ال پلمب می شدند 
یک نسخه به دارایی می رفت اما در مسئله 
ثبت امالک و مستغالت به هیچ وجه کسی 
از دارایی ها و امالک مردم اطالعی نخواهد 
یاف��ت و این س��ازمان همان طور که گفتم 
امانت دار اس��ت و صورت ام��وال و امالک 

مردم نزد این سازمان محرمانه است. 
◄ به ثبت ش�رکت ها اش�اره کردید. 
باوج�ود الکترونیک�ی ش�دن مس�یر 
ثبت شرکت ها و مؤسس�ات تجاری و 
غیرتجاری اما بازهم دست اندازهایی 
در مسیر انجام کار پیدا می شود. چرا؟

از موقع��ی که ثب��ت ش��رکت ها درکرمان 
تحت عن��وان اداره ثبت ش��رکت ها  ایجاد 
شد پرونده ی ثبت شرکت های شهرستان ها 
از جمله س��یرجان کاماًل به مرکز اس��تان 
انتق��ال پیداکرده و تمام پرونده ها اس��کن 
و آنجا داده آمایی ش��ده و در شهرس��تان ها 
اصاًل کاری ندارند. کسی که قصد تأسیس 
ش��رکت داش��ته باش��د از طریق س��امانه 
واردش��ده و مرحله به مرحله پیش می رود و 
در نهایت بعد از ارس��ال و بررسی مدارک و 
تأیید، نتیجه را برای درج آگهی و انجام بقیه 

مراحل کار به ما می فرستند.

◄به نظر شما با این وضع در کار مردم 
تس�ریع ش�ده یا این خودش موانعی 

ایجاد می کند؟
ببینی��د اگ��ر کس��ی راه های��ش را بداند و 
مرحله به مرحله اقدام کند، در کمترین زمان 
ممکن ثبت شرکت مورد نظر انجام می شود 
اما اگر مسیر درست طی نشود خب ممکن 
اس��ت برایش معطلی داشته باشد. البته ما 
کارشناس ثبت شرکت داریم که اشخاص را 
راهنمایی و کمک می کند. منتهی  در سطح 
شهر تعدادی از شرکت های خصوصی، اقدام 

به ثبت شرکت می کنند. 
◄خطا و اشتباه معموالً در هر سازمانی 
می تواند پیش بیاید. اگر در ثبت امالک 
و ام�وال غیر منق�ول م�ردم چنانچه 
اش�تباهی ص�ورت گی�رد راه حل آن 

چیست؟
خطا و اش��تباه جزو الینفک هرکاری است 
ول��ی اکنون با توجه به تحولی که از س��ال 
90 در ثب��ت به وجود آمده که س��ندهای 
دفترچه ای تعویض و س��ند تک برگ صادر 
می شود؛ و برداشت های ما از سال گذشته 
با دستگاه ش��میم است و مترهای قدیمی 
پارچ��ه ای از رده خ��ارج و اکن��ون ب��ا این 
دستگاه شاید ضریب خطا بسیار اندک و در 

حد میلی متری باشد. 
◄حاال اگر تخطی عمدی باشد؛ مثاًل 

خدای ناک�رده مأم�وران ثبت،  ملکی 
را غیرقانون�ی ثبت دهن�د اول اینکه 
چگونه پ�ی به این اش�تباه و تخطی 
خواهی�د ب�رد، ثانی�اً م�ردم چگونه 
می توانند مورد مذک�ور را پیگیری و 

اقدام قانونی کنند؟
ای��ن اداره در خص��وص تخط��ی عمدی 
کارکنان رسیدگی و اقدام جدی می نماید 
و در خص��وص صدور اس��ناد مالکیت که 
اش��خاص متضرر می گردن��د می توانند با 

مراجعه به دادگاه احقاق حق نمایند.
چ�ه  تک ب�رگ  اس�ناد  ◄ص�دور 
مزیت های�ی دارد ک�ه ب�ر انج�ام آن 

همیشه تأکید می شود؟
این اس��ناد دارای مختص��ات جغرافیایی 
است، دارای کروکی و نقشه است و امکان 
داش��تن س��ند معارض بر روی آن وجود 
ندارد و امکان جعل وجود ندارد. در ضمن 
دفاتر اسناد رسمی با سندهای دفترچه ای 

اصاًل معامله انجام نمی دهند.
◄راجع به چگونگی صدور س�ند در 

شهر و روستاها توضیح می دهید؟
برای صدور سند چند قانون داریم الحاق 
مواد به قانون ساماندهی مربوط به اراضی 
و طرح ه��ای مربوط به اراضی داخل طرح 
هادی روس��تاها و ش��هرهای با جمعیت 
کمتر از 25 ه��زار نفر یکی قانون تعیین 
تکلی��ف ک��ه هم زم��ان می توان��د اعمال 
شود. یکی درخواس��ت ثبت است و یکی 
درخواس��ت صدور س��ند مالکیت اعیانی 
اس��ت که ب��ه زمین های وقف��ی و دولتی 
داده می ش��ود.در قانون تعیین تکلیف که 
اکنون بیش��تر کاربرد دارد قانون، شرایط 
اعالم کرده اس��ت و به زمین خالی س��ند 
نمی دهیم مگ��ر اینکه زمین زراعی، باغ و 
یا کشاورزی باشد که آن هم با تأیید هیئت 
مدنظر که متش��کل از رئیس ثبت، یکی 
از قضات دادگس��تری، رئیس اداره جهاد 
کش��اورزی و رئیس اداره راه و شهرسازی 

است به پرونده متقاضیان رسیدگی و رأی 
صادر می ش��ود که در نهایت بعد از تأیید 
این هیئت، سند رس��می صادر می شود. 
البته زمین های ملّی و اراضی دولتی شامل 

این قانون نمی شود. 
◄قب�ول داری�د ک�ه ص�دور س�ند 
مق�داری زمان ب�ر هس�ت و م�ردم 
گالیه هایی دارند. نظر خودتان در این 

رابطه چیست؟
ببینید انجام صدور سند مراحلی دارد که 
طبیعی است این مراحل باید به تدریج طی 
شود. مثاًل برای آگهی بعضی اسناد دو ماه 
و یا مثاًل برای برخی اسناد 5 ماه زمان در 
نظر گرفته شده و این قانون است و دست 

ما هم نیست. 
س�یرجان  ثب�ت  اداره  ◄ظاه�راً 
پُررفت وآمدتری�ن اداره ثب�ت در میان 
شهرهای استان است. بیشترین تقاضای 
م�ردم و ارباب رج�وع در چ�ه مواردی 

است. آماری از این مراجعات می دهید؟
بله! بیش��ترین حض��ور م��ردم دردایره ی  
اجرا برای مهریه و چک اس��ت. همچنین 
قرارداده��ای داخلی بان��ک، رهن بانک و 
نظایر این ها و همچنین جهت اخذ س��ند 
مالکیت،  تفکیک،  اصالح. ما سال گذشته 
فقط در بحث صدور س��ند  11798 فقره 
س��ند مالکیت صادر کردیم، 1777 سند 
بازداش��تی داش��تیم، 1409 م��ورد رفع 
بازداش��تی بوده، 12922 پاسخ استعالم 
داش��تیم. خب ببینید این ها چه آماری از 

تعداد مراجعات نشان می دهد.
◄در می�ان صحبت های تان از طرح 
ش�میم گفتی�د. راجع به ای�ن طرح 

توضیح دهید که چیست؟ 
شمیم مختصر» شبکه ملّی موقعیت یابی 
یکپارچه« اس��ت. دس��تگاهی است برای 
موقعیت سنجی در سطح کشور. نقاطی که 
با این دستگاه اطالعاتش برداشت می شود 
در کل دنی��ا اطالعاتش به ن��ام فرد ثبت 

می شود. این اطالعات در سیستم های ما 
انتقال  پیدا می کند و بر اساس این داده ها 
سند مالکیت صادر می شود. امکان صدور 
سند مجدد بر روی این نقطه وجود ندارد 
و این کمک بسیار بزرگی به افزایش اعتبار 

اسناد و نقشه ها می کند. 
◄یک�ی از مش�کالتی که همیش�ه 
ارب�اب رج�وع  ب�ا آن مواج�ه بودند 
موض�وع کار راه اندازها یا به اصطالح 
»کارچاق کن ه�ا« ب�ود که ظاه�راً از 
سیس�تم حذف ش�ده اند. درباره این 

موضوع هم توضیح می دهید؟ 
بله! سال های گذشته مردم کمتر حوصله 
دنبال س��ند گرفتن بودن��د و این افراد با 
دریافت مبلغی از هر شخص کارهای ثبت 
و استعالم اسناد را به عهده می گرفتند که 
خوش��بختانه در حال حاضر با قراردادی 
که با اداره پست داش��ته ایم ارسال اسناد 
مالکیت انتقالی در دفاتر اس��ناد رسمی از 
طریق اداره پس��ت که یک مرجع قانونی 
اس��ت انجام می شود و در نهایت در محل 
منزل شخص به او تحویل داده می شود. با 
این کار ش��اید حدود700 یا800 تردد در 

ماه کمتر شده است.
◄گاهی مردم می پرسند آیا تعویض 

سندهای دفترچه ای الزامی است؟ 
بله! س��ندهای مالکیت دفترچه ای که در 
دس��ت مردم هس��ت فقط تا پایان سال 
98 اعتبار دارد و همش��هریان باید تا قبل 
از پایان امس��ال ب��ه اداره مراجعه و اقدام 
به دریافت س��ند تک برگ نمایند در حال 
حاضر ح��دود30 درصد اس��نادی که در 

دست مردم است سند دفترچه ای است.
◄توصی�ه ای اگ�ر ب�ه م�ردم  دارید 

می شنویم ...
بهتر است مردم معامالتش��ان را با اسناد 
ع��ادی انجام ندهند. ای��ن کار را در دفاتر 
اس��ناد رس��می انجام دهند ت��ا کمتر به 
مش��کل بر بخورند.  ای��ن کار اعتباری به 
معامله و س��ند می دهد و در روابط مالی 
هم اعتبار زی��ادی دارد. دیگر اینکه مردم 
به ص��ورت وکالت��ی، هیچ گون��ه ملکی را 
خری��داری نکنند که این از نظر ما به هیچ 
 وجه سند محسوب نمی شود و فاقد اعتبار 
اس��ت چرا که برای ملک وکالتی از ثبت 
استعالم نمی شود و به این دلیل احتمال 

ایراد در ملک در آینده وجود دارد.
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مریم کاظمی 

استیفای حقوق مردم، برقراری عدالت و جلوگیری از وقوع ظلم 
به دیگران از جمله موارد اساسی در هر جامعه انسانی است که در صورت 
تحقق کامل آن، بسیاری از اختالفات برطرف و  مشکال ت و موانع بر سر راه 
مردم از میان می رود.  اداره ثبت اسناد و امالک یکی از سازمان هایی است 
که در همین جهت یعنی استیفای حقوق، تثبیت بنیان مالکیت و تثبیت 

حقوق فردی و اجتماعی افراد نقش تعیین کننده ای دارد. 
از ای�ن رو در گف�ت و گ�و با محم�د آرمان پور رئی�س اداره ثبت اس�ناد و 
امالک س�یرجان به این موضوع پرداختیم که حقوق افراد در این س�ازمان 
چگونه رعایت می ش�ود و آیا مردم می توانند به این مجموعه که فهرس�ت 
دارایی های ش�ان را می داند اعتماد داشته باش�ند؟ میزان مراجعات، نحوه 
ثبت امالک و صدور س�ند از دیگر مباحث مطرح ش�ده در این گفتگوست. 
محمد آرمان پور که از آبان ماه س�ال گذش�ته این مسئولیت حساس را در 
این سازمان شبه قضایی پذیرفته پاسخگوی سؤاالت ما در این زمینه ها شد.

 سازمان اسناد و امالک امانت دار مردم است و هیچ گونه اطالعاتی
از میزان امالک و دارایی های مردم در اختیار هیچ فرد و سازمانی

 قرار نمی دهد. آمار و اطالعات موجود در این سازمان محرمانه است و 
کسی نمی تواند به آن دسترسی داشته باشد

گفتگو با رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سیرجان

به زمین خالی
سند  نمی دهیم
سندهای دفترچه ای فقط تا پایان سال 98 اعتبار دارند.
 با اجرای سیستم جدید »کارچاق کن ها«
از میان برداشته شده اند و ما
 استعالمات را از طریق پست انجام می دهیم 

آگهی استخدام

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 

تهیه مصالح و اجرای رپوژه تنظیف، تجهیز و نگهداری

 کشتارگاه صنعتی دام و آالیش آالت خوراکی دام  
عمومی  مناقصه  دارد  نظر  در  سیرجان  شهرداری  کشاورزی  فرآورده های  و  شهری  مشاغل  ساماندهی  سازمان 
خدمات )شرح مختصر: تهیه مصالح و اجرای پروژه تنظیف، تجهیز و نگهداری کشتارگاه صنعتی دام و آالیش آالت 
خوراکی دام( به شماره 2098090872000003 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه 
گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1398/5/26 می باشد. 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 18 روز دوشنبه تاریخ 1398/6/4  
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19 روز پنج  شنبه تاریخ 1398/6/14
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 صبح روز  شنبه تاریخ 1398/6/16 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها: 
الف: آدرس: سیرجان، میدان انقالب، شهرداری مرکزی تلفن: 034-41325002 

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

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

انتخابات مسئوالن کانون کارگران بازنشسته شهرستان سیرجان  آگهی 
بدینوسیله به اطالع می رساند به موجب مدارک تسلیمی از سوی کانون مذکور اسامی و سمت هر یک از اعضاء اصلی 
و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان که از تاریخ 98/4/27 به مدت چهار سال انتخاب شده اند به شرح ذیل می باشد. 

ضمنًا مطابق ماده 20 اساسنامه، کلیه اسناد و اوراق مالی و بهادار با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره یا نایب 
رئیس و خزانه دار ممهور به مهر کانون معتبر خواهد بود. 

رضا اسماعیلی- مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان

1- غالمحسین دهشیری رئیس هیئت مدیره
2- سیدحسین ایران نژاد نایب رئیس 

3- حسن نجف آبادی خزانه دار 
4- علی اندایش دبیر 

5- محمود ده یادگاری عضو اصلی هیئت مدیره
6- رحیمه حافظی- حسین ایران نژاد علی البدل هیئت مدیره

7- علی ایران نژاد- عباس حیدرپور بازرسان اصلی 
8- حسن مکی آبادی بازرس علی البدل 

اقبل توجه کلیه اعضاء محترم 
اتحادیه های صنوف میوه و سبزی فروشان، سوپرمارکت و لبنیات فروشان، 
 عمده فروشان خواربار، قنادان و پالوده و بستنی و آسیاب داران،  پسته و 

خشکبار و درب و پنجره سازان آهنی
 کارشناسان اداره استاندارد و شرکت مهرگستر از تاریخ 1398/6/1 جهت بررسی و بازدید 

از ترازوهای دیجیتالی به واحدهای صنفی مراجعه می نمایند، خواهشمندیم همکاری الزم 

را مبذول فرمایید. 
غالمرضا شهبا اتحادیه میوه و سبزی فروشان
محمود رضایی اتحادیه صنف سوپرمارکت و لبنیات فروشان
سیدابراهیم ایران نژاد اتحادیه صنف عمده فروشان خواربار
محمد خواجویی اتحادیه صنف قنادان و پالوده و بستنی
سیدضیاء حسینی اتحادیه صنف پسته و خشکبار
محمد رنجبر اتحادیه صنف درب و پنجره سازان آهنی

آگهی مناقصه عمومی )نوبت دوم( اجرای سقف سوله
دهیاری روستای نصرت آباد در نظر دارد اجرای پوشش سقف سوله ورزشی را به پیمانکار واجد شرایط دارای رتبه از 
طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا کلیه شرکت های دارای صالحیت می توانند از تاریخ درج آگهي به مدت هفت 

روز جهت  دریافت اسناد و تحویل پاکت به دهیاری روستای نصرت آباد مراجعه نمایند.



◄ ◄ آق�ای س�روش نیا به عن�وان 
تأسیس  نخستین پرس�ش ماجرای 
میدان تره بار در بلوار قائم چیس�ت. 
با اجرای این می�دان تکلیف احداث 
می�دان جدید و انتق�ال آن  که حاال 
سال هاست اعضای اتحادیه دنبال آن 

هستند چه می شود؟
شهرداری، س��ال ها پیش زمینی را برای 
س��اختن میدان تره بار سابق واگذار کرده 

است، اتفاقات مختلفی پیش آمد و میدان 
تا اآلن س��اخته نش��ده. در این دو سال و 
نیم هم که بنده ش��هردار هستم جلسات 
متعددی با فرمانداران سابق و فعلی برگزار 
کردیم که آخرین خروجی آن این ش��د، 
میدان تره بار سابق را با نقشه های قبلی که 
مورد تأئید نظام مهندسی است، ظرف 6 
ماه  شروع به ساختن کنند و پروانه تمدید 
شود. در عین حال مجموعه شهرداری و 

من به این فکر افتادیم که شهرداری برای 
رفاه بیشتر مردم مانند دیگر شهرستان ها 
و مراکز اس��تان، میدان تره بار را از حالت 
اختصاصی بودن برای عده ای در بیاورد و از 
پتانسیل های شهرستان، استفاده و میدان 

تره بار شهرداری را ایجاد کنیم. 
◄ ◄چه اقداماتی تا به حال در این 
رابطه ش�ده و چق�در کار پیش رفته 

است؟
ما به ش��ورای شهر پیش��نهاد دادیم که 
در ضلع ش��مالی اتوبوس ران��ی، در بلوار 
قائم در زمینی به وس��عت 6/6 هکتار این 
می��دان احداث ش��ود.  االن این موضوع، 
در هی��أت عال��ی س��رمایه گذاری مطرح 
شده و کلنگ زنی  آن با حضور مسئولین 
عمرانی اس��تانداری این هفته انجام شد. 
نقش��ه برداری توس��ط دفتر فنی در حال 
انجام اس��ت و قرار اس��ت کار تسطیح را 
در چن��د روز آینده ش��روع  کنیم. حجم 
ب��االی نخاله ب��رداری هم بای��د پیگیری 
ش��ود تا کارها را به سرانجامی برسانیم و 
میدان تره ب��ار را از حالت انحصاری بودن 

دربیاوریم.
◄ ◄ فک�ر نمی کنی�د احداث این 
می�دان با می�دان اصل�ی در تعارض 
باشد و نوعی موازی کاری به حساب 

آید؟ 
خیر این موضوع از وظایف ذاتی شهرداری 

اس��ت و میدان توس��ط ش��هرداری باید 
س��اخته ش��ود. نظر فرماندار و دادستان 
محترم و نهادهای امنیتی هم همین بود 
که جابه جا شود و از این حالت بیرون بیاید 
و 2 میدان داشته باشیم که نیاز ضروری 
این ش��هر و اتفاقاً برای توجه به جمعیت 
باالی شهرس��تان باعث رف��اه بهتر مردم 
خواهد بود. حتی اگر میدان تره بار سابق 
در مهلتی که داده ش��ده ساخته نشود، از 
زمی��ن آن ها هم خلع ید می ش��ود. ما دو 
مرحله ش��کایت کردیم و با پ��ا درمیانی 
مسئولین شهر شکایت فعاًل ملغی است اما 
درصورت عدم انجام تعهد در موقع مقرر و 
مهلتی که داده شده پرونده را برای خلع 

ید از آن ها به جریان می اندازیم. 
◄ ◄به نظر ش�ما از سوی کسبه  و 
میدان دارانی که س�ابقه 40 ساله در 
آن میدان دارند، از این طرح استقبال 

می شود؟ 
بی شک، عدم استقبال و کارشکنی هایی 
ممکن اس��ت صورت بگیرد ولی برای ما 
رفاه م��ردم، ارزانی می��وه و ارائه خدمات 
با کیفیت اصل اس��ت. آن ها می بایس��ت 
در این س��ال ها، میدان را از این وضعیت 
نامناسب خارج می کردند تا کار به اینجا 
نرسد. یک س��ری افراد، میوه ی سیرجان 
را به ص��ورت انحصاری قبض��ه کرده اند. 
ِملک��ی که ح��دود 2۰۰ میلی��ون تومان 

روز اول قیمت کارشناس��ی اش بوده االن 
س��رقفلی 2 میلیارد تومانی دارد و همین 
ماجرا نش��ان می دهد که این اشخاص به 
فکر مردم نیس��تند و فقط سود خودشان 

برای شان مهم است. 
◄ ◄ جمع�ه بازار هم�واره یکی از 
دغدغه های مردم بوده و هس�ت که 
نه جای مناس�بی دارد و نه بهداشت 
و نظم درستی و هیچ وقت هم جایگاه 
ثابت�ی نداش�ته اس�ت. از این منظر 
همیشه ش�اهد انتقادات تند رسانه 
ها از این وضعیت بودی�م . گویا قرار 
است وضعیت آن روشن شود. دقیقًا 
چه برنامه ای برای آن پیش بینی شده 

است؟
ما همواره دغدغه جمعه بازار را داش��تیم 
چون ج��ای ثابتی در اختیار نداش��ت و 
مردم ه��م اذیت می ش��دند. جمعه بازار 
از منظر این که به زیرس��اخت های شهر 

خس��ارتی وارد نکند، همواره یک مشکل 
جدی محسوب می شد. مشکل تسهیالت 
بهداشتی و بحث پارکینگ و خدمات اولیه 
هم داشت. با رایزنی هایی که شد، زمینی 
به مساحت ۳ و نیم هکتار در ضلع جنوبی 
اتوبوس ران��ی برای آن درنظرگرفتیم و به 
ای��ن فکر افتادیم که جایگاهی ثابت و در 
خور ش��أن جمعه بازار درس��ت کنیم که 
ضمن دسترسی آس��ان مردم،  هم بحث 
پارکینگ و دغدغه های بهداشتی نداشته 
باشد و هم  بتوانیم غرفه هایی در آن تعبیه 
کنیم که عالوه بر جمعه ها، روزهای دیگر 
هفته هم برای مردم خدمات مختلفی ارائه 

شود.
◄ ◄فکر می کنید چه مدتی صرف 

ساخت و آماده سازی آن بشود؟
هدف ما این است که کار زود انجام شود و 
جمعه بازار از این وضعیت نامناسب بیرون 
بیاید. لذا با مس��کن به توافق رسیدیم و 

انتظار می رود تا پایان س��ال یا 22 بهمن 
امسال، سایت آن آماده افتتاح شود.

◄ ◄چه خدماتی در آن پیش بینی 
کرده اید؟

آنج��ا یک زمی��ن چند منظ��وره احداث 
خواهد ش��د که با وس��ایل تندرس��تی و 
کمربند فضای س��بزی ک��ه آن جا داریم. 
می توان��د محل ورزش ه��ای صبحگاهی 
نی��ز باش��د. اآلن بخش��ی از درخت ه��ا 
کاشته شده اس��ت و پیش بینی شده در 
آن هش��ت چشمه س��رویس بهداشتی و 
فضای سبز، پارکینگ و مجموعه وسایل 
تندرس��تی در تمام روزهای هفته باشد. 
این مکان می تواند حتی محل شکل گیری 
نمایش��گاه های شهرس��تان مانند مبل و 
از ای��ن قبیل باش��د. اح��داث این مکان، 
مشکالت اصلی اصناف و شهرداری را هم 

در این زمینه حل و فصل می کند. 
◄ ◄در مورد  زیرگذر صنعت 

اخیرا بحث های تازه ای شد. زیرگذری 
ک�ه روی آن ب�ه ق�ول کارشناس�ان 
ش�هرداری و شورای ترافیک مطالعه 
و کارشناسی شده اما حاال به یکباره 
صحب�ت از اصالح هندس�ی مس�یر 

بدون اجرای زیرگذر می شود؟
در هم��ان ابتدای��ی ک��ه  آم��دم، ج��زو 
برنامه های آینده ام در گفتگو با خود شما 
در نگارستان و هم چنین نشریه پاسارگاد 
در خصوص پل صنعت هم صحبت کردم 
که اگر خاطرتان باشد، روزنامه پاسارگاد 
صحبت مرا درمورد این پل، اشتباه منتشر 
کرد. پل قابلیت اجرایی دارد و خود پروژه، 
ایراد فنی ندارد اما دوس��تان در دوره های 
قبل باید پتانسیل سنجی می کردند. تا به 
امروز با پیگیری های ک��ه کردم، متوجه 
ش��دم که دفتر فنی و هم��کاران عمرانی 
چیزی ب��رای ارائ��ه در خصوص ضرورت 

ساخت آن ندارند.

◄ ◄ام�ا بعضی از اعضای ش�ورای 
ترافیک و مسئوالن شورا و شهرداری 
س�ابق نظر دیگری دارند. ش�ما چه 
سابقه  ای از آن دارید و چرا بحث آن 

از ابتدا مطرح شد؟
 ظاه��راً ماج��را از این قرار بوده اس��ت که 
ش��هردار وقت، ق��راردادی را با مش��اوری 
می بن��دد و می گوید که ما می خواهیم این 
جا حتماً پل س��اخته شود. به اصرار برخی 
از اعضای شورا، شهردار وقت بدون بررسی 
این که این کار گره  ای از مشکالت شهری 
و ترافیکی باز می کن��د یا خیر، تصمیم به 
اجرای آن می گیرند. خالصه، چندین مشاور 
اظهارنظر می کنند و دو میلیارد و چهارصد 
میلیون  تومان هم هزینه می کنند. حتی از 
زیر سوراخ می کنند و دال ها را می گذارند اما 
در نهایت به مشکل۳۱ پالک ثبتی برخورد 
می کنند که ۱۱ عدد از آن ها رسمی هستند 
و مابق��ی قول نامه و پالک، دولتی اس��ت. 
شهرداری باید ۱2 میلیارد تومان، سپرده ی 
صندوق ثبت کند تا دادگاه رأی بدهد. حاال 
چه علیه آن ها و چه به نفع شان. قطعاً این 
کار، نارضایتی های��ی هم در جامعه به وجود 
می آورد. در حالی که هیچ تضمینی نیست 
که حتماً رأی به نفع ما بش��ود، اگر خالف 
این اتفاق افتاد، چه کس��ی پاسخگو است؟ 
برای شخصی که می گوید من۴۰، ۵۰ سال 
این جا زندگی کردم و فرزندانم این جا ازدواج 
کردند یا واحدهای تجاری که این جا امرار 
معاش می کنند، هیچ تضمینی وجود ندارد 
ک��ه بتوانیم رأی را بگیریم.  در هرحال، چه 
خوب و چه بد، پروژه شکل گرفته و به مبلغ 
امروزه، تقریب��اً ۵ میلیارد تومان تا به حال 
هزینه شده و به غیر بحث تملک، ۵ میلیارد 
تومان دیگر هم هزینه داریم و تا افتتاح آن، 
دس��ت کم 2۰میلیارد تومان هزینه خواهد 
داشت. در نهایت ما به این نتیجه رسیدیم 
که یک مشاور ترافیکی دیگر هم بگیریم که 

ضرورت احداث آن  را بررسی کند. 
◄ ◄ چندی پی�ش مهندس آرش، 
جانش�ین فرمان�دار در گفتگو با من 
در نگارس�تان گفت که باید هر سال 
یک زیرگذر می س�اختیم. این نظر با 
این دیدگاه ش�ما که زیرگذر و پل را 
ض�روری نمی دانید، مناف�ات ندارد؟ 

مردم چه دیدگاهی را باید بپذیرند؟
م��ن مخالف با نظر ایش��ان هس��تم. این 

ح��رف غیر فن��ی و غیر اصولی اس��ت. با 
این حساب، از سال 9۰ تا االن باید 8 پل 
می س��اختیم. نه این گونه نیست و ما باید 
به دنبال آموزش صحیح فرهنگ رانندگی 
باشیم. االن همه اعضای خانواده ماشین 
دارند و می خواهند از آن ها استفاده کنند. 
در خود تهران، چندین گروه کارش��ناس 
خارج��ی آمدند و وضعی��ت زیرگذرها و 
روگذره��ا را بررس��ی کردن��د، دیدند که 
عامل اصلی مشکالت نه فقدان این ها که 
رانندگی غیرصحیح، بیشترین مشکالت را 
ایجاد می کنند. این همه چهارراه در شهر 
داریم، همه را زیرگذر و روگذر کنیم؟! این 

نظریات غلط هستند. 
◄ ◄مشاور جدید چه نظری اعالم 

کرده؟
وی برخ��الف این نظریات، اعالم کرد که 
ساختن زیرگذر و روگذر، هم در میدان امام 
خمینی)رحمت ا...علیه(  و هم در میدان 

م��ادر، هر دو غلط هس��تند. من نظریات 
مکتوب مش��اور را که مورد تأیید شورای 
ترافیک هم قرار خواهد گرفت، چند وقت 
دیگر در اختیار رس��انه ها ق��رار می دهم. 
در ماج��رای می��دان ام��ام خمینی،7۰ 
درصد فضای س��بز پارک مسافر و پارک 
ملت را ب��ه خاطر روگ��ذر می خواهند از 
بین ببرند و هی��چ بار ترافیکی را در آنجا 
حل نمی کند. مش��اور پایه یک عمرانی و 
ترافیکی با ترسیمات هندسی و شماتیک 
در جلس��ات فرمانداری اثبات کرد که با 
اصالح هندس��ی اضالع مسیر، همه چیز 
حل می شود و نیازی به احداث روگذر یا 
زیرگذر نیست. برخی گمان می کنند که 
اگر در ش��هری زیرگذر و روگذر بیشتری 
باشد، آن شهر توسعه یافته است. اما این ها 
اصاًل به اصطالح جزو نشانه های شهر و از 
شاخص های شهرسازی و شرایط توسعه ی 
شهرستان نیس��تند. میدان مادر صرفاً با 

یک اصالح هندسی و مناسب سازی حل 
می ش��ود. یک طرفه ک��ردن خیابان ها هم 
بی فایده اس��ت. اس��تفاده از وسایل نقلیه 
عمومی باید تبدیل به فرهنگ ش��ود و با 
اصالحات هندس��ی مشکل را حل کنیم. 
برخ��ی نقطه ها، خطرن��اک و حادثه خیز 
است. کار باید کارشناسی باشد، نمی شود 
۱2 میلی��ارد تومان را ذخی��ره کنیم که 

بعدها خانه ی مردم را بخریم. 
نیروه�ای  مس�ئله  اخی�راً   ◄  ◄
ش�رکتی و آین�ده و امنیت ش�غلی 
آن ها بارها مورد توجه کارشناس�ان 
و محاف�ل رس�انه ای ق�رار گرفت�ه و 
تحصن ها و اعتراضاتی هم روی داده 
است. در این خصوص شهرداری چه 

برنامه ای دارد؟
متأس��فانه در ادوار گذش��ته، هر ش��هردار 
یک سری نیرو اضافه کرد و اآلن دیگر واقعاً 
با یک معض��ل جدی مواجه هس��تیم. نه 
دستاویز و مجوزی از وزارت کشور داریم که 
این ها را جذب کنیم و نه به لحاظ اخالقی 
می شود آن ها را تعدیل کرد. هر روز مشکل 
جدیدی به ش��هرداری دارد اضافه می شود 
و در بح��ث پرداخ��ت حق��وق،  االن  ب��ا 
توجه به افزایش حقوق در س��ال ۱۳98 و 
چارت جدی��د اداری، بالغ بر  پنج میلیارد 
و دویس��ت میلیون تومان از بودجه شهر، 
هزینه ی همین ۱۱۵7 نیرو می شود که 88 
نفر از آنان پیمانی، ۴۳ نفر رسمی و مابقی 
به صورت قرارداد خرید خدمت و شرکتی 
در همین مجموعه مشغول به کار هستند. 
تا به این لحظه هنوز نتوانس��ته ایم راهکار 
مناس��بی در مورد افزایش کارایی و امنیت 
شغلی این نیروها پیدا کنیم. توسط نماینده 
محترم اقداماتی را پیگیری کردیم اما هنوز 
به جایی نرسیدیم که بتوانیم برای تبدیل 
وضعیت این 7۱۰ نفر نیروهای شهرداری 

کاری کنیم ولی امیدواریم که برسیم.
◄ ◄چقدر به این مس�ئله امیدوار 

هستید؟
به ه��ر ح��ال پیگی��ری می کنی��م ولی 
کار مش��کلی اس��ت. کدام وزی��ر یا کدام 
مس��ئول می تواند مجوزی برای 7۰۰ نفر 
در شهرداری س��یرجان بدهد. ما تا سال 
۱۳9۰ خ��وب بودیم. از س��ال 9۰ وضع 
کاماًل عوض شد. طبق چارت وزارت کشور 
باید ۵۴۰ نیرو داشته باشیم اما دوبرابر این 

میزان نیرو داریم. امکان نگه داش��تن این 
میزان نیرو نیست. یک بدنه حجیم مالی 
به شهرداری اضافه شد. مثاًل منطقه یک 
و دو هر دو شرکت تنظیف دارند. قرار بود 
که خود بچه های ش��هرداری اضافه شوند 
اما به هر حال، دو شرکت پیمانکار منطقه 
۱ و منطقه 2، نیرو از بیرون آوردند و وبال 
گردن شهرداری شدند. به هر حال سعی 
می کنیم امنیت ش��غلی نیروهای س��اده 

خدماتی را حفظ کنیم. 
◄ ◄  موض�وع آس�فالت یک�ی از 
نیازهای اصلی شهر و مردم است. در 
این رابطه چه توضیحاتی به مخاطبان 

ما می دهید.؟
جایی ش��نیدم که می گفتند، ش��هردار 
تم��ام س��عی و تالش��ش را  فقط  روی 
آس��فالت گذاشته است. بس��یاری هم از 
این که آس��فالت به عنوان خواسته اولیه 
و بدیهی مردم، انج��ام می گیرد، راضی 
هستند. اما باید دید که کار ترمینال هم 
انجام شده و محوطه ی آن صرفاً کارهای 
جزیی دارد و با نظر موافق ش��ورا یا در 
هفت��ه دولت یا در هفت��ه دفاع مقدس، 
افتتاح خواهد ش��د و تعاونی ها هم برای 
همیش��ه جمع می ش��وند. موارد بسیار 
دیگری هم هس��ت. یا میدان تره بار که 
پیش تر ش��رح دادم. در منطقه حاشیه 
مثل آباده دیگ��ر در کوچه و خیابان ها، 
چ��راغ خام��وش نمی بینید. بخش��ی از 
مشکالت شهرک ها را هم حل کردیم. از 
ماه آینده بوستان نیکان باهزینه ای بالغ 
ب��ر یک میلیارد تومان بودجه اس��تارت 
می خ��ورد و جای��ی را برای ش��هرک ها 
داریم که مسیری برای پیاده روی آن ها 
باش��د. ببینید در حقیقت آسفالت یکی 
از دغدغه های خود م��ردم بوده و هنوز 
به 2۰ درصد آسفالت نرسیدیم و معابر 
شهر واقعاً وضعیت بدی دارند. چرا باید 
معارفه فرماندار در یک س��الن ورزشی 
باش��د؟ دغدغه های جدی داریم و باید 
یک باغ تفریحی ایرانی در ش��هر  شکل 
بگیرد. به علت مش��رف بودن خانه های 
اطراف پارک بان��وان و ورزش در فصل 

گرم، باید جابه جا شود. 
◄ ◄ برنامه های آینده شهرداری از 

منظر شما چه چیزهایی است؟
اولویت م��ا، تکمیل پروژ ه��ای نیمه تمام 

اس��ت. باید حداقل دومیلیارد تومان برای 
افزایش ۳۰ دوربین شهری هزینه کنیم. با 
توجه به نزدیک شدن به لیگ، پالک گذاری 
و نام گ��ذاری و مناسب س��ازی مح��الت و 
کوچه ها و خیابان ها در دس��تور کار ما قرار 
گرفته است. برخی به من می گویند افتخار 
نیس��ت که خیاب��ان ولی عصر)ع��ج(، بلوار 
فاطمیه و بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی 
را مناسب سازی، جدول گذاری و سنگفرش 
کرده ای��د؛ کاری که کس��ی زیر ب��ار آن ها 
نمی رفت. اما این ها جزو تقاضاهای مردمی 
بودند و خیابان های اصلی شهر، واقعاً شرایط 
بدی داشتند. شاید هر کدام از این  خیابان ها، 
به اندازه یک پل هزینه و زحمت داشت. در 
راسته بازار روز، طول خوبی وجود دارد که 
کارهای مناس��بی برای مناسب س��ازی آن 
انجام دهیم. به من می گویند فالن شهردار 
دوتا پل احداث کرد، تو چه کردی؟ اما من، 
بحث کادرسازی و جوان گرایی را انجام دادم 
و آینده ش��هر به دست کسانی خواهد بود 
ک��ه به آن ها جایگاه مدیریتی دادیم. به هر 
حال هم��ه این ها کم کم به فرهنگ تبدیل 
می ش��ود. روز اول که آرامس��تان راه افتاد، 
می گفتند سروش نیا پراید گرفته و پدرش را 
آن جا خاک کرده. یا در خصوص برداشتن 
پل های چهارراه رض��وی که من مکلف به 

اجرا بودم، حرف و حدیث هایی گفتند.
◄ ◄در مورد بودجه هم توضیحی 

بدهید؟
ما بیش��تر دنبال درآمد پایدار هس��تیم. 
بودجه هرچه بیش��تر ش��ود بازهم برای 
س��یرجان کم است. سال قبل که بودجه 
م��ا ۱6۳ میلیارد ش��د توقع م��ن و تیم 
جوان مدیریتی ام باال رفت. البته اگر ۳۰۰ 
میلیارد هم بش��ود خیلی نیست. ۴۵۰۰ 
هکتار، مس��احت خدمات نیاز هست. ما 
اولویت بندی کردیم. در بحث پایدارسازی 
در هیئت عالی سرمایه گذاری پیگیِر منابع 
پایدار هستیم. ارزش افزوده ی استانی هم 
یک س��وم ش��دند. در زمان ما، عوارضات 
صنف��ی و مجوزه��ای ما از کمیس��یون 
ماده ۵ دس��تاویز درآمدهای مالی شد و 
بچه ه��ای ما در ش��هرداری مناطق فعال 
ش��دند. کمیس��یون م��اده 77 هم فعال 
شد. دبیرخانه این ها را به صورت فعال به 
چرخه می آوریم تا درآمدهای پایدار برای 

شهر داشته باشند.

 شماره 1185 
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شهردار سیرجان در گفتگو با نگارستان مطرح کرد 

احتمال تجدید نظر
در پل صنعت 
 برای تعیین تکلیف پل زیرگذر مشاور جدید گرفتیم  با تصمیمات جدید شهرداری، میدان تره بار از انحصار افراد در می آید 
 دنبال تعیین تکلیف نیروهای شرکتی هستیم ولی تبدیل وضعیت آن ها ساده نیست 
 در محل جمعه بازار جدید زمین چندمنظوره ای در نظر گرفته شده که عالوه بر جمعه بازار بتوان در 
روزهای دیگر در آن ورزش صبحگاهی انجام داد و یا انواع نمایشگاه ها را در آن برپا کرد

بیژن ادبی

در حالی که اعض�ای اتحادیه میدان داران می�وه و تره بار بر 
س�ر اجرای میدان جدید بیش از یک دهه اس�ت ک�ه اختالف دارند 
و فرمان�داران قدی�م و جدی�د و ش�ورای ترافیک نیز نتوانس�ته اند 
این مش�کل مزمن را حل کنند، هفته گذش�ته اعالم شد شهرداری 
س�یرجان خود رأس�اً دس�ت به کار ش�ده تا میدان دیگری در بلوار 
قائ�م احداث و به این غائله پایان دهد. ش�هرداری هم زمان با کلنگ 
میدان جدید، کلنگ احداث محل جمعه بازار را نیز به زمین زد تا این 
مجموع�ه خدماتی بال صاحب که هر از چندگاه با جابه جایی در نقاط 
مختلف ش�هر، شهروندان را به دنبال خود می کشاند باالخره صاحب 
جا و مکان ثابتی شود. این ها به اضافه بحث های اخیر راجع به زیرگذر 
بالتکلیف صنعت، مش�کالت نیروهای شرکتی و مطالبات شهروندی 
در خصوص آسفالت و غیره سبب شد در گفتگو با شهردار سیرجان 
از جزییات همه ی این موارد بیشر مطلع شویم.این گفتگوی دوساعته 

را که در دفتر شهردار انجام شد با هم می خوانیم.

 برخی گمان می کنند که اگر در شهری زیرگذر و روگذر 
بیشتری باشد، آن شهر توسعه یافته است، اما این ها

اصالً به اصطالح جزو نشانه های پیشرفت شهر و از 
شاخص های شهرسازی و شرایط توسعه ی شهرستان 
نیستند. باید فرهنگ رانندگی تغییر کند و خیلی جاها
به جای پل با صرف هزینه زیاد اصالح هندسی صورت گیرد

برادر زاده عزیزم 

جناب آقای 
صالح رادفر 

اکن�ون که ب�ا ت�اش، پش�تکار و 
اس�تعداد ف�راوان موفق ب�ه چاپ 
اولین کتابت تح�ت عنوان »جهنم 
ب�ه زمی�ن نزدی�ک ش�ده اس�ت« 
ای�ن  می دان�م  الزم  گردیده ای�د، 

موفقیت را به ش�ما تبریک عرض نموده، موفقیت بیشترت 
را در این راه از خداوند متعال صمیمانه خواستارم. 

عمه صدیقه 

همکاران گرامی 

دبستان ایثار سیرجان 
قبولی و راهیابی 21 نفر از دانش آموزان پایه ششم از سهمیه 48 

نفری شهرستان سیرجان )بیشترین قبولی( در مدرسه تیرهوشان 
مسعود ُمّعیری را به شما تبریک می گویم. 

همکار گرامی
جناب  آقا ی مهندس حمید همایی 

و  ایمنی  به سمت کارشناس  را  انتصاب شایسته و بجای جنابعالی 
در  است  امید  می نمائیم.  عرض  تبریک  آهن  راه  شبکه  بر  نظارت 

پیش برد امور محوله موفق باشید. 
 روئسای قطار باری سیرجان

نوه عزیزم 
مهرنوش خانم حسینی 

و  مباهات  مایه  دولتی  نمونه  دبیرستان  دوم  دوره  در  شما  قبولی 
افتخارم گردید، توفیق شما را در تحقق اهداف تحصیلی و کسب 

مدارج عالی علمی از خداوند متعال مسئلت دارم. 
پدربزرگ عطاءاهلل ناظری 

فرزند عزیزمان

 ابوالفضل مبشری 
در  قبولیت  خوش  خبر  جهت  سپاس  را  خدا 
روزافزونت  موفقیت  آرزوی  و  تیزهوشان  آزمون 

خانواده در تمام مراحل زندگی. 

برادرزاده های عزیزم

امیرحسین و محمدفاضل 
نصراهلل پور

قبولی ت�ان در آزم�ون ورودی م�دارس نمونه دولتی را به ش�ما و 
خان�واده محترمتان تبریک عرض نموده، موفقیت روزافزون تان را 

عموحسین و خانواده از خداوند متعال خواهانیم. 

مربی گرانقدر سرکارخانم

 فاطمه 
نصرت آبادی 

سرکارخانم 
مطهره عیسی نژاد 
کسب عناوین قهرمانی کیوکوش�ین کاراته ikso اورآسیایی 
)اروپ�ا و آس�یا( با حضور 7 کش�ور که توس�ط کاراته کاهای 
نصرت آباد در بخش کاتا و کمیته به دست آمد را تبریک عرض 

نموده، به امید موفقیت روز افزون شما ورزشکاران عزیز 

هایپر پدیده نصرت آبادی 

صالح جان 
خ�دای را س�پاس جه�ت چاپ 
کت�اب ارزش�مندت"جهنم ب�ه 

زمین نزدیک شده است ".
تبریک ب�رای موفقیت کنونی و 

 بهتری�ن آرزوها برای موفقیت ه�ای بعدی دعای خیر ما  
همیشه و همه جا بدرقه ی راه توست.

خانواده مسلمی زاده

جناب آقای

 سید مهدی 
علوی زاده 

انتخ�اب شایس�ته جنابعال�ی را با 
اکثری�ت آرا به عنوان رئیس هیئت 

مدیره اتحادیه صنف آرایش�ی و بهداش�تی سیرجان تبریک 
ع�رض نموده، موفقیت و به�روزی روزافزونت�ان را از خداوند 

متعال خواهانیم.

میثم زیدآبادی، رضا زیدآبادی
 مسلم مکی آبادی

جناب آقای

 سید مهدی 
علوی زاده 

انتخ�اب شایس�ته جنابعال�ی ب�ا 
اکثری�ت آرا ب�ه عن�وان رئی�س 

هیئت مدیره اتحادیه صنف آرایش�ی و بهداشتی سیرجان 
را تبریک عرض نموده موفقیت و بهروزی روزافزونتان را از 

خداوند متعال خواهانیم.
مختار شکوهمند، محمد نجمی نوری، 
احمدعلی غیوری، حمید بلوردی، محمد جواد مقدس

جناب آقای

 سید مهدی 
علوی زاده 

ُحسن انتخاب ش�ما به عنوان رئیس 
هیئت مدیره اتحادیه صنف آرایش�ی 
و بهداشتی سیرجان را به شما و اعضای صنف مذکور تبریک 

عرض نموده، انشاهلل همواره موفق و سربلند باشید.

جواد عظیم نژاد، سیدفاضل علوی 
سیدجال رضوی نسب

جناب آقای

 سید مهدی 
علوی زاده 

انتخ�اب جنابعال�ی را با اکثری�ت آرا به 
عنوان عضو  اصلی و رئیس هیئت مدیره 
اتحادیه صنف آرایش�ی و بهداش�تی، تجهیزات پزشکی و عینک 
سازان سیرجان که نشان از شایستگی و لیاقت و حسن اعتماد به 

شماست تبریک عرض می نماییم. همواره موفق باشید.

غامرضا شهبا، حبیب اهلل مسعودی
رئیس و نایب رئیس اتحادیه صنف میوه فروشان 

دختر عزیزم زهرا مکی آبادی

کس�ب مق�ام اول مس�ابقات دفاع ش�خصی و مق�ام دوم مس�ابقات 
کیوکوش�ین اوراسیایی را به تو تبریک می گوییم وموفقیت روز افزون 
تو را از خدای منان خواس�تاریم همچنین از خانم مها حس�ین زاده و 
آقای جوادمس�عودی  که با زحمتان بی دریغشان تو را در این راه یاری 

خانوادهنمودند کمال تشکرراداریم.

کاری کارگیری نیرو  هب صورت قرارداد پیمان آگهی شناسایی و ب
شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهرترابر در نظر دارد جهت تکمیل خودروهای مورد نیاز خود در واحد ترانسپورت حمل و نقل سبک 
به صورت قرارداد پیمانکاری مطابق جدول زیر از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی و روانش�ناختی به صورت قراردادی اقدام به 
ج�ذب رانن�ده نماید. افرادی که متقاضی حضور در آزمون می باش�ند، می توانند برای ثبت نام از تاری�خ 1398/5/20 تا تاریخ 1398/5/31 به 
آدرس اینترنتی www.hrdms.ir مراجعه نموده و پس از مطالعه دقیق مفاد آگهی و با توجه به شرایط ذکر شده نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. 

شرکت حمل و نقل گهر ترابر سیرجان

جدول رشته مورد تقاضا

نوع خودرو مورد نیازگرایشحداقل مدرک تحصیلیردیف

پژو پارس- سمند رنگ سفید مدل 96 به باالکلیه گرایش هادیپلم1

وانت مزدا تک کابین مدل 95 به باالکلیه گرایش هادیپلم2

متقاضیان می بایست بومی شهرستان سیرجان باشند)بند5-2(

آگهی مزایده
 فروش 5 قطعه زمین با کارربی  آموزشی و کارگاهی 

واقع رد استان کرمان شهرستان سیرجان نجف شهر )نوبت اول( 
بنیاد مس�کن انقاب اس�امی اس�تان کرمان در نظر دارد تعداد پنج قطعه زمی�ن با کاربری های 
آموزش�ی و کارگاهی و با ابعاد مختلف واقع در شهرستان سیرجان )نجف شهر( را به شرح جدول 
ذی�ل از طری�ق برگزاری مزایده کتبی عمومی به فروش برس�اند لذا از کلی�ه متقاضیان دعوت به 
عم�ل می آید جهت بازدید از نقش�ه ها و موقعی�ت زمین های مذکور و دریافت اس�ناد و اطاع از 
سایر شرایط مزایده تا پایان وقت اداری مورخ 98/6/5 به بنیاد مسکن انقاب اسامی شهرستان 
سیرجان واقع در سیرجان، بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی جنب دادگستری مراجعه نمایند. در 
ضمن متقاضیان جهت کس�ب اطاعات بیش�تر می توانند با شماره تلفن 42302002 بنیاد مسکن 
انقاب اسامی شهرستان س�یرجان آقای مهندس احمدی نژاد تماس حاصل نمایند. ضمنًا آگهی 

فوق در سایت اینترنتی www.bonyadmaskan.kr.ir قابل رؤیت می باشد. 

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان

دعوت به همکاری
یک شرکت صنعتي و معدني جهت رتبه بندي و اخذ گرید

 از افراد واجد شرایط دعوت به همکاري مي نماید 

1- مهندس مکانیک با حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط 
2- مهندس عمران با حداقل 3 سال سابقه ک�ار مرتبط 
3- مهندس معماري با حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط 

متقاضیان میتوانند ضمن ارسال رزومه به آدرس ایمیل درج شده در ساعات اداری با شماره ذیل تماس حاصل نمایند.

شماره تماس : 09134451030
email: engineering.group155@gmail.com

دعوت به همکاری
به یک نف�ر بازاریاب با رواب�ط عمومی باال، 
حقوق ثابت، پورسانت عالی،  ترجیحا رشته 

فنی، بومی سیرجان نیازمندیم. 

شرکت مولد گستر شایان 
مجری نیروگاه های خورشیدی 

تلفن تماس
0913345۷51۷
09216831034

42282835

فروش ملک
بهتری�ن  در  زمی�ن   قطع�ه  ی�ک 
موقعی�ت بخ�ش مس�کونی  منطقه 
ویژه سیرجان به مساحت 12 قصب 
دو کله با پروانه س�اختمانی به مبلغ 

500 میلیون تومان
 به فروش می رسد.
09124458223 



◄ ◄ آق�ای س�روش نیا به عن�وان 
تأسیس  نخستین پرس�ش ماجرای 
میدان تره بار در بلوار قائم چیس�ت. 
با اجرای این می�دان تکلیف احداث 
می�دان جدید و انتق�ال آن  که حاال 
سال هاست اعضای اتحادیه دنبال آن 

هستند چه می شود؟
شهرداری، س��ال ها پیش زمینی را برای 
س��اختن میدان تره بار سابق واگذار کرده 

است، اتفاقات مختلفی پیش آمد و میدان 
تا اآلن س��اخته نش��ده. در این دو سال و 
نیم هم که بنده ش��هردار هستم جلسات 
متعددی با فرمانداران سابق و فعلی برگزار 
کردیم که آخرین خروجی آن این ش��د، 
میدان تره بار سابق را با نقشه های قبلی که 
مورد تأئید نظام مهندسی است، ظرف 6 
ماه  شروع به ساختن کنند و پروانه تمدید 
شود. در عین حال مجموعه شهرداری و 

من به این فکر افتادیم که شهرداری برای 
رفاه بیشتر مردم مانند دیگر شهرستان ها 
و مراکز اس��تان، میدان تره بار را از حالت 
اختصاصی بودن برای عده ای در بیاورد و از 
پتانسیل های شهرستان، استفاده و میدان 

تره بار شهرداری را ایجاد کنیم. 
◄ ◄چه اقداماتی تا به حال در این 
رابطه ش�ده و چق�در کار پیش رفته 

است؟
ما به ش��ورای شهر پیش��نهاد دادیم که 
در ضلع ش��مالی اتوبوس ران��ی، در بلوار 
قائم در زمینی به وس��عت 6/6 هکتار این 
می��دان احداث ش��ود.  االن این موضوع، 
در هی��أت عال��ی س��رمایه گذاری مطرح 
شده و کلنگ زنی  آن با حضور مسئولین 
عمرانی اس��تانداری این هفته انجام شد. 
نقش��ه برداری توس��ط دفتر فنی در حال 
انجام اس��ت و قرار اس��ت کار تسطیح را 
در چن��د روز آینده ش��روع  کنیم. حجم 
ب��االی نخاله ب��رداری هم بای��د پیگیری 
ش��ود تا کارها را به سرانجامی برسانیم و 
میدان تره ب��ار را از حالت انحصاری بودن 

دربیاوریم.
◄ ◄ فک�ر نمی کنی�د احداث این 
می�دان با می�دان اصل�ی در تعارض 
باشد و نوعی موازی کاری به حساب 

آید؟ 
خیر این موضوع از وظایف ذاتی شهرداری 

اس��ت و میدان توس��ط ش��هرداری باید 
س��اخته ش��ود. نظر فرماندار و دادستان 
محترم و نهادهای امنیتی هم همین بود 
که جابه جا شود و از این حالت بیرون بیاید 
و 2 میدان داشته باشیم که نیاز ضروری 
این ش��هر و اتفاقاً برای توجه به جمعیت 
باالی شهرس��تان باعث رف��اه بهتر مردم 
خواهد بود. حتی اگر میدان تره بار سابق 
در مهلتی که داده ش��ده ساخته نشود، از 
زمی��ن آن ها هم خلع ید می ش��ود. ما دو 
مرحله ش��کایت کردیم و با پ��ا درمیانی 
مسئولین شهر شکایت فعاًل ملغی است اما 
درصورت عدم انجام تعهد در موقع مقرر و 
مهلتی که داده شده پرونده را برای خلع 

ید از آن ها به جریان می اندازیم. 
◄ ◄به نظر ش�ما از سوی کسبه  و 
میدان دارانی که س�ابقه 40 ساله در 
آن میدان دارند، از این طرح استقبال 

می شود؟ 
بی شک، عدم استقبال و کارشکنی هایی 
ممکن اس��ت صورت بگیرد ولی برای ما 
رفاه م��ردم، ارزانی می��وه و ارائه خدمات 
با کیفیت اصل اس��ت. آن ها می بایس��ت 
در این س��ال ها، میدان را از این وضعیت 
نامناسب خارج می کردند تا کار به اینجا 
نرسد. یک س��ری افراد، میوه ی سیرجان 
را به ص��ورت انحصاری قبض��ه کرده اند. 
ِملک��ی که ح��دود 2۰۰ میلی��ون تومان 

روز اول قیمت کارشناس��ی اش بوده االن 
س��رقفلی 2 میلیارد تومانی دارد و همین 
ماجرا نش��ان می دهد که این اشخاص به 
فکر مردم نیس��تند و فقط سود خودشان 

برای شان مهم است. 
◄ ◄ جمع�ه بازار هم�واره یکی از 
دغدغه های مردم بوده و هس�ت که 
نه جای مناس�بی دارد و نه بهداشت 
و نظم درستی و هیچ وقت هم جایگاه 
ثابت�ی نداش�ته اس�ت. از این منظر 
همیشه ش�اهد انتقادات تند رسانه 
ها از این وضعیت بودی�م . گویا قرار 
است وضعیت آن روشن شود. دقیقًا 
چه برنامه ای برای آن پیش بینی شده 

است؟
ما همواره دغدغه جمعه بازار را داش��تیم 
چون ج��ای ثابتی در اختیار نداش��ت و 
مردم ه��م اذیت می ش��دند. جمعه بازار 
از منظر این که به زیرس��اخت های شهر 

خس��ارتی وارد نکند، همواره یک مشکل 
جدی محسوب می شد. مشکل تسهیالت 
بهداشتی و بحث پارکینگ و خدمات اولیه 
هم داشت. با رایزنی هایی که شد، زمینی 
به مساحت ۳ و نیم هکتار در ضلع جنوبی 
اتوبوس ران��ی برای آن درنظرگرفتیم و به 
ای��ن فکر افتادیم که جایگاهی ثابت و در 
خور ش��أن جمعه بازار درس��ت کنیم که 
ضمن دسترسی آس��ان مردم،  هم بحث 
پارکینگ و دغدغه های بهداشتی نداشته 
باشد و هم  بتوانیم غرفه هایی در آن تعبیه 
کنیم که عالوه بر جمعه ها، روزهای دیگر 
هفته هم برای مردم خدمات مختلفی ارائه 

شود.
◄ ◄فکر می کنید چه مدتی صرف 

ساخت و آماده سازی آن بشود؟
هدف ما این است که کار زود انجام شود و 
جمعه بازار از این وضعیت نامناسب بیرون 
بیاید. لذا با مس��کن به توافق رسیدیم و 

انتظار می رود تا پایان س��ال یا 22 بهمن 
امسال، سایت آن آماده افتتاح شود.

◄ ◄چه خدماتی در آن پیش بینی 
کرده اید؟

آنج��ا یک زمی��ن چند منظ��وره احداث 
خواهد ش��د که با وس��ایل تندرس��تی و 
کمربند فضای س��بزی ک��ه آن جا داریم. 
می توان��د محل ورزش ه��ای صبحگاهی 
نی��ز باش��د. اآلن بخش��ی از درخت ه��ا 
کاشته شده اس��ت و پیش بینی شده در 
آن هش��ت چشمه س��رویس بهداشتی و 
فضای سبز، پارکینگ و مجموعه وسایل 
تندرس��تی در تمام روزهای هفته باشد. 
این مکان می تواند حتی محل شکل گیری 
نمایش��گاه های شهرس��تان مانند مبل و 
از ای��ن قبیل باش��د. اح��داث این مکان، 
مشکالت اصلی اصناف و شهرداری را هم 

در این زمینه حل و فصل می کند. 
◄ ◄در مورد  زیرگذر صنعت 

اخیرا بحث های تازه ای شد. زیرگذری 
ک�ه روی آن ب�ه ق�ول کارشناس�ان 
ش�هرداری و شورای ترافیک مطالعه 
و کارشناسی شده اما حاال به یکباره 
صحب�ت از اصالح هندس�ی مس�یر 

بدون اجرای زیرگذر می شود؟
در هم��ان ابتدای��ی ک��ه  آم��دم، ج��زو 
برنامه های آینده ام در گفتگو با خود شما 
در نگارستان و هم چنین نشریه پاسارگاد 
در خصوص پل صنعت هم صحبت کردم 
که اگر خاطرتان باشد، روزنامه پاسارگاد 
صحبت مرا درمورد این پل، اشتباه منتشر 
کرد. پل قابلیت اجرایی دارد و خود پروژه، 
ایراد فنی ندارد اما دوس��تان در دوره های 
قبل باید پتانسیل سنجی می کردند. تا به 
امروز با پیگیری های ک��ه کردم، متوجه 
ش��دم که دفتر فنی و هم��کاران عمرانی 
چیزی ب��رای ارائ��ه در خصوص ضرورت 

ساخت آن ندارند.

◄ ◄ام�ا بعضی از اعضای ش�ورای 
ترافیک و مسئوالن شورا و شهرداری 
س�ابق نظر دیگری دارند. ش�ما چه 
سابقه  ای از آن دارید و چرا بحث آن 

از ابتدا مطرح شد؟
 ظاه��راً ماج��را از این قرار بوده اس��ت که 
ش��هردار وقت، ق��راردادی را با مش��اوری 
می بن��دد و می گوید که ما می خواهیم این 
جا حتماً پل س��اخته شود. به اصرار برخی 
از اعضای شورا، شهردار وقت بدون بررسی 
این که این کار گره  ای از مشکالت شهری 
و ترافیکی باز می کن��د یا خیر، تصمیم به 
اجرای آن می گیرند. خالصه، چندین مشاور 
اظهارنظر می کنند و دو میلیارد و چهارصد 
میلیون  تومان هم هزینه می کنند. حتی از 
زیر سوراخ می کنند و دال ها را می گذارند اما 
در نهایت به مشکل۳۱ پالک ثبتی برخورد 
می کنند که ۱۱ عدد از آن ها رسمی هستند 
و مابق��ی قول نامه و پالک، دولتی اس��ت. 
شهرداری باید ۱2 میلیارد تومان، سپرده ی 
صندوق ثبت کند تا دادگاه رأی بدهد. حاال 
چه علیه آن ها و چه به نفع شان. قطعاً این 
کار، نارضایتی های��ی هم در جامعه به وجود 
می آورد. در حالی که هیچ تضمینی نیست 
که حتماً رأی به نفع ما بش��ود، اگر خالف 
این اتفاق افتاد، چه کس��ی پاسخگو است؟ 
برای شخصی که می گوید من۴۰، ۵۰ سال 
این جا زندگی کردم و فرزندانم این جا ازدواج 
کردند یا واحدهای تجاری که این جا امرار 
معاش می کنند، هیچ تضمینی وجود ندارد 
ک��ه بتوانیم رأی را بگیریم.  در هرحال، چه 
خوب و چه بد، پروژه شکل گرفته و به مبلغ 
امروزه، تقریب��اً ۵ میلیارد تومان تا به حال 
هزینه شده و به غیر بحث تملک، ۵ میلیارد 
تومان دیگر هم هزینه داریم و تا افتتاح آن، 
دس��ت کم 2۰میلیارد تومان هزینه خواهد 
داشت. در نهایت ما به این نتیجه رسیدیم 
که یک مشاور ترافیکی دیگر هم بگیریم که 

ضرورت احداث آن  را بررسی کند. 
◄ ◄ چندی پی�ش مهندس آرش، 
جانش�ین فرمان�دار در گفتگو با من 
در نگارس�تان گفت که باید هر سال 
یک زیرگذر می س�اختیم. این نظر با 
این دیدگاه ش�ما که زیرگذر و پل را 
ض�روری نمی دانید، مناف�ات ندارد؟ 

مردم چه دیدگاهی را باید بپذیرند؟
م��ن مخالف با نظر ایش��ان هس��تم. این 

ح��رف غیر فن��ی و غیر اصولی اس��ت. با 
این حساب، از سال 9۰ تا االن باید 8 پل 
می س��اختیم. نه این گونه نیست و ما باید 
به دنبال آموزش صحیح فرهنگ رانندگی 
باشیم. االن همه اعضای خانواده ماشین 
دارند و می خواهند از آن ها استفاده کنند. 
در خود تهران، چندین گروه کارش��ناس 
خارج��ی آمدند و وضعی��ت زیرگذرها و 
روگذره��ا را بررس��ی کردن��د، دیدند که 
عامل اصلی مشکالت نه فقدان این ها که 
رانندگی غیرصحیح، بیشترین مشکالت را 
ایجاد می کنند. این همه چهارراه در شهر 
داریم، همه را زیرگذر و روگذر کنیم؟! این 

نظریات غلط هستند. 
◄ ◄مشاور جدید چه نظری اعالم 

کرده؟
وی برخ��الف این نظریات، اعالم کرد که 
ساختن زیرگذر و روگذر، هم در میدان امام 
خمینی)رحمت ا...علیه(  و هم در میدان 

م��ادر، هر دو غلط هس��تند. من نظریات 
مکتوب مش��اور را که مورد تأیید شورای 
ترافیک هم قرار خواهد گرفت، چند وقت 
دیگر در اختیار رس��انه ها ق��رار می دهم. 
در ماج��رای می��دان ام��ام خمینی،7۰ 
درصد فضای س��بز پارک مسافر و پارک 
ملت را ب��ه خاطر روگ��ذر می خواهند از 
بین ببرند و هی��چ بار ترافیکی را در آنجا 
حل نمی کند. مش��اور پایه یک عمرانی و 
ترافیکی با ترسیمات هندسی و شماتیک 
در جلس��ات فرمانداری اثبات کرد که با 
اصالح هندس��ی اضالع مسیر، همه چیز 
حل می شود و نیازی به احداث روگذر یا 
زیرگذر نیست. برخی گمان می کنند که 
اگر در ش��هری زیرگذر و روگذر بیشتری 
باشد، آن شهر توسعه یافته است. اما این ها 
اصالً به اصطالح جزو نشانه های شهر و از 
شاخص های شهرسازی و شرایط توسعه ی 
شهرستان نیس��تند. میدان مادر صرفاً با 

یک اصالح هندسی و مناسب سازی حل 
می ش��ود. یک طرفه ک��ردن خیابان ها هم 
بی فایده اس��ت. اس��تفاده از وسایل نقلیه 
عمومی باید تبدیل به فرهنگ ش��ود و با 
اصالحات هندس��ی مشکل را حل کنیم. 
برخ��ی نقطه ها، خطرن��اک و حادثه خیز 
است. کار باید کارشناسی باشد، نمی شود 
۱2 میلی��ارد تومان را ذخی��ره کنیم که 

بعدها خانه ی مردم را بخریم. 
نیروه�ای  مس�ئله  اخی�راً   ◄  ◄
ش�رکتی و آین�ده و امنیت ش�غلی 
آن ها بارها مورد توجه کارشناس�ان 
و محاف�ل رس�انه ای ق�رار گرفت�ه و 
تحصن ها و اعتراضاتی هم روی داده 
است. در این خصوص شهرداری چه 

برنامه ای دارد؟
متأس��فانه در ادوار گذش��ته، هر ش��هردار 
یک سری نیرو اضافه کرد و اآلن دیگر واقعاً 
با یک معض��ل جدی مواجه هس��تیم. نه 
دستاویز و مجوزی از وزارت کشور داریم که 
این ها را جذب کنیم و نه به لحاظ اخالقی 
می شود آن ها را تعدیل کرد. هر روز مشکل 
جدیدی به ش��هرداری دارد اضافه می شود 
و در بح��ث پرداخ��ت حق��وق،  االن  ب��ا 
توجه به افزایش حقوق در س��ال ۱۳98 و 
چارت جدی��د اداری، بالغ بر  پنج میلیارد 
و دویس��ت میلیون تومان از بودجه شهر، 
هزینه ی همین ۱۱۵7 نیرو می شود که 88 
نفر از آنان پیمانی، ۴۳ نفر رسمی و مابقی 
به صورت قرارداد خرید خدمت و شرکتی 
در همین مجموعه مشغول به کار هستند. 
تا به این لحظه هنوز نتوانس��ته ایم راهکار 
مناس��بی در مورد افزایش کارایی و امنیت 
شغلی این نیروها پیدا کنیم. توسط نماینده 
محترم اقداماتی را پیگیری کردیم اما هنوز 
به جایی نرسیدیم که بتوانیم برای تبدیل 
وضعیت این 7۱۰ نفر نیروهای شهرداری 

کاری کنیم ولی امیدواریم که برسیم.
◄ ◄چقدر به این مس�ئله امیدوار 

هستید؟
به ه��ر ح��ال پیگی��ری می کنی��م ولی 
کار مش��کلی اس��ت. کدام وزی��ر یا کدام 
مس��ئول می تواند مجوزی برای 7۰۰ نفر 
در شهرداری س��یرجان بدهد. ما تا سال 
۱۳9۰ خ��وب بودیم. از س��ال 9۰ وضع 
کاماًل عوض شد. طبق چارت وزارت کشور 
باید ۵۴۰ نیرو داشته باشیم اما دوبرابر این 

میزان نیرو داریم. امکان نگه داش��تن این 
میزان نیرو نیست. یک بدنه حجیم مالی 
به شهرداری اضافه شد. مثاًل منطقه یک 
و دو هر دو شرکت تنظیف دارند. قرار بود 
که خود بچه های ش��هرداری اضافه شوند 
اما به هر حال، دو شرکت پیمانکار منطقه 
۱ و منطقه 2، نیرو از بیرون آوردند و وبال 
گردن شهرداری شدند. به هر حال سعی 
می کنیم امنیت ش��غلی نیروهای س��اده 

خدماتی را حفظ کنیم. 
◄ ◄  موض�وع آس�فالت یک�ی از 
نیازهای اصلی شهر و مردم است. در 
این رابطه چه توضیحاتی به مخاطبان 

ما می دهید.؟
جایی ش��نیدم که می گفتند، ش��هردار 
تم��ام س��عی و تالش��ش را  فقط  روی 
آس��فالت گذاشته است. بس��یاری هم از 
این که آس��فالت به عنوان خواسته اولیه 
و بدیهی مردم، انج��ام می گیرد، راضی 
هستند. اما باید دید که کار ترمینال هم 
انجام شده و محوطه ی آن صرفاً کارهای 
جزیی دارد و با نظر موافق ش��ورا یا در 
هفت��ه دولت یا در هفت��ه دفاع مقدس، 
افتتاح خواهد ش��د و تعاونی ها هم برای 
همیش��ه جمع می ش��وند. موارد بسیار 
دیگری هم هس��ت. یا میدان تره بار که 
پیش تر ش��رح دادم. در منطقه حاشیه 
مثل آباده دیگ��ر در کوچه و خیابان ها، 
چ��راغ خام��وش نمی بینید. بخش��ی از 
مشکالت شهرک ها را هم حل کردیم. از 
ماه آینده بوستان نیکان باهزینه ای بالغ 
ب��ر یک میلیارد تومان بودجه اس��تارت 
می خ��ورد و جای��ی را برای ش��هرک ها 
داریم که مسیری برای پیاده روی آن ها 
باش��د. ببینید در حقیقت آسفالت یکی 
از دغدغه های خود م��ردم بوده و هنوز 
به 2۰ درصد آسفالت نرسیدیم و معابر 
شهر واقعاً وضعیت بدی دارند. چرا باید 
معارفه فرماندار در یک س��الن ورزشی 
باش��د؟ دغدغه های جدی داریم و باید 
یک باغ تفریحی ایرانی در ش��هر  شکل 
بگیرد. به علت مش��رف بودن خانه های 
اطراف پارک بان��وان و ورزش در فصل 

گرم، باید جابه جا شود. 
◄ ◄ برنامه های آینده شهرداری از 

منظر شما چه چیزهایی است؟
اولویت م��ا، تکمیل پروژ ه��ای نیمه تمام 

اس��ت. باید حداقل دومیلیارد تومان برای 
افزایش ۳۰ دوربین شهری هزینه کنیم. با 
توجه به نزدیک شدن به لیگ، پالک گذاری 
و نام گ��ذاری و مناسب س��ازی مح��الت و 
کوچه ها و خیابان ها در دس��تور کار ما قرار 
گرفته است. برخی به من می گویند افتخار 
نیس��ت که خیاب��ان ولی عصر)ع��ج(، بلوار 
فاطمیه و بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی 
را مناسب سازی، جدول گذاری و سنگفرش 
کرده ای��د؛ کاری که کس��ی زیر ب��ار آن ها 
نمی رفت. اما این ها جزو تقاضاهای مردمی 
بودند و خیابان های اصلی شهر، واقعاً شرایط 
بدی داشتند. شاید هر کدام از این  خیابان ها، 
به اندازه یک پل هزینه و زحمت داشت. در 
راسته بازار روز، طول خوبی وجود دارد که 
کارهای مناس��بی برای مناسب س��ازی آن 
انجام دهیم. به من می گویند فالن شهردار 
دوتا پل احداث کرد، تو چه کردی؟ اما من، 
بحث کادرسازی و جوان گرایی را انجام دادم 
و آینده ش��هر به دست کسانی خواهد بود 
ک��ه به آن ها جایگاه مدیریتی دادیم. به هر 
حال هم��ه این ها کم کم به فرهنگ تبدیل 
می ش��ود. روز اول که آرامس��تان راه افتاد، 
می گفتند سروش نیا پراید گرفته و پدرش را 
آن جا خاک کرده. یا در خصوص برداشتن 
پل های چهارراه رض��وی که من مکلف به 

اجرا بودم، حرف و حدیث هایی گفتند.
◄ ◄در مورد بودجه هم توضیحی 

بدهید؟
ما بیش��تر دنبال درآمد پایدار هس��تیم. 
بودجه هرچه بیش��تر ش��ود بازهم برای 
س��یرجان کم است. سال قبل که بودجه 
م��ا ۱6۳ میلیارد ش��د توقع م��ن و تیم 
جوان مدیریتی ام باال رفت. البته اگر ۳۰۰ 
میلیارد هم بش��ود خیلی نیست. ۴۵۰۰ 
هکتار، مس��احت خدمات نیاز هست. ما 
اولویت بندی کردیم. در بحث پایدارسازی 
در هیئت عالی سرمایه گذاری پیگیِر منابع 
پایدار هستیم. ارزش افزوده ی استانی هم 
یک س��وم ش��دند. در زمان ما، عوارضات 
صنف��ی و مجوزه��ای ما از کمیس��یون 
ماده ۵ دس��تاویز درآمدهای مالی شد و 
بچه ه��ای ما در ش��هرداری مناطق فعال 
ش��دند. کمیس��یون م��اده 77 هم فعال 
شد. دبیرخانه این ها را به صورت فعال به 
چرخه می آوریم تا درآمدهای پایدار برای 

شهر داشته باشند.

 شماره 1185 
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شهردار سیرجان در گفتگو با نگارستان مطرح کرد 

احتمال تجدید نظر
در پل صنعت 
 برای تعیین تکلیف پل زیرگذر مشاور جدید گرفتیم  با تصمیمات جدید شهرداری، میدان تره بار از انحصار افراد در می آید 
 دنبال تعیین تکلیف نیروهای شرکتی هستیم ولی تبدیل وضعیت آن ها ساده نیست 
 در محل جمعه بازار جدید زمین چندمنظوره ای در نظر گرفته شده که عالوه بر جمعه بازار بتوان در 
روزهای دیگر در آن ورزش صبحگاهی انجام داد و یا انواع نمایشگاه ها را در آن برپا کرد

بیژن ادبی

در حالی که اعض�ای اتحادیه میدان داران می�وه و تره بار بر 
س�ر اجرای میدان جدید بیش از یک دهه اس�ت ک�ه اختالف دارند 
و فرمان�داران قدی�م و جدی�د و ش�ورای ترافیک نیز نتوانس�ته اند 
این مش�کل مزمن را حل کنند، هفته گذش�ته اعالم شد شهرداری 
س�یرجان خود رأس�اً دس�ت به کار ش�ده تا میدان دیگری در بلوار 
قائ�م احداث و به این غائله پایان دهد. ش�هرداری هم زمان با کلنگ 
میدان جدید، کلنگ احداث محل جمعه بازار را نیز به زمین زد تا این 
مجموع�ه خدماتی بال صاحب که هر از چندگاه با جابه جایی در نقاط 
مختلف ش�هر، شهروندان را به دنبال خود می کشاند باالخره صاحب 
جا و مکان ثابتی شود. این ها به اضافه بحث های اخیر راجع به زیرگذر 
بالتکلیف صنعت، مش�کالت نیروهای شرکتی و مطالبات شهروندی 
در خصوص آسفالت و غیره سبب شد در گفتگو با شهردار سیرجان 
از جزییات همه ی این موارد بیشر مطلع شویم.این گفتگوی دوساعته 

را که در دفتر شهردار انجام شد با هم می خوانیم.

 برخی گمان می کنند که اگر در شهری زیرگذر و روگذر 
بیشتری باشد، آن شهر توسعه یافته است، اما این ها
اصالً به اصطالح جزو نشانه های پیشرفت شهر و از 
شاخص های شهرسازی و شرایط توسعه ی شهرستان 
نیستند. باید فرهنگ رانندگی تغییر کند و خیلی جاها
به جای پل با صرف هزینه زیاد اصالح هندسی صورت گیرد

برادر زاده عزیزم 

جناب آقای 
صالح رادفر 

اکن�ون که ب�ا ت�اش، پش�تکار و 
اس�تعداد ف�راوان موفق ب�ه چاپ 
اولین کتابت تح�ت عنوان »جهنم 
ب�ه زمی�ن نزدی�ک ش�ده اس�ت« 
ای�ن  می دان�م  الزم  گردیده ای�د، 

موفقیت را به ش�ما تبریک عرض نموده، موفقیت بیشترت 
را در این راه از خداوند متعال صمیمانه خواستارم. 

عمه صدیقه 

همکاران گرامی 

دبستان ایثار سیرجان 
قبولی و راهیابی 21 نفر از دانش آموزان پایه ششم از سهمیه 48 

نفری شهرستان سیرجان )بیشترین قبولی( در مدرسه تیرهوشان 
مسعود ُمّعیری را به شما تبریک می گویم. 

همکار گرامی
جناب  آقا ی مهندس حمید همایی 

و  ایمنی  به سمت کارشناس  را  انتصاب شایسته و بجای جنابعالی 
در  است  امید  می نمائیم.  عرض  تبریک  آهن  راه  شبکه  بر  نظارت 

پیش برد امور محوله موفق باشید. 
 روئسای قطار باری سیرجان

نوه عزیزم 
مهرنوش خانم حسینی 

و  مباهات  مایه  دولتی  نمونه  دبیرستان  دوم  دوره  در  شما  قبولی 
افتخارم گردید، توفیق شما را در تحقق اهداف تحصیلی و کسب 

مدارج عالی علمی از خداوند متعال مسئلت دارم. 
پدربزرگ عطاءاهلل ناظری 

فرزند عزیزمان

 ابوالفضل مبشری 
در  قبولیت  خوش  خبر  جهت  سپاس  را  خدا 
روزافزونت  موفقیت  آرزوی  و  تیزهوشان  آزمون 

خانواده در تمام مراحل زندگی. 

برادرزاده های عزیزم

امیرحسین و محمدفاضل 
نصراهلل پور

قبولی ت�ان در آزم�ون ورودی م�دارس نمونه دولتی را به ش�ما و 
خان�واده محترمتان تبریک عرض نموده، موفقیت روزافزون تان را 

عموحسین و خانواده از خداوند متعال خواهانیم. 

مربی گرانقدر سرکارخانم

 فاطمه 
نصرت آبادی 

سرکارخانم 
مطهره عیسی نژاد 
کسب عناوین قهرمانی کیوکوش�ین کاراته ikso اورآسیایی 
)اروپ�ا و آس�یا( با حضور 7 کش�ور که توس�ط کاراته کاهای 
نصرت آباد در بخش کاتا و کمیته به دست آمد را تبریک عرض 

نموده، به امید موفقیت روز افزون شما ورزشکاران عزیز 

هایپر پدیده نصرت آبادی 

صالح جان 
خ�دای را س�پاس جه�ت چاپ 
کت�اب ارزش�مندت"جهنم ب�ه 

زمین نزدیک شده است ".
تبریک ب�رای موفقیت کنونی و 

 بهتری�ن آرزوها برای موفقیت ه�ای بعدی دعای خیر ما  
همیشه و همه جا بدرقه ی راه توست.

خانواده مسلمی زاده

جناب آقای

 سید مهدی 
علوی زاده 

انتخ�اب شایس�ته جنابعال�ی را با 
اکثری�ت آرا به عنوان رئیس هیئت 

مدیره اتحادیه صنف آرایش�ی و بهداش�تی سیرجان تبریک 
ع�رض نموده، موفقیت و به�روزی روزافزونت�ان را از خداوند 

متعال خواهانیم.

میثم زیدآبادی، رضا زیدآبادی
 مسلم مکی آبادی

جناب آقای

 سید مهدی 
علوی زاده 

انتخ�اب شایس�ته جنابعال�ی ب�ا 
اکثری�ت آرا ب�ه عن�وان رئی�س 

هیئت مدیره اتحادیه صنف آرایش�ی و بهداشتی سیرجان 
را تبریک عرض نموده موفقیت و بهروزی روزافزونتان را از 

خداوند متعال خواهانیم.
مختار شکوهمند، محمد نجمی نوری، 
احمدعلی غیوری، حمید بلوردی، محمد جواد مقدس

جناب آقای

 سید مهدی 
علوی زاده 

ُحسن انتخاب ش�ما به عنوان رئیس 
هیئت مدیره اتحادیه صنف آرایش�ی 
و بهداشتی سیرجان را به شما و اعضای صنف مذکور تبریک 

عرض نموده، انشاهلل همواره موفق و سربلند باشید.

جواد عظیم نژاد، سیدفاضل علوی 
سیدجال رضوی نسب

جناب آقای

 سید مهدی 
علوی زاده 

انتخ�اب جنابعال�ی را با اکثری�ت آرا به 
عنوان عضو  اصلی و رئیس هیئت مدیره 
اتحادیه صنف آرایش�ی و بهداش�تی، تجهیزات پزشکی و عینک 
سازان سیرجان که نشان از شایستگی و لیاقت و حسن اعتماد به 

شماست تبریک عرض می نماییم. همواره موفق باشید.

غامرضا شهبا، حبیب اهلل مسعودی
رئیس و نایب رئیس اتحادیه صنف میوه فروشان 

دختر عزیزم زهرا مکی آبادی

کس�ب مق�ام اول مس�ابقات دفاع ش�خصی و مق�ام دوم مس�ابقات 
کیوکوش�ین اوراسیایی را به تو تبریک می گوییم وموفقیت روز افزون 
تو را از خدای منان خواس�تاریم همچنین از خانم مها حس�ین زاده و 
آقای جوادمس�عودی  که با زحمتان بی دریغشان تو را در این راه یاری 

خانوادهنمودند کمال تشکرراداریم.

کاری کارگیری نیرو  هب صورت قرارداد پیمان آگهی شناسایی و ب
شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهرترابر در نظر دارد جهت تکمیل خودروهای مورد نیاز خود در واحد ترانسپورت حمل و نقل سبک 
به صورت قرارداد پیمانکاری مطابق جدول زیر از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی و روانش�ناختی به صورت قراردادی اقدام به 
ج�ذب رانن�ده نماید. افرادی که متقاضی حضور در آزمون می باش�ند، می توانند برای ثبت نام از تاری�خ 1398/5/20 تا تاریخ 1398/5/31 به 
آدرس اینترنتی www.hrdms.ir مراجعه نموده و پس از مطالعه دقیق مفاد آگهی و با توجه به شرایط ذکر شده نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. 

شرکت حمل و نقل گهر ترابر سیرجان

جدول رشته مورد تقاضا

نوع خودرو مورد نیازگرایشحداقل مدرک تحصیلیردیف

پژو پارس- سمند رنگ سفید مدل 96 به باالکلیه گرایش هادیپلم1

وانت مزدا تک کابین مدل 95 به باالکلیه گرایش هادیپلم2

متقاضیان می بایست بومی شهرستان سیرجان باشند)بند5-2(

آگهی مزایده
 فروش 5 قطعه زمین با کارربی  آموزشی و کارگاهی 

واقع رد استان کرمان شهرستان سیرجان نجف شهر )نوبت اول( 
بنیاد مس�کن انقاب اس�امی اس�تان کرمان در نظر دارد تعداد پنج قطعه زمی�ن با کاربری های 
آموزش�ی و کارگاهی و با ابعاد مختلف واقع در شهرستان سیرجان )نجف شهر( را به شرح جدول 
ذی�ل از طری�ق برگزاری مزایده کتبی عمومی به فروش برس�اند لذا از کلی�ه متقاضیان دعوت به 
عم�ل می آید جهت بازدید از نقش�ه ها و موقعی�ت زمین های مذکور و دریافت اس�ناد و اطاع از 
سایر شرایط مزایده تا پایان وقت اداری مورخ 98/6/5 به بنیاد مسکن انقاب اسامی شهرستان 
سیرجان واقع در سیرجان، بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی جنب دادگستری مراجعه نمایند. در 
ضمن متقاضیان جهت کس�ب اطاعات بیش�تر می توانند با شماره تلفن 42302002 بنیاد مسکن 
انقاب اسامی شهرستان س�یرجان آقای مهندس احمدی نژاد تماس حاصل نمایند. ضمنًا آگهی 

فوق در سایت اینترنتی www.bonyadmaskan.kr.ir قابل رؤیت می باشد. 

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان

دعوت به همکاری
یک شرکت صنعتي و معدني جهت رتبه بندي و اخذ گرید

 از افراد واجد شرایط دعوت به همکاري مي نماید 

1- مهندس مکانیک با حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط 
2- مهندس عمران با حداقل 3 سال سابقه ک�ار مرتبط 
3- مهندس معماري با حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط 

متقاضیان میتوانند ضمن ارسال رزومه به آدرس ایمیل درج شده در ساعات اداری با شماره ذیل تماس حاصل نمایند.

شماره تماس : 09134451030
email: engineering.group155@gmail.com

دعوت به همکاری
به یک نف�ر بازاریاب با رواب�ط عمومی باال، 
حقوق ثابت، پورسانت عالی،  ترجیحا رشته 

فنی، بومی سیرجان نیازمندیم. 

شرکت مولد گستر شایان 
مجری نیروگاه های خورشیدی 

تلفن تماس
0913345۷51۷
09216831034

42282835

فروش ملک
بهتری�ن  در  زمی�ن   قطع�ه  ی�ک 
موقعی�ت بخ�ش مس�کونی  منطقه 
ویژه سیرجان به مساحت 12 قصب 
دو کله با پروانه س�اختمانی به مبلغ 

500 میلیون تومان
 به فروش می رسد.
09124458223 



به گ��زارش رواب��ط عمومی مؤسس��ه 
فرهنگی معراج اندیشه، شرکت معدنی و 
صنعتی گل گهر به عنوان همراه فرهنگی 
فعالیت ه��ای  راس��تای  در  س��یرجان 
فرهنگی که طی س��ال های گذشته به 
منظور توسعه و ارتقاء فرهنگ در سطح 
شهرس��تان انجام داده اس��ت به صورت 
س��الیانه جش��نواره فرهنگی گل گهر را 
که در برگیرنده فعالیت های یک س��اله 
مؤسسه معراج اندیشه گل گهر است در 
بازه زمانی۷ ش��ب جهت استفاده تمام 

اقشار جامعه برگزار می کند.
این جش��نواره امسال به ایستگاه ششم 
خود رس��یده ک��ه از ۲۲ مرداد ش��روع 
و ت��ا ۲۸ مرداد ماه پذیرای ش��هروندان 
عالقه من��د خواهد ب��ود. ای��ن گزارش 
می افزای��د: ش��رکت معدن��ی صنعتی 
گل گهر، ش��ورای فرهنگ��ی اجتماعی 
منطقه گل گهر، مدیرعامل و مسئوالن 
مؤسس��ه فرهنگی معراج اندیش��ه هر 
س��اله به دنبال ارتق��اء و بهبود کیفیت 
برنامه های ارائه ش��ده در این جشنواره 
هستند تا بتوانند هر چه بیشتر رضایت 
مخاطبان و بینن��دگان را جلب نمایند. 
ششمین جش��نواره فرهنگی گل گهر با 
شعار »زندگی زیباس��ت« در مرداد ماه 
امسال به دنبال آن است که جلوه هایی از 
زیبایی زندگی را به مخاطبان نشان داده 
و فضای شاد و مفّرحی برای خانواده های 

سیرجانی فراهم آورد.
در این گزارش اضافه شده: این جشنواره 
همچون س��ال های گذش��ته با حضور 
بزرگترین و معتبرترین ناشران برگزیده 
کشوری نمایشگاه کتابی را در دو شاخه 
ناشران عمومی برای بزرگساالن و غرفه 
ویژه ک��ودکان و نوجوان ت��دارک دیده 

اس��ت که عالقه مندان ب��ه حوزه کتاب 
می توانند ب��ا تخفیف۴۰ درص��د از آن 

استفاده نمایند.
بخش های دیگر این جشنواره در قالب 
کمیته ه��ای 9 گان��ه هنر، خان��واده و 
فعالیت های اجتماعی، اندیشکده، کتاب 
و کتابخوانی، آموزه های دینی، فرهنگ 

و پایداری، اندیش��کده، فضای مجازی 
و مرک��ز سیرجان شناس��ی برنامه های 
متنوع��ی را در اختیار عالقه مندان قرار 
مرکز سیرجان شناسی بخش  می دهد. 
جدیدی اس��ت که به جش��نواره ششم 
اضافه ش��ده و در ش��ب های جشنواره 
ب��ه معرفی پتانس��یل ها و ظرفیت های 

پنجگان��ه  بخش ه��ای  از  ی��ک  ه��ر 
شهرستان سیرجان می پردازد. معرفی 
پتانس��یل های منطقه گوغر نیز در این 

مرکز به اطالع عالقه مندان می رسد. 
ارائه نمایش های روحوضی، نقالی دوران 
دفاع مق��ّدس، اجرای گروه پرفورمنس، 
برگزاری نشست های تخصصی در حوزه 

فرهن��گ و هنر با حضور کارشناس��ان 
برجس��ته و برگزاری جشن های شبانه 
از دیگر برنامه هایی هس��تند که در این 
جش��نواره ب��رای عالقه من��دان در نظر 
گرفته شده است. تیم اندیشکده مؤسسه 
مع��راج اندیش��ه نیز در این جش��نواره 
در آیتم ه��ای مختل��ف ب��ه مخاطبان 

خدم��ات ارائ��ه می دهد. تی��م ارزیابی 
اندیشکده متشکل از دانش آموختگان و 
کارشناسان صاحب نظر، هر شب موارد 
مطرح شده در جشنواره از جمله نواقص، 
مشکالت، میزان رضایت مخاطبان و... را 
س��نجیده و ب��ا بررس��ی های دقیق در 
همان ش��ب به دنبال رفع این مشکالت 

برای ش��ب های دیگر جشنواره هستند. 
بخش دیگر اندیشکده با عنوان شرکت 
آکا گروه بهبود و به گش��ت اش��تغال به 
ارائه مشاوره های شغلی با حضور مشاور 
متخصص و طرح خود ارزیابی ش��غلی 
پرداخته و با برگزاری بازی های متنوع، 
کودکان و نوجوانان را با مقوله اشتغال و 

کسب و کار آشنا می کند. 
جش��ن های شبانه جش��نواره ششم با 
ارائه موس��یقی های زیبای سّنتی، پاپ 
و محلّی، برگزاری مس��ابقات گوناگون 
خانواده ه��ای  متن��وع،  برنامه ه��ای  و 
س��یرجانی را در کن��ار هم جمع آورده 
و لحظ��ات ش��ادی را ب��رای آن ها رقم 
می زند. بر اساس آمارهای ارائه شده از 
س��وی تیم ارزیابی جشنواره ششم در 
اولین ش��ب از این جشنواره ۸۱۳۴ نفر 
از غرفه ه��ای متن��وع بازدید کردند که 
این آمار در ش��ب دوم به تعداد ۷۵۷9 
نفر رسید و بر اس��اس نتایج حاصل از 
ارزیابی جش��نواره در سال های گذشته 
انتظار می رود این آمار تا پایان جشنواره 

به رقم چشمگیری افزایش پیدا کند. 
مؤسسه فرهنگی معراج اندیشه گل گهر 
در جش��نواره شش��م به دنبال آن است 
تا با عمل به مس��ئولیت های اجتماعی 
خود فضای فرهنگی و مفّرحی را برای 
خانواده ه��ای س��یرجانی فراهم نماید. 
عالقه من��دان می توانند برای اس��تفاده 
از برنامه ه��ای گوناگون این جش��نواره 
در ش��ب های باقیمانده تا ۲۸ مرداد به 
محل برگزاری جشنواره ششم واقع در 
بلوار دانش��گاه )به سمت مسکن مهر( 
محوطه دانش��گاه آزاد اسالمی مراجعه 
نمایند و از غرفه های مختلف جشنواره 

بازدید نمایند.
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این روزها در پردیس دانشگاه آزاد در حال برگزاری است 

جشنواره فرهنگی گل گهر در ایستگاه ششم
بخشی از این جشنواره همچون سال های گذشته با حضور بزرگترین و معتبرترین ناشران برگزیده کشوری به برپایی نمایشگاه کتاب در دو شاخه ناشران عمومی برای بزرگساالن و 

غرفه ویژه کودکان و نوجوان اختصاص یافته که عالقه مندان حوزه کتاب می توانند با تخفیف۴۰ درصد از آن استفاده کنند



مریم کاظمی 

 این روزه��ا در بحبوح��ه ی راه اندازی غرفه 
جش��نواره  در  محیط زیس��تی  تش��کل های 
فرهنگی معراج اندیش��ه ب��ودم که خانمی با 
چندی��ن بار تماس گفت اگر نش��ریه مردمی 
هس��تید ای��ن ش��کوایه و درد و دل ما را هم 
مطرح کنید. وقتی با او قرار گذاش��تم و پای 
درد و دلش نشس��تم  گفت: برادر من از 12-

13 سالگی به صورت سیار کار قصابی می کند. 
اکنون هم باگذش��ت حدود 40 س��ال از این 
شغل بدون هیچ گونه بیمه و حقوق ثابتی هر 
وقت کارش داشته باشند به کشتارگاه می رود 
و حیوان هایی را ذب��ح می کند. این خانم که 
نامش در دفتر نش��ریه محفوظ اس��ت ادامه 
داد: چند روز پیش با برادرم تماس می گیرند  
ب��رود کش��تارگاه برای ذبح ی��ک گاو.  او هم 
همچون همیشه س��روقت می رود و کارش را 
انجام می دهد و در مقابل مقداری گوشت به 
او می دهند ولی قبل از خروج از کش��تارگاه و 
بنا به دستور پزشک که پس از معاینه گوشت 
تش��خیص داده بود ای��ن دام مش��کل دارد، 
گوشت ها را از وی می گیرند و در مقابلش چیز 
دیگ��ری به او می دهند اما از آنجا که مقداری 
از خون حیوان ذبح ش��ده روی زخم دستش 
پاش��یده ش��ده بوده پس از چن��د روز دچار 

بیماری می شود. 
در جریان این گفتگو که همسرش نیز حضور 
داشت در تکمیل ماجرا گفت: پس از آن  چند 
روزی بود که همس��رم  بی حال نشان می داد  
و حال مناس��بی نداش��ت. ما فکر می کردیم 
سرماخوردگی دارد ولی هرروز بدتر می شد تا 
اینکه یک ش��ب حالش به حدی بد ش��د که 
دیگر هیچ کنترلی روی خود نداشت. مجبور 
ش��دیم به اورژانس زنگ بزنیم. اورژانس آمد 
و او را ب��ه بیمارس��تان غرضی منتقل کردند. 
نمی دانم چرا به آنجا؛ ولی ش��وهرم در بخش 
اورژانس بیمارس��تان غرضی بس��تری شد و 
به دلی��ل حال بس��یار بدی که داش��ت چند 
پزش��ک باالی سرش حاضر و باالخره یکی از 
پزشک ها که مشکوک به بیماری تب کریمه 
در او شد آزمایش های خاصی را تجویز کرد و 
خواس��تار انتقال همسرم  به بخش »آی سی 
یو icu « ش��د. همان شب گفتند باید چهار 
میلی��ون پرداخت کنید که با کلی خواهش و 
تمنا ابتدا دو میلیون تومان فراهم و پرداخت 
کردم  و بقی��ه را روز بعد تهیه و واریز نمودم 

تا در درمان همس��رم خللی وارد نشود.  او در 
ادامه گفت: همس��رم در بخش »آی سی یو« 
بود که خوش��بختانه با تش��خیص درست و 
به موقع خانم دکتر ابنا از پزش��کان متخصص 
پس از آنکه 4 تا 5 روز در کما بسر برد باالخره 
به هوش آمد و س��امتی نسبی خودش را باز 
یافت. بعد از آن بود که مجوز ترخیص او صادر 
ش��د ولی گفتند باید 10 میلیون تومان دیگر 
بپردازید که با فروش بعضی وسایل و قرض از 
این و آن فراهم کردم و همس��رم را ترخیص 

نمودم و به خانه بردم.
نمی دانم آیا با اینکه همسرم توسط اورژانس 
115 به بیمارس��تان منتقل شده بود باید این 
هزینه ها را می پرداختی��م یا خیر ولی هرچه 
بود چون س��امتی سرپرست خانه مان و پدر 
بچه هایم ب��رای ما مهم بود. او گفت: من خدا 
را شکر می گویم که همسرم نجات یافت ولی 
سؤالم این اس��ت که این همه از طرح تحّول 
س��امت و کاهش هزینه های بیمارس��تانی 
می گویند پس چرا باید از یک خانواده با این 

شرایط 14 میلیون تومان بگیرند؟
 مسئوالن مرکز اورژانس و بیمارستان 

غرضی چه گفتند
پس از ش��نیدن صحبت های ای��ن دو خانم 
دردمند که ضمن تشکر از پزشکان معالج در 
عین حال به خاطر دریافت مبلغ سنگین ِشکِوه 
و گایه داش��تند به منظور اطاع از مقررات 
انتقال بیماران توس��ط اورژان��س و آیا کدام 
بیماران اورژانس��ی مش��مول پرداخت هزینه 
نمی شوند با  نبی ا... حیدر پور رئیس اورژانس 
سیرجان صحبت کردم که گفت: انتقال بیمار 
اورژانس��ی و تصادفی قطعاً باید به بیمارستان 
امام رضا )علیه الّس��ام( که تنها بیمارس��تان 
دولتی سیرجان است صورت بگیرد مگر اینکه 
تش��خیص بدهیم جان بیمار درخطر است و 
امکان صدمه  و آس��یب بیش��تر وج��ود دارد 
که در این ص��ورت نزدیکترین مرکز درمانی 
انتخاب می ش��ود و همچنی��ن درمواقعی که 
س��تاد هدایت درمان به دلیل تکمیل ظرفیت 
بیمارس��تان امام رضا)ع( دستور  به انتقال به  

غرضی دهد.
محسن نژاد کورکی تکنسین اورژانس نیزکه 
آن شب بیمار مذکور را به بیمارستان غرضی 
منتق��ل کرده بود به خبرنگار ما گفت: پس از 

تماس این خانواده  به محل موردنظر رفتیم و 
با بیمار بدحالی که تنگی نفس شدید داشت و 
اکسیژن خونش  بسیار پایین بود مواجه شدیم. 
با همراهی یکی از بستگان بیمار سریع اقدام 
به انتق��ال بیمار به نزدیک ترین مرکز درمانی 
کردیم که بیمارس��تان غرضی بود. باکارهای 
اولیه ای که بر روی بیمار انجام دادیم و وخامت 
حال عمومی وی و بر اساس قوانین خودمان 
آن لحظه به فکر این نبودیم که آیا قرار است 
از بیمار مبلغ زیادی گرفته شود یا نه، ما در آن 
لحظه فقط به فکر نجات جان بیمار بودیم که 

هرلحظه امکان ایست تنفسی داشت. 
اما دکتر مهدی ابنا رئیس بیمارستان غرضی 
در ای��ن رابطه به نگارس��تان گف��ت: بیماران 
تصادفی در سوانح رانندگی که توسط اورژانس 
منتقل شوند بر اساس دس��تورالعمل وزارت 
بهداشت با ارائه کروکی به طور رایگان درمان 
می شوند ولی بقیه بیماران اورژانسی اگر بیمه 
نداشته باشند باید هزینه ها را پرداخت کنند 
و این دس��تورالعملی است که از طرف وزارت 
بهداشت اباغ شده و ما حق هیچ گونه دخل و 
تصرف��ی در آن نداریم. این بیمار نه تصادفی 

ب��وده و نه بیمه داش��ته و اگ��ر بیمه تأمین 
اجتماعی داشت چون این بیمارستان متعلق 
به س��ازمان تأمین اجتماعی اس��ت به صورت 
رایگان درمان می ش��د. البته باید این نکته را 
خاطرنشان کنم این دستورالعملی که گفتم 
دلیلی برای ایجاد وقفه در بس��تری و درمان 
بیمار نیست و در کار همکاران ما وقفه ای در 
این رابطه ب��ه وجود نخواهد  آورد. یعنی روند 
درمان بیمار انجام می شود و در همین حین 
از همراهان بیمار هزینه ها درخواست می شود 
و چنانچ��ه به همراه  نداش��ته باش��ند موقع 
ترخیص وصول می ش��ود. رئیس بیمارستان 
غرضی افزود : من همیش��ه در بیمارس��تان 
هس��تم و در صورت نبودنم، مدیر بیمارستان 
و یا درنهایت س��وپروایزر برای رس��یدگی به 
مشکات و شکایات همشهریان در بیمارستان 
حضور دارند و به شکایات مردم رسیدگی و با 
متخلفین احتمالی برخورد می کنیم. من  به 
مردم این اطمین��ان را می دهم که همکاران 
ما به بهترین نحو ممکن به وظایفش��ان عمل 
می کنند و چنانچه کوتاهی دیده شود پیگیری 

خواهیم کرد.
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منطقه ویژه 
برای ما چه داشت؟

منطقه ویژه اقتصادی سیرجان در سال 1370 به منظور پشتیبانی از 
فعالیت های اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین المللی و تحرک در 
اقتصاد منطقه ای در زمینی به وس��عت 1376 هکتار »که مقدار قابل 
توجهی از آن به صورت غصبی از دس��ت مالکین مظلوم محمودآباد 
سادات درآورده شد« پایه گذاری و تأسیس شد. اراضی بخش صنعت 
ای��ن منطقه از جمله برخ��ی کارخانه های متعددی که در این بخش 
از زمین ها دایر ش��ده اند دقیقاً ب��ر روی زمین های کوره های آجرپزی 
و س��فالگری تعدادی از مردم زحمت کش محمودآباد بود که سالیان 

درازی از همان راه و روش روزگار می گذراندند. 
حال بگذریم هر چه بود و ش��د و به هر طریقی که بود منطقه ویژه 
به فعالیت خود ادامه داد و مردم محمودآباد س��ادات هم چه راضی 
و چه ناراضی این همسایه ناخوانده را به اجبار پذیرفتند و هر کسی 
هم که زمین ها و دارایی اش را از دست داد چون فریادشان به جایی 
نرسید رفت پی زندگی اش و پیشه دیگری پیش گرفت و تنها کاری 
که از دست ش��ان برمی آمد آه و نفرینی ب��ود که نصیب عامان آن 
می کردند. مردمی که مراتع چرای دام هایش��ان و قنوات دیگری هم 
از آن ها ویران ش��د تا با سرنوشت خود کنار بیایند و کنار آمدند. اما 
اکنون قوز باال قوز دیگری را چند وقتی است که مشاهده می کنند 
که همچون قارچ آن هم از نوع س��می اش س��ر برآورده است تحت 
عنوان فوالد تونلی ].....[، درست در فاصله کم با  خانه های مسکونی 
که عاوه بر سامت ساکنان، باغات کشاورزی و دام پروری  باقیمانده 
مردم بی پناه را با تهدید جّدی مواجه کرده است. نمی دانیم با کدام 
مجوز محیط زیست و یا با چه توجیهی چنین کارخانه آالینده ای را 
در این نقطه از منطقه تأسیس کرده اند. مطمئناً با ادامه فعالیت این 
کارخانه همین باقی مانده زندگی کش��اورزی و دامپروری مردم نیز 
تعطیل و مش��کل مردم پاریز و سرچشمه این بار گریبان گیر مردم 
محمودآباد می ش��ود ت��ا نه تنها اقتصاد ضعیف م��ردم که راه نفس 
کش��یدن اهالی نیز بسته شود. شاید ما ندانیم و مسئوالن و مدیران 
منطق��ه ویژه و صاحب��ان این کارخانه درآمدزا و یا محیط زیس��ت 
فک��ری به حال م��ردم این منطقه کرده اند چرا که باور آن س��خت 
است زندگی جمعیت روستانشینان مظلوم منطقه را فدای انباشت 

سرمایه و ثروت عده ای قلیل نمایند.
 اما تنها چیزی را که می دانم این است درست در وسط کانون زندگی 
و فعالیت  روزمره  انس��ان های یک منطقه نمی توان تنها به واس��طه 
وجود چند متر فنس ناچیز و بی مق��دار چنین کار زیان آوری را بیخ 
گوش مردم ایجاد کرد که اگر این چنین باشد ازین پس نیز هر کسی 
می تواند در هر کجایی که خواست کارخانه و یا فعالیت آالینده ای را 
دایر نماید و بگوید ما اینور فنس هستیم و کاری به کار شما که آنور 

فنس هستید نداریم....  ا... اعلم!
* نامه ای با امضای  تعداد زیادی
 از اهالی محل

از شاکی بودن یک خانواده ی بیمار تا توضیح مسئوالن اورژانس و بیمارستان غرضی نامه وارده

14 میلیون تومان برای درمان از ما گرفتند
فردی که اقدام به ذبح یک گاو کرده بود مشکوک به تب کریمه کنگو شد و به بیمارستان منتقل گردید

رئیس بیمارستان غرضی: این بیمار نه بیمه داشت و نه تصادفی بود که رایگان درمان شود و آنچه توسط همکاران من انجام شده  
     دستورالعمل وزارت بهداشت و درمان است و ما نمی توانیم در آن دخل و تصرف داشته باشیم

اهداء اعضای بدن یک همشهری به 3 بیمار نیازمند
اعضای بدن »مختار احسان فر« همشهری سیرجانی به 3 بیمار نیازمند در بیمارستانی در تهران اهدا شد. فرزند مرحوم احسان فر در گفت وگو 
با خبرنگار نگارستان ضمن تأیید این خبر گفت: پدرم دچار بیماری فشارخون بود و مرتب قرص مصرف می کرد. وی افزود: او قریب به 2 هفته 
پیش که برای انجام فعالیت اقتصادی در میدان میوه و تره بار تهران به پایتخت سفر کرده بود، ناگهان دچار افزایش فشار شده و سکته مغزی 
می کند. احمد احس��ان فر افزود: پدرم به بیمارس��تان 7 تیر منتقل اما دچار مرگ مغزی ش��د و به کما رفت و پزش��کان وقتی از وی  قطع امید 
کردند به خانواده ما پیش��نهاد اهدا عضو را مطرح نمودند اما با اینکه بس��یار س��خت بود ولی تصمیم خانواده بر اهدا اعضا گرفته ش��د که بدین 
منظور پدرم به بیمارس��تان حضرت رس��ول )ص( تهران منتقل و دو کلیه و کبد ایش��ان برای بیمارانی که برای زنده ماندن نیاز به این عضوها 
داشتند اهدا شد. نگارستان از این خانواده که با اهدای عضو جان بیماران دیگری را نجات دادند سپاسگزار است. امید است این فرهنگ حیات 

بخش در جامعه گسترش بیشتری داشته باشد.

آگهی تغییرات شرکت سبز دانه کویر شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 1686 و شناسه ملی 10860540992 

به اس�تناد صورتجلس�ه مجم�ع عمومی ع�ادی بطور فوق الع�اده مورخ 
: - آق�ای محمدرض�ا دهقانپ�ور ماهان�ی ب�ه ک�د مل�ی   1397/11/02
2990658688 به عنوان بازرس اصلی و خانم افسانه علی پور به کد ملی 
0076176576 به عنوان بازرس علی البدل ش�رکت برای مدت یک سال 
انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )552910(

آگهی تغییرات شرکت سبز دانه کویر شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 1686 و شناسه ملی 10860540992 

به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده م�ورخ 1397/11/02 : 
سرمایه ش�رکت از مبلغ 20000000000ریال منقسم به 200 سهم با نام صد 
میلیون ریالی به مبلغ 150000000000 ریال منقسم به 1500 سهم با نام صد 
میلیون ریالی که ازمحل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه 
در اساس�نامه به ش�رح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک 
اس�تان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسس�ات غیرتجاری سیرجان 

)552911(

آگهی تغییرات شرکت سفیر سالمت سمنگان شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 3832 و شناسه ملی 14005078261 

به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره م�ورخ 1398/03/23 الف-تعیین 
سمت مدیران : آقای فرهاد شیبانی تذرجی شماره ملی 3060034389به 
س�مت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره آقای علی حسن زاده شماره ملی 
3052111655به س�مت رئیس هیئت مدیره آقای مرتضی صالحی شماره 
ملی 3060069328 به س�مت نائب رئیس هیئت مدی�ره خانم فهیمه آقا 
محمد حس�نی ش�ماره ملی 3040166166 به س�مت عضو هیئت مدیره 
ب-کلیه اس�ناد و اوراق بهادار و تعهد آور ش�رکت از قبیل )چک ، سفته 
وبرات ( وس�ایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره 
هرکدام به تنهایی همراه با مهر ش�رکت معتبر می باش�د . اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

سیرجان )554068(

آگهی تغییرات شرکت سفیر سالمت سمنگان شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 3832 و شناسه ملی 14005078261 

به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/03/23 الف - 
اعض�اء هیئت مدیره به ق�رار ذیل برای مدت دو س�ال انتخاب گردیدند: 
علی حس�ن زاده ش�ماره ملی 3052111655 مرتضی صالحی شماره ملی 
3060069328 فرهاد ش�یبانی تذرجی ش�ماره ملی 3060034389 خانم 
فهیم�ه آق�ا محمد حس�نی ش�ماره مل�ی 3040166166 ب-خانم کبری 
محیاپور لری ش�ماره مل�ی 3070196985 بعنوان ب�ازرس اصلی و آقای 
احسان حسن زاده ش�ماره ملی 3040205145 بعنوان بازرس علی البدل 
برای مدت یکس�ال مالی انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک 
اس�تان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسس�ات غیرتجاری سیرجان 

)554069(

تاسیس شرکت سهامی خاص کیمیا مروارید کارمانیای کویر 
درتاریخ 1398/04/17 به شماره ثبت 4669 به شناسه ملی 

 14008452430
ثب�ت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به ش�رح زیر جهت 
اطالع عموم آگه�ی میگردد. موضوع فعالیت :انجام کلیه امور پیمانکاری 
عمران�ی و ابنی�ه – س�اختمان س�ازی، ش�هرک س�ازی، جاده س�ازی ، 
راه س�ازی، جدول کش�ی، پل س�ازی، پیاده رو س�ازی، فضاسبز،نقش�ه 
کش�ی ، نقش�ه برداری- س�اخت، اجراء و نظ�ارت واحدهای مس�کونی 
اداری و تجاری-انج�ام کلی�ه ام�ور مرب�وط ب�ه تاسیس�ات )آب ،ب�رق، 
گاز،مخابرات،فاضالب(-حم�ل ونق�ل م�واد معدنی در مح�دوده معدن-

خاکبرداری ،گود برداری،حفاری - تامین نیروی انس�انی ش�رکت-کلیه 
امور اقتص�ادی و بازرگان�ی از قبیل :-1خرید وف�روش کاال-2صادرات و 
واردات کاال-3انعقاد قراردادهای پیمانکاری ارائه خدمات و غیره-4 اخذ 
نمایندگ�ی از منابع داخلی وخارجی -5 ایج�اد کار خانه های تولیدی-6 
فعالی�ت در هم�ه زمینه ه�ای خدماتی و کش�اورزی ،صنعت�ی و معدنی 
درص�ورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت 
: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اس�تان کرمان ، شهرستان 
س�یرجان ، بخش مرکزی ، ش�هر س�یرجان، خیاب�ان طالقان�ی ، خیابان 
ش�هید مس�تقیمی ، کوچه ولی عصر 9]شهید علی س�رجهانی [ ، پالک 
5- ، طبقه همکف ، واحد 88 کدپستی 7815913414 سرمایه شخصیت 
حقوقی عبارت اس�ت از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقس�م به 100 س�هم 
10000 ریال�ی تعداد 100 س�هم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توس�ط 
موسس�ین طی گواهی بانکی شماره 69/22310/627 مورخ 1397/12/11 
نزد بانک تجارت ش�عبه مرکزی س�یرجان با کد 22310 پرداخت گردیده 
اس�ت اعضا هیئت مدیره خانم مریم س�ادات میر رحیمی دریا س�ری به 
شماره ملی 0036781967و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
آقای محمد حسین پور فریدونی به شماره ملی 3070096352و به سمت 
عضو هیئت مدیره به مدت 2 س�ال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال 
آقای س�ید مسعود میر رحیمی دریا سری به شماره ملی 3071180446و 
به س�مت نای�ب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 س�ال دارندگان حق امضا 
: کلیه اوراق و اس�ناد بهادار و تعهد آور ش�رکت از قبیل چک ، س�فته ، 
بروات ، قراردادها عقود اسالمی با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره 
هم�راه با مهر ش�رکت و همچنین کلیه نامه های ع�ادی و اداری با امضاء 
مدیر عامل همراه با مهر ش�رکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : 
طبق اساسنامه بازرسان آقای سجاد غالمی به شماره ملی 2559910500 
به س�مت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای رضا بلوردی به 
شماره ملی 3071544545 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی 
روزنامه کثیر االنتش�ار نگارس�تان جهت درج آگهی های ش�رکت تعیین 
هگردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 
نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )554070(

آگهی تغییرات شرکت نیکان مهر درخشان سیرگان شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 4125 و شناسه ملی 14006217466 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/10/20 انجام 
کلیه خدمات عمومی از قبیل ، خدمات منزل ، تنظیف واحدهای مسکونی 
، اداری ، صنعتی ، تجاری ، هرس درختان ، س�م پاش�ی ، چاپ و تکثیر ، 

رستوران داری ، طبخ وتوزیع غذا ، تعمیر ، تامین ونگهداری ماشین آالت 
اداری وصنعتی ، حمل مواد معدنی در محدوده معدن ،س�اختمان سازی ، 
شهرک سازی ، ساخت واحدهای مسکونی ، اداری ، صنعتی ، نقشه کشی 
ونقش�ه ب�رداری به موضوع فعالی�ت الحاق و ماده مربوطه در اساس�نامه 
اصالح گردی�د.در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از 
اخ�ذ مجوز های الزم ) ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور 
پروانه فعالیت نمی باش�د( اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )555255(

آگهی تغییرات شرکت نیکان مهر درخشان سیرگان شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 4125 و شناسه ملی 14006217466 
به اس�تناد صورتجلس�ه مجم�ع عمومی ع�ادی بطور فوق الع�اده مورخ 
1397/10/20 الف-اعض�اء هیئ�ت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 س�ال 
انتخ�اب گردیدن�د: س�میه اس�المی ن�ژاد ش�ماره مل�ی 3071131232 
محمدرضا پور صادقی نژاد ش�ماره ملی 3071058667 محس�ن اسالمی 
نژاد شماره ملی 3131394171 ب-خانم طاهره شهسواری گوغری شماره 
ملی 3070961509 به عنوان بازرس اصلی ش�رکت و خانم الهه هاش�می 
ش�ماره ملی 3071847146 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال 
مالی انتخ�اب گردیدند. ج- روزنامه نگارس�تان جه�ت درج آگهی های 
شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )555672(

آگهی تغییرات شرکت نیکان مهر درخشان سیرگان شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 4125 و شناسه ملی 14006217466 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/10/20 الف-تعیین سمت 
مدیران : خانم س�میه اس�المی نژاد ش�ماره ملی 3071131232 به سمت 
مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا پور صادقی نژاد ش�ماره 
مل�ی 3071058667 به س�مت نائ�ب رئیس هیئت مدیره آقای محس�ن 
اس�المی نژاد ش�ماره مل�ی 3131394171به س�مت عضو هیئ�ت مدیره 
ب-کلیه اس�ناد و اوراق بهادار و تعهد آور ش�رکت از قبیل چک ، س�فته 
وبروات، قراردادها ، وس�ایر نامه های اداری ب�ا امضاء مدیرعامل همراه با 
مهر ش�رکت معتبر می باشد . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )556736(

گهی تغییرات شرکت مبین معدن سیرجان شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 2975 و شناسه ملی 14000185579 

به اس�تناد صورتجلس�ه مجم�ع عمومی ع�ادی بطور فوق الع�اده مورخ 
1398/04/12 تصمیم�ات ذی�ل اتخ�اذ ش�د : -1اعض�ای هیئ�ت مدیره 
ب�ه ش�رح ذیل به م�دت دو س�ال انتخاب گردیدن�د: آقای امیرحس�ین 
قاس�می نژادرائین�ی به کد مل�ی 3052212869, آقای رض�ا مکی آبادی 
ب�ه کد ملی 3071940378, و آقای مجید قاس�می نژادرائینی به ش�ماره 
مل�ی 3070429335 -2خان�م اله�ام قاس�می ن�ژاد رائینی ب�ه کد ملی 
3071793014 بس�مت بازرس اصلی و خانم سعیده عرب زاده جعفری به 
کد ملی 3071128932 به س�مت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 
انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )556860(

آگهی تغییرات شرکت مبین معدن سیرجان شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 2975 و شناسه ملی 14000185579 

به استناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ 1398/04/12 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : -1 آقای مجید قاسمی نژاد رائینی به کد ملی 3070429335 
به سمت مدیرعامل و سمت رئیس هیئت مدیره -آقای امیرحسین قاسمی 
نژادرائینی به کدملی 3052212869 به س�مت نایب رئیس هیئت مدیره 
-آقای رضا مکی آبادی به کد ملی 3071940378 به س�مت عضو هیئت 
مدی�ره - عضو اصلی -2 کلیه اس�ناد و اوراق بهادار و تعهدآور ش�رکت 
از قبیل چک، س�فته، بروات ،قراردادهاوعقوداسالمی با امضاءمدیرعامل 
آقای مجید قاس�می ن�ژاد رائینی به ک�د مل�ی 3070429335 به همراه 
مهرش�رکت و کلیه قراردادها , نامه های اداری و عقود اس�المی با امضاء 
مدیرعامل آقای مجید قاس�می نژاد رائینی به کد ملی 3070429335 به 
همراه مهرش�رکت معتبر میباش�د. اداره کل ثبت اس�ناد و امالک استان 
کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )556884(

آگهی تغییرات شرکت خدماتی تاسیساتی برق پیشگام گستر 
سیرجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1442 و شناسه 

ملی 10860538106 
به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده م�ورخ 1398/03/26 
: - به موضوع ش�رکت موارد ذی�ل الحاق گردید: انج�ام کلیه فعالیتهای 
مطالعات�ی ، خدماتی ، فنی ومهندس�ی ، مش�اوره ای ، طراح�ی ، اجرا و 
ساخت ومدیریت پیمان و همچنین نظارت برطرح های عمرانی در زمینه 
های ش�امل :-1 رش�ته معدن ) باطله برداری ، اکتشاف، استخراج وبهره 
ب�رداری ازمع�ادن، حمل و نقل م�واد معدنی در مح�دوده معدن ( و کلیه 
موضوعات در ارتباط با آن -2 رشته آب ، سد سازی ، ساخت نیروگاهای 
آبی وهیدرولیکی و کلیه موضوعات در ارتباط با آن -3 راهسازی ) جاده 
س�ازی ، بزرگراه ، راههای ریلی ، باند ف�رودگاه و کلیه موضوعات مرتبط 
با آن -4رش�ته تجهیزات و تاسیس�ات و کلیه موضوع�ات در ارتباط آن 
-5 رش�ته کش�اورزی ، دامداری ، پرورش آبزیان و کلی�ه موضوعات در 
ارتباط با آن -6 رش�ته ساختمان ، تاسیس کارخانجات و کلیه موضوعات 
در ارتباط با آن -7 رشته ماشین آالت ، تجهیزات و قطعات یدکی وکلیه 
موضوع�ات مرتبط با آن -8 اخذ تس�هیالت از بانکهای داخلی وخارجی 
و انج�ام هرگون�ه عملیات مجاز تج�اری ، اعتب�اری ، ارزی ، ریالی ، مالی 
اعم از خری�د وفروش وترخیص کاالها ، توزیع خدم�ات بازرگانی و کلیه 
موضوعات مرتب�ط با آن-9 ایج�اد تعمیرگاههای تخصص�ی خودروهای 
س�نگین ، نیمه س�نگین وانجام کلیه موضوعات مربوط�ه -10 ارئه کلیه 
خدمات فنی انواع س�واری ها ، کامیون ها ) س�نگین ونیمه س�نگین ( و 
ماشین آالت ) کشاورزی ، معدنی وصنعتی ( و همچنین کارشناسی کلیه 
ماش�ین آالت مذک�ور وموضوعات مرتبط -11 اخ�ذ نمایندگی روانکارها، 
فیلترها و قطعات -12 انجام کلیه امور خدماتی، رفاهی و کلیه موضوعات 
مربوطه -13 احداث ، نصب وراه اندازی کلیه خطوط انتقال نیرو ) فش�ار 
ضعیف و، متوس�ط وقوی ( نیروگاهها و برجهای مخابراتی و اداری وکلیه 
موضوع�ات مرتب�ط -14 انجام کلیه ام�ور مربوط به کامیپوتر وسیس�تم 
های کامپیوتری ، دوربین های مدار بس�ته ، سیس�تم های ضد سرقت و 
نظایر آن و کلیه موضوعات مرتبط پس از کس�ب مجوز از مراجع ذیصالح 
بنابراین ماده2 اساس�نامه به ش�رح فوق اصالح می گردد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

سیرجان )557796(



محمد غیوری

شش��مین جش��نواره فرهنگ��ی گل گهر 
همچون سالیان گذشته از هفته گذشته 
آغ��از به کارکرد و تا سه ش��نبه این هفته 
نیز ادامه دارد. این جشنواره با محوریت 
کمیته ه��ای مختل��ف دارای برنامه های 
متن��وع اجتماع��ی، علم��ی، فرهنگی و 
هنری است و همواره سعی داشته است 
که نیاز تمامی ذائقه ها را مرتفع س��ازد و 
خألءهای فرهنگی شهرستان را پر کند. 
نیل به هدف و میزان موفقیت مؤسس��ه 
فرهنگ��ی مع��راج اندیش��ه و مجموع��ه 
گل گه��ر در برپایی چنین جش��نواره ای 
خود مبحثی جداس��ت که باید با مدنظر 
ق��رار دادن ب��رگ خریده��ای دیگ��ری 
من جمل��ه بودج��ه مصرفی شایس��ته و 
بایس��ته بدان پرداخته ش��ود و عملکرد 
هر ی��ک از واحدهای دس��ت اندرکار  و 
9 کمیت��ه برگزارکننده ج��دا از یکدیگر 

سنجیده و بررسی شود.
یک��ی از کمیته ه��ای فع��ال در ای��ن 
جش��نواره کمیته س��یرجان شناس��ی 
بود که امس��ال ب��ا تأس��یس آن، این 
مرکز به بدنه جش��نواره اضافه ش��د و 
دارای برنامه های مختلف در قالب های 
متف��اوت و مختل��ف بود. یک��ی از این 
قالب ها برپای��ی همایش های تخصصی 
اس��ت ک��ه در هر ش��ب به ط��ور ویژه 
اختص��اص به ی��ک منطق��ه اقلیمی از 
شهرس��تان س��یرجان دارد. کار خوب 
و ارزش��مند فرهنگی که ت��ا کنون در 
س��یرجان در هیچ کدام از جشنواره ها 
اجرا نش��ده بود. اولین ش��ب این گونه 

همایش ه��ا به بخش بل��ورد اختصاص 
داشت.

 رد پای بلورد در تاریخ
اولین س��خنران ای��ن همایش تخصصی 
دکت��ر زهیر مصطفی بل��وردی بود. »رد 
پ��ای بل��ورد در تاری��خ« عن��وان مقاله 
ارائه ش��ده توسط این نویس��نده بلوردی 
اس��ت که به مناسبت س��ی امین سالروز 
تأس��یس مرکز کرمان شناس��ی به این 
مرکز ارائه شده است. وی در وقتی اندک 
به چهارچوب کلی ای��ن مقاله و مباحث 
مطرح شده در آن پرداخت. دکتر بلوردی 
با اشاره به اشباع رسیدن تاریخ نگاری ُکل 
از لزوم و اهمیت پرداختن به تاریخ نگاری 
جز و ُخرد اش��اره کرد که می تواند حتی 
پوشاننده عیوب و ضعف های تاریخ نگاری 
ُکل باش��د. این پژوهش��گر تاریخ منطقه 
بلورد با نام بردن و اشاره به وجوه تسمیه 
بلورد آن ه��ا را به دودس��ته ع���م��ده 
»پسینی« و »پیش��ینی« تقسیم کرد و 
شرح داد که وجه تسمیه پیشینی دارای 
دو بع��د مه��م عوامل تاریخ��ی همچون 
جنگ ه��ا و مهاجرت ها و عوامل فرهنگی 
همچون ویژگی های زبانی اس��ت که هر 
دو این عوامل می توانند بهانه ای باش��ند 
ب��رای ورود ب��ه تاری��خ و کاوش در این 

وادی.
این مدرس دانش��گاه با اشاره به دو واژه 
»س��نگ« و »راه« از این واژه ها به عنوان 
کلیدواژه ه��ای مطالعات��ی در ش��ناخت 
تاری��خ منطقه بل��ورد نام ب��رد و با ذکر 
دالیلی و ارائه اس��نادی از ای��ن دو واژه 
به عنوان نش��انگر راه و مدل های تحلیل 

تاری��خ منطق��ه بل��ورد از مناظر مختلف 
نظی��ر پیدایش��ی، تاریخ��ی، تج��اری و 

فرهنگی نام برد.

 مناطق بلورد در فرهنگ عامیانه
بازعزیزان گوهِر تحسین نثارم می کنند

من نی ام شایان تحسین، شرمسارم می کنند 
دامنی گل کاشتم در تپه ی گل
) نام بلورد تپه ی گل می باشد(

گلبنانش گل نثارم می کنند

ای��ن ابیات ش��روع صحبت ه��ای دیگر 
س��خنران این همایش دکتر احمدعلی 
قاس��می نژاد رایین��ی از اعضای هیأت 
علمی دانشگاه آزاد سیرجان و از مفاخر 
ایل بزرگ رایینی بود که مورد تشویق 
حضار قرار گرفت. وی با برشمردن نام 
مناطق مختلف بلورد، وجوه تسمیه این 
مناط��ق را ازنظر اس��اطیری و فرهنگ 

عامیانه موردبررس��ی قرارداد. قاس��می  
همچنین با برش��مردن هن��ر قالی بافی 
به عن��وان اصلی تری��ن هن��ر و صنای��ع 
س��اخت دست عش��ایر و مردم منطقه 
و همچنین اش��اره به هشت طایفه ایل 
ب��زرگ رایین��ی ُگل و نقش موردعالقه 
بافنده های برخ��ی از این طوایف را نام 

برد.

 رد وقای�ع منطق�ه در غزلیات 
حافظ

دکتر محس��ن پ��ور مختار از اس��اتید 
دانش��گاه که خ��ود زاده منطقه اس��ت 
دیگر س��خنران این مراسم بود. وی با 
تأکید بر وجوه و زوایای پنهان و ناگفته 
تاریخ منطق��ه، آن را چونان آبگینه ای 
دانس��ت که هزاران تکه ش��ده است و 
بایس��ته اس��ت در طی زمان تکه های 
خردشده این ظرف را در کنار هم چید 

تا بلکه اندکی به شکل اصلی آن اشراف 
پیدا کرد. 

این نویس��نده و پژوهشگر تاریخ ضمن 
خوان��ش ابیاتی که حکای��ت از ارادت 
خواجه حافظ ش��یرازی به ش��اه شجاع 
مظفری دارد به شرح برهه ای از زندگی 
ش��اه ش��جاع مظفری و دربه دری او در 
منطق��ه کرمان و ش��ش م��اه زندگی 
او در چه��ار گنبد پرداخ��ت و از پایان 
اختالف مظفریان و صلح ش��اه ش��جاع 
و ش��اه منصور در منطق��ه چهار گنبد 
سخن راند و اینکه خبر این صلح برای 
ش��یرازی ها و به طبع ش��خص حافظ 
بسیار مس��رت بخش بود که سبب ساز 

ُسرایش این بیت ها شد.
نسیم باد صبا دوشم آگهی آورد/

که روز محنت و غم رو به کوتهی آورد
رساند رایت منصور بر فلک حافظ/

که التجا به جناب شهنشهی آورد
ش��عر خوانی محمدحسین پورمعصومی 
شاعر بلوردی دیگر بخش این همایش 
ب��ود که نکته جالب آن س��خنان پیش 
از خوان��ش او بود. وی ضمن رد نکردن 
توسعه از اینکه بلورد نام شهر را با خود 
حم��ل می کند و رن��گ و بوی مدرنیته 
به خود گرفته اس��ت چن��دان راضی و 
خش��نود نبود. پورمعصومی تأکید کرد 
که یاد و خاطره بلورد در ذهن او همان 
کوچه باغ های  هم��ان  باصف��ا،  باغ های 
خاکی ب��ا دیوارهای هف��ت چینه گلی 

است نه چیز دیگر.

 رونمایی از کتاب سنگ مزارها
ام��ا پایان بخش ای��ن همایش زیبا یک 
رویداد فرهنگی از جنس نش��ر و کتاب 
بود. رو نمایی از کتاب »سنگ مزارهای 
منطق��ه بل��ورد« اث��ر زهی��ر مصطفی 
بلوردی و خواهرش فاطمه بلوردی که 
خود کارش��ناس ارش��د هنر است. این 
کتاب توس��ط سرکار خانم مهری موید 
محس��نی با حضور ش��رکت کنندگان 
در مراس��م رونمایی شد و نسخه هایی 
از آن از س��وی تهیه کنن��دگان آن به 
مدعوین هدیه داده ش��د.  کتاب سنگ 
مزاره��ا از نگاه تاریخ، مردم شناس��ی و 
هنر به موض��وع قدمت منطق��ه بلورد 

پرداخته است.

 شماره 1185 
 شنبه 26 مرداد 1398  فرهنگ و هنر8

ثبت آثار هوشنگ مرادی
 در حافظه مّلی ایران 

آثار هوش��نگ مرادی کرمانی و قرآن قرآختایی آستانه شاه نعمت ا... ولی، 
در حافظه ملی ایران ثبت می ش��وند. دبیر کمیته ملی حافظه جهانی در 
آخرین جلسه این کمیته با اعالم این خبر گفت: »مجموعه آثار هوشنگ 
مرادی کرمانی، مجموعه جزوات قرآن قرآختایی )۱۸ پاره ترکان خاتون( 
آستانه شاه نعمت ا... ولی در کرمان و مجموعه نقشه های جغرافیایی خطی 
ترسیمی استاد سحاب در کمیته های کارشناسی تأیید شد و واجد ارزش 

ثبت در فهرست حافظه ملّی ایران قرار گرفت«.

نگاه

نوشته هایی از َسِر دلتنگی 

محمدعلی آزادیخواه 

بی تفاوتی، کم گناهی نیست 
■ چشم خون گرفته ی آتش زیر پلک خاکستر مترصد 

آتش افروزی است. 
■ بهوش باشید که آب تشنه هم در سراب گم می شود. 

■ چیدن گل، زیبایی ستیزی نابخردانه ای است. 
■ کشاورز نکاشته، داسش را برای درو تیز نمی کند. 

■ حاصل جمع نکاشتن های کشاورز صفر است. 
■ چیدن گل بازداشتن خودخواهانه ی دیگران است از درک زیبایی. 

■ زیبایی پرنده ها با پروازشان کامل می شود. 
■ دو زیست بودِن آدم های ناکس و بی شرف این است که هم مرِد مرد ستانند 

و هم شغاِل انگورستان. 
■ زیبایی آب به زاللی آنست. 

■ آرامی و وقار رودخانه به ژرفای پرآبی آنست. 
■ س��یالب گل آلود و سبکس��ر و پرشتاب، همیشه بس��تر خودش را فراموش 

می کند و خطر می آفریند. 
■ کژراهی سیل هیچگاه او را به سر منزل مطلوبی نمی رساند. 

■ »بی بُِتگی« مسیِر سیالب ها به شرارت و خانمان بَراَندازی آنها می افزاید. )بی 
بُِتگی: یعنی بیابان بی بوته و بی  دار و درخت و رویش گیاهی هانمید که مانِع 

پُرشتابی سیالب ها شوند.(
■ س��یالب ها هیچگاه زالل نیستند و س��خت گل آلودند و مثل جنگ صورت 

زشت و تبه کاری دارند. 
■ حرف از راه کج و راس��ت است و به یادمان مانده که اگر راهِ راست آدم را به 

سر منزل مقصود نرساند، راه کج هیچگاه نمی رساند. 
■ »راس��تی موجب رضای خداس��ت«، ولی به همان خدا س��وگند که قبل از 

پروردگار، بیشتر موجِب رضای بندگان تازه به دوران رسیده است. 
■ به دوستم گفتم: نمی آیی، نمی نشینی، َگپی، درِددلی؛ گفت: »نه به خودم، 
حتی به دلم هم دیگر اعتماد نمی کنم و پشتْ بندش خواند: دیشب غم دل به 
دل بگفتم به نهفت/ چون صبح دمید، دیگری هم می گفت- من بودم و دل، راز 

مرا فاش که کرد:/ دیگر غم دل به دل نمی باید گفت«. 
■ در مغرِب دیدارِ دوستان، هزاران خداحافظی غروب می کند. 

■ در این اوضاع و احوال، باید صد بار گفت که بی تفاوتی کم گناهی نیست. 

به بهانه برگزاری مراسم شب فرهنگی  بلورد
در جشنواره فرهنگی گل گهر

َرِد بلورد
در تاریخ و غزل

اعض��ای هیئت مدیره جدید ش��رکت س��نگ آهن 
گهرزمین روز چهارشنبه از مراحل مختلف استخراج 
و فرآوری این شرکت در سایت معدن بازدید کردند. 
در این بازدید که جمشید مالرحمان، آرش حبیبی، 
محمدفالح، امیرعلی طاه��رزاده به همراه علی اکبر 
پوریان��ی مدیرعام��ل و جمع��ی از مدی��ران گل گهر 
و گهرزمی��ن حض��ور داش��تند از س��وی مدیرعامل 
ش��رکت چگونگی مراحل مختل��ف تولید، بهره وری 
و اش��تغال در قس��مت های مختلف تشریح شد. در 
ادام��ه این بازدید نشس��ت مش��ترک اعضای هیئت 
مدیره و مدیران گل گهر و گهرزمین برگزار ش��د. در 
این جلس��ه جمش��ید مالرحمان مدیرعامل شرکت 
معدن��ی و صنعت��ی گل گهر طی س��خنانی با تأکید 
بر  موضوع »توسعه« و »تولید« در مجموعه گل گهر 
و ش��رکت های دیگر عنوان کرد:  »زمانی می توانیم 
در مورد خصوصی س��ازی اظهار رضایت بکنیم و به 
بازدهی آن امید داشته باشیم که فضا»رقابتی« شده 
باش��د  و البت��ه رقابت با موازی کاری نباید اش��تباه 

گرفته شود.«
وی با  اشاره به موفقیت های گهرزمین در سال های 
اخیر و تاکید بر تفکر و دیدگاه سیس��تمی  به منظور  
جلوگیری از هزینه و اتالف انرژی اظهار داش��ت: » ما 
باید خالق صنعت باش��یم و ن��ه خریدار صنعت و این 
نگاه خالقانه و بومی سازی در شرکت گهرزمین بسیار 

خوب و قابل س��تایش است.« وی در ادامه از مدیران 
شرکت های منطقه گل گهر خواست نگاه »توسعه ای« 
همراه با »افزایش تولید« همراه با کاهش هزینه های 
زائ��د را بیش از قبل در مجموعه خ��ود تقویت کنند 
تا از این فرایند به چش��م ان��داز و اهداف عالی بخش 

صنعت و معدن در منطقه برسیم. 

گهرزمین در مسیر استقالل  
در این نشس��ت عل��ی اکبر پوریانی؛ مدیرعامل ش��رکت 
سنگ آهن گهرزمین نیز تغییرات هیئت مدیره شرکت  را 
به فال نیک گرفت و گفت: »ش��رکت گهرزمین، شرکتی 
در حال پیش��رفت می باش��د لیکن در سال های گذشته 
ب��ا حمایت های دوس��تان و واگذاری معدن به ش��رکت 

گهرزمین، مسیر رشد و شکوفایی این مجموعه به خصوص 
در سال های اخیر بیش��تر از قبل هموار شد.« وی هدف 
ش��رکت را، راه اندازی ۵ خط ۲ میلیون تنی کنسانتره و 
۲ خ��ط تولید ۵ میلیون تنی گندله عنوان کرد و افزود:» 
پیش��رفت کنونی پروژه خط ۳ تولید کنس��انتره نزدیک 
به ۵۰ درصد می باش��د که انتظار م��ی رود با یاری خدا و 

همت همکاران، طی ماه های آینده تحّوالت چشمگیری 
را نظاره گر باشیم.«  پوریانی درصد پیشرفت پروژه گندله 
سازی را بیش از 9۵ درصد برشمرد و اظهار داشت:» این 
آمار امیدوار کننده، نشان از تالش شبانه روزی و خالصانه 
هم��کاران دارد؛ ضمن این که حمای��ت های آقای آرش 
حبیبی؛ عضو هیئت مدیره در راستای سرعت بخشیدن به 
فعالیت های پروژه بسیار تأثیرگذار بوده است.« مدیرعامل 
گهرزمین در پایان صحبت های خود با تأکید بر این مهم 
که ش��رکت در مسیر مستقل ش��دن  قرار دارد،  تصریح 
کرد: »بنیان گذار شرکت گهرزمین، شرکت گل گهر بوده 
است که امید اس��ت با حمایت های بیشتر و همیشگی، 

شاهد پیشرفت های بیشتری در مجموعه باشیم.«

تالش برای جذب نیروهای مستعد
محم��د فالح ؛رئیس هیئت مدیره گهرزمین نیز در این 
نشست با تأکید بر اهتمام برای تحقق اهداف صنعتی و 
دس��تیابی به موفقیت بیشتر در گهرزمین، تصریح کرد: 
»تالش و کوش��ش همکاران گهرزمین باعث ش��ده که 
تمامی اعضای هیئت مدیره از مدیرعامل حمایت کنند و 
آقای پوریانی در سمت مدیرعاملی این شرکت ابقا شود.«
وی همچنین با تاکید بر همکاری و همدلی بیش��تر در 
این مجموعه گفت: ان شاءا... باید با جذب نیروهای زبده 
و با استعداد زمینه پیشرفت بیشتر مجموعه گهرزمین را 

فراهم نماییم.«

در جریان نشس��ت مشترک اعضای هیئت مدیره و مدیران گهرزمین و گل گهر، 
مهندس علی زهرودی مدیر واحد بومی س��ازی شرکت به ارائه مدل های جدید 

بومی سازی در این معدن پرداخت.
وی عن��وان ک��رد: از جمل��ه عناصر اصل��ی در ای��ن فرآیند، الزام هوش��مندی 
ب��االی کارفرم��ا در کلیه مراحل طراحی و س��اخت و تولید، تش��کیل تیم های 
فن��ی چندتخصصی در حوزه های طراحی، س��اخت و کنت��رل کیفی به منظور 
انجام همکاری های فنی تخصصی با س��ازندگان و مدیریت ریس��ک می باشد. 
زهرودی با اش��اره به برنامه های آتی واحد بومی سازی گهرزمین گفت: ساخت 
گیربکس های ویژه تضمین تولید خطوط کنس��انتره و گندله، از جمله گیربکس 
آس��یاب HPGR و انواع قطعات و مجموعه های یدکی مورد نیاز خطوط فوق، 
در دس��تور کار بوده و مهمترین پروژه پیشنهادی بومی سازی که یک پروژه در 

س��طح ملّی اس��ت یعنی احداث خط شماره ۲ گندله س��ازی شرکت مبتنی بر 
حداکثر طراحی بومی و حداکثر ساخت داخل که در راستای اجرای راهبردهای 
اقتصاد مقاومتی اس��ت از این برنامه ها می باشند. مدیر بومی سازی گهرزمین 
اظهار داش��ت: در این پروژه، طراحی و س��اخت کوره گندل��ه که قلب کارخانه 
محس��وب می گردد، توسط یک ش��رکت داخلی توانمند و با سابقه و با قابلیت 

طراحی و ساخت کوره در نظر گرفته شده است.
وی در ادامه ضمن بیان اینکه موفقیت در پروژه های بومی س��ازی مدیون کار 
تیمی با روحیه جهادی و حمایت های بی دریغ مدیر عامل، اعضای هیئت مدیره 
و همکاری های فی مابین با ش��رکت گل گهر است گفت: برخی از این مدل ها 
برای اولین بار در کشور تولید می شوند لذا درخواست می کنم به منظور روانتر 

شدن مراحل اجرای کار، در روند تصویب این پروژه ها تسریع شود. 

جمشید مالرحمان مدیرعامل گل گهر در نشست اعضای هیئت مدیره و مدیران گهرزمین مطرح کرد: 

نگاه بومی سازی گهرزمین قابل ستایش است
نگاه توسعه ای همراه با افزایش تولید و فرآوری بیش از آنچه هست باید در منطقه تقویت شود

از سوی مدیر بومی سازی شرکت تشریح شد:

مدل های جدید بومی سازی در گهرزمین 



گروه حوادث: برخورد بس��یار شدید 
و رخ ب��ه رخ دو خ��ودروی پژو پارس 
س��فید و پ��ژو 207 نوک م��دادی در 
کیلومت��ر 22 محور س��یرجان کرمان 
)خط برگش��ت ب��ه س��یرجان، بعد از 
حس��ین آباد( که س��اعت4:20 بامداد 
ش��نبه 19 مردادماه به وقوع پیوست 
از جمله سوانح جاده ای تلخ و عجیب 
ب��ود که تا چن��د روز پ��س از حادثه 
علت و چگونگی آن مش��خص نبود و 
می ش��د.  مطرح  مختلفی  فرضیه های 
این تصادف که در آن تمام سرنشینان 
دو پژو کش��ته شدند، در حالی رخ داد 
ک��ه در اطالعات اولیه گفته می ش��د 
دو پژو در محور یک طرفه به س��مت 
س��یرجان در ح��ال حرک��ت بودن��د. 
اتفاقی که باعث س��فر س��رهنگ علی 
اکبر نصیری فرمانده پلیس راه استان 

کرمان به سیرجان شد.

 موقعیت سیرجان بسیار خاص 
است

فرمان��ده پلیس راه اس��تان کرمان در 
گفت وگو با خبرنگار نگارس��تان بیان 
راه های  داش��ت: گس��تردگی ح��وزه 
ش��هری و روستایی س��یرجان، عبور 
مس��یر ترانزیت��ی ش��مال ب��ه جنوب 
ای��ن  از  ته��ران(  ب��ه  )بندرعب��اس 
شهرستان و 4 راه مهم کرمان، شیراز، 
بافت و رفسنجان و همچنین ترافیک 
شدید خودروهای س��نگین، موقعیت 

س��یرجان را در بحث سوانح جاده ای 
بسیار خاص کرده است. سرهنگ علی 
اکبر نصیری که در حال کارشناس��ی 
حادثه جاده کرمان ب��ود بیان کرد: با 
تمام خصوصیاتی که عنوان ش��د اگر 
رانندگان به عنوان عامل انسانی قوانین 
رانندگی را رعایت کنند قطعاً ش��اهد 

حوادث کمتری خواهیم بود.

 10 بار از صحنه تصادف بازدید 
کردم

فرمانده پلیس راه شهرس��تان سیرجان 
نی��ز در ای��ن خصوص ب��ه خبرنگار ما 
گف��ت: پ��س از بررس��ی های دقیق و 
چندباره بنده و کارشناس��ان پلیس راه 
باالخ��ره علت و چگونگ��ی این حادثه 
ناگوار مش��خص ش��د. س��رهنگ پیام 
محم��دی اف��زود: 10 ب��از از صحن��ه 
تص��ادف بازدید کردم و مجبور ش��دم 
برای بررسی سطح زیرین دو خودرو از 

باالبر جرثقیل استفاده کنیم. وی ادامه 
داد: ای��ن حادثه بس��یار پیچیده بود. 
هیچ شاهد یا دوربینی در محل وجود 
نداش��ت. همه افراد حاضر در ماشین 
کشته شده بودند. برای مشخص شدن 
علت حادثه پس از بررسی سطح زیرین 
دو خودرو و آثار ب��ه جا مانده بر روی 
سطح آسفالت و متر کردن فاصله آثار 
و مشخص ش��دن محل دقیق برخورد 
شاس��ی پارس با آس��فالت، معلوم شد 
که خ��ودروی پ��ارس در حال حرکت 
در خ��الف جهت ب��وده و با س��رعت 
بسیار باال با پژو 207 برخورد شدیدی 
داش��ته به ش��کلی که بدون هیچ گونه 
خط ترم��زی، باعث واژگونی پژو 207 
ش��ده اس��ت. این مقام انتظامی بیان 
داشت: راننده و سرنشین خودروی پژو 
پ��ارس به ترتیب ب��ه نام های »حجت 
موسائی پور« و »مصطفی شریف پور« و 
راننده پژو 207 به نام »علی عرب پور« 

در دم جان خود را از دست دادند.

 فرمان��ده پلی��س راه شهرس��تان 
سیرجان با اشاره به افزایش تصادفات 
منج��ر به ف��وت در تیر و م��رداد ماه 
امسال نسبت به مدت مشابه در سال 
گذشته، اعالم کرد: در 50 روز گذشته 
18 نفر فوتی در محورهای مواصالتی 
سیرجان بر اثر سوانح جاده ای داشتیم. 
در نشس��ت بررس��ی و پایش س��وانح 
جاده ای سیرجان در کرمان، مشخص 
شد که سوانح از لحاظ تمامی آیتم ها 
شامل محل وقوع، زمان و علت دارای 
پراکندگی هس��تند و نمی توان عنوان 

کرد که محلی داریم که چند تصادف 
در آن نقطه رخ داده است.

 گالی�ه از بی توجه�ی م�ردم/ 
مرگ دلخراش دختر 8 ساله

س��رهنگ پیام محم��دی اذعان کرد: 
متأس��فانه در تمامی س��وانح جاده ای 
ش��اهد بی توجهی رانن��دگان به جلو 
و عدم رعایت قوانین هس��تیم. مرگ 
دخت��ر بچه 8 س��اله در ای��ن حوادث 
بس��یار ناگوار بود. پ��دری که صاحب 
ی��ک تانکر آب بوده اس��ت دختر بچه 
8 س��اله خود را به هم��راه می برد. در 
مسیر دختر بچه خواب می رود. حوالی 

کیلومتر 60 جاده شیراز و در نزدیکی 
منطق��ه گل گهر، پ��در متوجه افتادن 
قطع��ه ای از خ��ودرو می ش��ود. تانکر 
را نگه داش��ته و با ق��دم زدن بر روی 
سطح جاده از خودرو فاصله می گیرد. 
در همین حین دختر بچه در تاریکی 
ش��ب از خواب بیدار ش��ده و با ترس 
به دنب��ال پدر می گردد. او ناگهان وارد 
جاده ش��ده و خودرویی باس��رعت با 
او برخ��ورد کرده و دخت��ر بچه جان 

می ب��ازد. م��ورد دیگر م��رگ پیرمرد 
70 س��اله بود که قصد داش��ته مسیر 
طوالن��ی یزد تا بندرعباس را یکس��ره 
رانندگی کند اما متأسفانه در کیلومتر 
60 محور س��یرجان بندرعباس دچار 
واژگونی شده و پس از برخورد با بدنه 
پل جان می ب��ازد و 4 عضو خانواده را 
مجروح می کند. در حادثه دیگر که در 
محور بافت رخ داد خودروی پژو 206 
بودن الس��تیک ها  نامناس��ب  به علت 
واژگون و دختر بچه 4 ساله جان خود 

را از دست می دهد.

و  خ�ودرو   180 توقی�ف   
موتورسیکلت

وی گف��ت: در 20 روز گذش��ته 180 
وس��یله نقلیه ش��امل 107 ماش��ین و 
73 موتورس��یکلت را توقی��ف کرده ایم 
ام��ا برخی از م��ردم متأس��فانه رعایت 
نمی کنند. ما از ش��هروندان می خواهیم 
که ب��ه پلیس راه در کاه��ش تصادفات 
کم��ک کنن��د. در کاه��ش تصادف��ات 
مهمتری��ن عامل مردم هس��تند. جاده 
و پلیس 50 درصد ماجرا اس��ت. بیش 
از 70 درص��د تصادفات ما به علت عدم 
توجه راننده به جلو ناش��ی از خستگی 
و خواب آلودگی و 60 درصد تصادفات، 
واژگونی اس��ت. همه چی��ز به مردم بر 
می گردد. تا شهروندان ما نخواهند هیچ 
مش��کلی حل نمی ش��ود. پس از عموم 
همش��هریان می خواه��م ب��رای حفظ 
جان خود و خانواده قوانین رانندگی را 
رعایت کنند تا مادری داغدار و بچه ای 

بی پدر نشود!

مح�ور  در  هماش�هر  تقاط�ع   
کرمان روشن می شود

رئیس اداره راهداری سیرجان نیز در 
این رابط��ه به خبرنگار م��ا گفت: در 
حال پیگیری هس��تیم که با همکاری 
تقاطع حسین آباد  شهرداری هماشهر 
در محور سیرجان کرمان روشن شود. 
رضایی افزود: قطعاً با ایجاد روش��نایی 
این تقاطع که بس��یار پُرتردد  اس��ت 

سوانح کاهش می یابد.

حوادث
4535  620  0913حوادث و اتفاقات پیرامون خود را به ما اطالع دهید
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آخرین اخبار و تصاویر حوادث را با ما در اینستاگرام دنبال کنید
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عدم توجه به جلو، علت 70 درصد سوانح جاده ای!
ایمن برانیم.
پلیس راه شهرستان سیرجان 
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| امیر عرب پور | | حجت موسایی پور |

 سرانجام علت حادثه مرگبار و پیچیده محور کرمان- سیرجان مشخص شد: 

حرکت خالف جهت 
خودرو پارس،علت
 سانحه خونین اعالم شد

آگهي مناقصه عمومي شماره 98/29/ع
"اجراي عمليات حفاري چاههاي مشاهده  شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد 
اي آبشناسي و تجهيز آنها به ميزان 9000 متر با قطر HQ " در معدن شماره 1 خود را از طريق برگزاري 
اسناد  اخذ  مي توانند جهت  متقاضيان  كليه  لذا  نمايد.  واگذار  واجد شرايط  پيمانكار  به  عمومي  مناقصه 
به همراه فرم پرسشنامه  را  اسناد مذكور  و  WWW.GEG.IR  مراجعه  الكترونيكي  به آدرس  مناقصه 
ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت تأمين كنندگان و مشتريان - مناقصه ها دانلود نمايند . مهلت تحويل 
پاكات ساعت 9 الي 14 روز دوشنبه مــورخ 98/6/11 در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا 
دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمنًا بازديد از محل اجراي پروژه روزهاي شنبه مورخ 98/6/2 و 

يكشنبه مورخ 98/6/3 مقرر شده است.
مديريت قراردادها و معامالت 
شركت معدني و صنعتي گل گهر 

فراخوان شماره 98/9/ف
شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام ( در نظر دارد " خريد پهناي باند اختصاصي 
اينترنت " خود را از طريق برگزاري مناقصه محدود به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد . هدف 

از اين فراخوان شناسايي شركت هاي صاحب صالحيت بمنظور دعوت به مناقصه مي باشد . 

مدارك مورد نياز جهت دعوت به مناقصه :
1- اساسنامه و اظهار نامه ثبتي شركت )مرتبط با موضوع قرارداد( 

2- تصوير آگهي تاسيس در روزنامه رسمي با آگهي آخرين تغييرات شركت حـــاوي معرفي صاحبان امضاء هاي مجاز
3- گواهي اداره ثبت شركتها مبني بر اعتبـاراساسنامه و موجوديت شركت 
4- مدارك مثبته ثبت نام اينترنتي مربوط به موديان ماليات بر ارزش افزوده.

5- مجوز FCP و يا ServCo  از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی حتما "برابر اصل"
6- گواهي ثبت دفتر نمايندگی فروش و ارائه خدمات پشتيبانی مستقر در سيرجان) قرارداد نمايندگی به همراه 

آدرس، تلفن، قرارداد اجاره و يا سند ملكی دفتر نمايندگی و گذشت حداقل دو سال از تاسيس دفتر(
7- حداقل سه نفر نيروی فنی مستقر در سيرجان)ليست بيمه سه ماه اخير پرسنل فنی بهمراه مدارك فنی و رزومه 

تخصصی، مشخصات فردی، كپی آخرين مدرك تحصيلی و سمت فرد بهمراه چارت سازمانی(
8- رونوشت برابر با اصل قراردادهای فروش اينترنت باالی 20مگابيت بر ثانيه در شهرستان سيرجان و در صورت 
وجود قراردادهاي منعقده با  شركت های منطقه گل گهر)موضوع قرارداد، مبلغ قرارداد، نام، آدرس و شماره تلفن 

كارفرما ارسال گردد(.
9- شبكه دسترسی در سطح شهرستان سيرجان و منطقه ويژه اقتصادی)مختصات و آدرس دقيق پاپ سايت ها و 

محدوده پوشش دهی(
10- عضويت در RIPE NCC و ارائه مستندات الزم در اين خصوص 

11- گواهي حسن سابقه  از قراردادهای فعلی و قبلی ) رضايت نامه از قراردادهای باالی 20 مگابيت بر ثانيه در 2 سال اخير(

- كليه مدارك و اسنادي كه بصورت كپي ارسال مي شوند بايستي برابر اصل شده باشند .
- شرايط و مدارك ذكر شده فوق حداقل شرايط الزم جهت شركت در مناقصه مي باشد و شركت كنندگان 
در فراخوان كليه مدارك و مستندات فوق را تكميل و در پاكت در بسته و مهر موم شده به نشاني دفتر 
مركزي شركت واقع در تهران – خيابان دكتر فاطمي روبروي هتل الله – ساختمان نگين ، پالك 273 – 
دبيرخانه مركزي و يا به نشاني سيرجان – كيلومتر 50 جاده شيراز – مجتمع معدني و صنعتي گل گهر 

– دفتر كميسيون معامالت و حداكثر تا تاريخ 1398/05/26 ارسال گردد .   
- روي پاكت ارسالي بايستي قيد گردد " مربوط به فراخوان شماره 98/9/ف" 

- جهت كسب اطالعات بيشتر و هرگونه سوال در اين زمينه ميتوانيد با شماره 
41423328-03 و يا همراه 09133475779 آقاي مهندس آقابابايي تماس حاصل نمائيد . 

جناب آقای محمد غالمرضاپور  
با نهايت تاسف و تاثر در گذشت مرحوم مختار غالمرضاپور را تسليت 
و  رفته  دست  از  عزيز  آن  برای  الهی   رحمت  و  غفران  نموده،  عرض 
از  محترم  خانواده  و  حضرتعالی  برای  عزت  با  عمر  طول  و  سالمتی 

مجتبی امانیپروردگار متعال خواهانم.

جناب آقای اکبر اسدی 
خانواده  و  جنابعالی  حضور  را  مكرمه تان  والده  درگذشت  ضايعه 
محترم تسليت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال شادی روح آن 

مرحومه و صبر و سالمت بازماندگان را مسئلت می نماييم. 

نشريه نگارستان 

جناب آقای محمد مددی زاده
را حضور  والده مكرمه تان  تاثر ضايعه درگذشت  و  تاسف  نهايت  با 
آن  متعال شادی روح  از درگاه خداوند  نموده،  شما تسليت عرض 

مرحومه و صبر و سالمت بازماندگان معزز را مسئلت می نماييم.

محمودآبادی، اشرف زاده

به رفتنت می انديشم به وقتی كه دلمان را شكستی، قلبمان را مهمان غم و اندوه نمودی، 

به پروازت می انديشم به پرواز بی صدا و خاموشت، چه سبكبال و آرام پر گشودی... 

به مناسبت نهمين سالگرد درگذشت برادر عزيزمان 

مهدی 
فیروزآبادی 

روز پنجشنبه 98/5/31 
هم  گرد  مزارش  سر  بر  عصر   6 ساعت 

می آييم و يادش را گرامی می داريم. 

خانواده فيروزآبادی 

مفقودی
مجوز اسلحه شكاری گلوله زنی كاليبر 308 ساخت آمريكا 
به شـماره 421/762 بنـام امين  مهدی فـر فرزند محمد 
ش.ش 3316 ت.ت 1360/8/9 ش. ملـی 3071183445 
سيرجان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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سیاسی  /   اجتماعی /   فرهنگی

به امام صادق )علیه الّسالم( گفته شد:
آیا مؤمنان غیر از عید فطر و قربان و جمعه

 عید دیگرى دارند؟ فرمودند:آرى، آنان عید 
بزرگتر از این ها هم دارند و آن روزى است که 

امیرالمؤمنین )علیه الّسالم( در غدیر خم 
باال برده شد و رسول خدا مسأله والیت را 

بر گردن زنان و مردان قرار داد .

زمین بار دیگر
 در عزای یکی دیگر
 از محافظانش
 داغدار شد
دکتر غالمعلی بسکی، 
معروف به بابا بسکی
 که براى تردد از دوچرخه استفاده می کرد،
 از پالستیک استفاده نمی کرد،

 گیاهخوار بوده و اصوالً زباله تولید نمی کرد 
وى که به پدر محیط زیست مشهور بود این 
هفته در سن 88 سالگی دار فانی را وداع 
گفت. روحش شاد و راهش پر رهرو باد 

عوامل مؤثر برتکوین وتقویت 
سازمان های مردم نهاد 

شهسوار صادقی 

امروزه کمتر انسان آگاه ودردمندی پیدا می شود که با تشکیل سازمان های 
غیر دولتی برای حل وکاهش مش��کالت پرش��مار و عافیت سوز جامعه 
مخالف باشد. بنابراین در این یادداشت کوتاه به جای پرداختن به مباحث 
نظری که معموالً در حد فراوان پیرامون ضرورت و اهمیت موضوع بیان 
می شود، سعی خواهم کرد در هفته ای که یک روزش را به نام گرامیداشت 
تش��ّکل های مردمی نام گذاش��ته اند نکاتی را که ب��ه گمانم برای تکوین 

وتقویت سازمان های غیردولتی جنبه کار بردی دارد یادآوری کنم. 
- از نگاه دینی: اصوالً ذات وگوهر س��ازمان های غیر دولتی کمک بدون 
چشم داشت، به همنوعان ودفاع از منابع ومنافع عمومی ویا اقشار خاص و 
حتی طبیعت و سایر  موجودات زنده است. در سپهر بی کران اندیشه های 
الهی این گونه اقدامات خداپسندانه در راستای آموزه های دینی نیز قابل 
ارزیابی اس��ت بنابراین جلسات مذهبی و کالبد مساجد و مراکز مذهبی 
بهترین بستر وفرصت برای ایده پردازی در خصوص حل مشکالت مردم  
از جمله تش��کیل س��ازمان های غیر دولتی به عنوان امور خیر خواهانه و 
داوطلبانه ویاریگری های  غیر رس��می  اس��ت که ب��ا انگیزه معنوی وارد 

میدان عمل می شوند.
- از منظر هنر و فرهنگ: هنر به مفهوم وسیع کلمه به خصوص  نقاشی 
و موس��یقی و تئاتر می تواند به تکوین و تقویت و گسترش سازمان های 
غیردولتی کمک کند وچه خوب است هرکدام از این نهادها سرود خاص 

خود را داشته باشند و به آن نگاهی هنرمندانه نمایند. 
- از زاویه ش��بکه های اجتماعی: شبکه های مجازی با ظرفیت نامحدود 
نیز ابزار مناس��بی برای تشکیل و بسط و توسعه سازمان های غیر دولتی 
و بس��یج عمومی در مش��ارکت طلبی و مشارکت جویی اجتماعی است. 
بنابرای��ن حضور فعال مدیران نهادهای غی��ر دولتی در فضای مجازی و 
استفاده مفید و به جا از این پتانسیل بزرگ جدای از آنکه موثر و ضرورتی 

انکار ناپذیر دارد. 
 - از نگاه هویت بخش��ی فردی و خانوادگی: اصوالً انس��ان ها بر اس��اس 
فطرت خدادادی، میل به بقا و دیده شدن دارند و از این رو برای معرفی 
هویت فردی و میراث خانوادگی وقومی خود انگیزه های زیادی دارند. به 
نظر می رسد تشکیل نهادهای مدنی و غیر دولتی به نام افراد برجسته و 
ب��ا محور خانوادگی و محلی و منطقه ای تا حدود زیادی می تواند به این 

نیاز عالی پاسخ گو باشد.  
- از زاویه معرفی نهادهای موفق: معرفی س��ازمان های غیردولتی موفق 
و ثمر بخش نیز به نوبه خود موجب تکوین وتکامل این گونه س��ازمان ها 
خواهد ش��د. از سویی ایرانیان به میراث فرهنگی خود عشق می ورزند و 
بی گمان از س��ازمان های غیر دولتی که به این منظور تش��کیل می شود  

حمایت خواهند نمود. 
- از منظر زیست محیطی: حفظ محیط زیست وسازمان های غیر دولتی 
چنان در هم تنیده ش��ده اند که نام یکی، دیگ��ری را نیز  تداعی می کند. 
امروزه در دنیا قویترین سازمان های غیردولتی بنام محیط زیست  شهرت 
جهانی دارند. بنابراین می توان گفت توجه به محیط زیس��ت عامل بس��یار 

مهمی در تشکیل و توسعه و کارآیی سازمان های غیردولتی دارد. 

نگاه آخر

قصد همکاری با الریجانی را نداریم
سید حسین مرعشی در تش��ریح برنامه انتخاباتی کارگزاران در پاسخ به این 
سؤال که »به نظر می رسد اردوگاه اصالحات اآلن چند قسمت شده است و در 
این بین ظاهراً  گروهی به همکاری با الریجانی می اندیشند و برخی به حضور 
مشروط و گروهی به حضور بی قید و شرط در انتخابات تأکید دارند و اختالف 
سلیقه جدی بین آن ها را نمی توان منکر شد گفت: ما هیچ گونه قصد همکاری 
با آقای الریجانی را نداریم، آقای الریجانی خودش��ان هم هنوز تکلیف شان با 
بقیه اصولگرایان روشن نیست بنابراین این حرف اصاًل اساسی ندارد. وی گفت: 
در جبهه اصالحات ممکن اس��ت نظرات متفاوت باش��د ولی به هر حال نظام 
تصمیم گیری در این جبهه جمعی است و در فرایند تصمیم گیری ها، جبهه 

اصالحات تصمیم نهایی اش را خواهد گرفت.
دلیل بازداشت حسن عباسی اعالم شد

حسن عباسی از فعاالن تندرو سیاسی که کلیپ های سخرانی های تند و تیز او 
با انواع اتهام علیه مسئوالن کشور به وفور در فضای مجازی یافت می شود هفته 
گذش��ته بازداشت شد. در دلیل بازداشت وی مدیرکل حقوقی وزارت اطالعات 
گفت: متعاقب تعریضات و انتساب موارد خالف واقع متعدد و مکرر توسط وی به 
وزارت اطالعات و سربازان گمنام امام زمان )عج( این مرکز علی رغم خویشتن 
داری این وزارتخانه و کارکنان خدوم آن در بسیاری از موارد - با توجه به حفظ 
مصالح امنیت ملّی– وزارت اطالعات با اس��تناد به یکی از تعریضات ایشان که 
وی در سخنرانی مدعی گردیده بود: نیت وزارت اطالعات ایجاد تغییر و تحول 
در نظام بوده و همچنین مدعی گردیده بود وزارتخانه متبوع با کانال ضد نظام 
در ارتباط می باشد و ...، این وزارتخانه نسبت به طرح شکایت نزد مرجع قضایی 
اقدام و پس از طی تش��ریفات رسیدگی بر اس��اس موازین قانونی، نهایتاً رأی 
محکومیت نامبرده در دادگاه  بدوی صادر و رأی مزبور با توجه به تجدید نظر 
خواهی مشارالیه در مرحله تجدید نظر نیز مجدداً رسیدگی و محکومیت ایشان 

با حکم شعبه تجدید نظر رسیدگی کننده قطعی گردید.
فرماندار بدون حکم

 فرمانداری بدون سرپرست
از زمان س��فر سرپرس��ت فرمانداری به حج  قریب یک ماه می گذرد که این 
مجموعه بدون سرپرست اداره می ش��ود. محمودآبادی البته از راه دور اوضاع 
شهرس��تان را پیگیری می کند به طوری که حتی اگر بدون اجازه او کسی در 

شهرستان ُجم بخورد باید جوابگو باشد.
نمونه این اتفاق چندی پیش افتاد و وی پس از اطالع از برپایی یک کنفرانس 
خبری برای یکی از مس��ئوالن ش��هر با دعوت رئیس ارشاد، در تماس از مکه 
با وی در این رابطه از او بازخواس��ت کرد تا نشان دهد از آنجا هم مثل پلیس 
فتا حواس��ش به همه جا هست. از زمان انتصاب شیخ محمد محمودآبادی به 
سرپرستی فرمانداری سیرجان بیش از سه ماه می گذرد. سرپرست فرمانداری 
پس از بازگشت از سفر قطعاً باید به دنبال تمدید سرپرستی و یا صدور حکمش 

باشد چرا که طبق قانون مدت سرپرستی فقط سه ماه است.  
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18 سال پیش در این روز
مروری بر 

 دور
خبار سال های

ا

◄معاون جدید فرماندار س�یرجان منصوب ش�د. در نشس�تی 
ک�ه در همین رابطه با حضور حجت االس�الم والمس�لمین علما 
امام جمعه، هاشمی نماینده، دعاگویی فرماندار و برخی مدیران 
شهرستان برگزار شد مهندس حس�ن رحیمی به عنوان معاون 

فرماندار معرفی و مشغول به کار شد. 

◄مدیرکل فرهنگ و ارش�اد استان به سیرجان آمد. سیدجواد 
جعفرى در این س�فر که با هدف دیدار با هنرمندان شهر صورت 
گرفته به همراه افسرى رئیس ارشاد شهرستان از دفتر نگارستان 
نیز بازدید نمود و در جمع نویسندگان نشریه خط مشی معتدل و  

میزان تیراژ و مخاطب نگارستان را ستود. 

◄یدا... اسدى رئیس بنیاد شهید شد. این مسئولیت تا پیش از 
این بر عهده علی سلیمانزاده بود. در مراسمی که به همین منظور 
با حضور صابرى مدیرکل برگزار شد بر رسیدگی به خانواده پانصد 

شهید دفاع مقدس در سیرجان تأکید شد.  

◄ زن جوانی که پس از اختالف با همسرش در 
شیراز اقدام به سرقت یک خودرو در آن شهر کرده 

بود پس از دس�تگیرى در س�یرجان علت این امر را فرار 
از منزل در پی اختالفات خانوادگی اعالم کرد و گفت: با توجه 
به رفتارهاى بد همس�رم ناچار شدم با بچه ام از خانه فرار کنم 
و براى این کار چون وس�یله نقلیه نداش�تیم اقدام به سرقت 
خودرو سوارى پیکان با تهدید راننده اش کردم و به سیرجان 

آمدم که شناسایی و دستگیر شدم.

◄دانش�جویان س�یرجانی دانش�گاه هاى کش�ور ب�ه کم�ک 
داوطلبان کنکور در س�یرجان آمدند. این ع�ده که تجربیاتی 
در انتخاب رش�ته و تحصیل در دانش�گاه ها دارند با تش�کیل 
انجمن دانشجویان سیرجانی مشغول تحصیل در دانشگاه هاى 
سراس�رى  در یک حرکت خوب اقدام ب�ه راهنمایی داوطلبان 
کنکور همشهرى براى انتخاب رشته نمودند. / نگارستان شنبه 

27 مرداد 80

فروشی
بنز آکس�ور ده چرخ کمپرس�ی مدل ۸۶ .بدون رنگ و ضربه، 
س�پر جلو رنگ فابریک، گیربکس دیفرانس�یل پلمپ، موتور 
تعمیر ش�ده، الس�تیک جلو ۱۰۰درصد، بقیه الستیک ها ۸۰ 

درصد همگی تیوپلس. لگن عقب ۱۰۰درصد.
کارکرد ۲۴۰/۱.

سوزن ها همه نو .کمپرس موتور باالی ۹۰ درصد.
سوپاپ ها همه نو

پمپ هیدرولیک فرمون نو.
جفت باطری نو.

صفحه سوخت تعمیر شده.
دیسک و صفحه ساج اصلی نو.

پمپ باد جفت پیستون.
خیلی خیلی تمیز واستثنایی.

۰۹۱۲۱۲۴3۸۶۴   بازدید در کرمان

جناب آقای
 سید مهدی علوی زاده 

حس�ن اعتماد همکارانتان در انتخاب جنابعالی ب�ا اکثریت مطلق آرا به عنوان عضو اول و 
رییس هیئت مدیره اتحادیه صنف بهداش�تی و آرایشی، پزشکی وعینک سازان سیرجان 
و کس�ب نزدیک به ش�صت رای از ش�صت و دو رای ماخوذه، جای بسی خوشحالی است. 
 مهربان�ی و م�ردم داری همیش�ه ایام با موفقیت و س�ربلندی مزین میش�ود این موفقیت 
ش�یرین را خدمت بزرگوار وعزیز ش�ما تبریک ع�رض مینمای�م و  از درگاه خداوند منان  

سالمتی و سعادت و بهروزی را برایتان آرزومندیم.

منصور آبیار _ منوچهر شمس الدینی _ ابوذر زینلی 

محمد حسین محمودآبادی _ مهدی محمودی _ روح اهلل مسعودی _ محمد بلوردی

جناب آقای 
سید مهدی علوی زاده 

اتحادیه صنف  مدیره  هیئت  رئیس  عنوان  به  را  انتخاب جنابعالی   
موفقیت  نموده،  عرض  تبریک  سیرجان  بهداشتی  و  آرایشی 

روزافزون شما را آرزومندیم.
بلوردی، حاج محمدی



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 19 مـرداد  ماه 1398 - 15 ذوالحجه 1440 - 17 آگوست  2019
@negarestanniaz  ضمیمه رایگان شماره 1185  هفته نامه نگارستان

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

انواع نسوز- شیل - رس

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

با کادری مجرب  , با نازلترین قیمت 
جنب میدان ابوریحان

42258335-09191453880 با مدیریت غریب شاهی

مجهزترین اتوبار   اتـوبار نمــونه 
در سیرجان

20 درصد 
تخفیف

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 

فروش فوری خانه ویالیی
خانه ویالیی 250 متری ، 110 متر زیربنا با تمامی امکانات، حیاط 
جلو و حیاط پشت، دارای سند و پروانه و پایان کار زیر قیمت 

بفروش میرسد. آدرس: آباده انتهای خیابان تخت جمشید
09135057334

تدریس خصوصی 
زیست دوره دوم 

متوسطه
09131786926

داربست فلزی 
افالک

 09139477200

فروش ، نصب ، سرویس 
و لوله کشی توکار انواع 

کولر گازی اسپلیت
09164458335
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به یک خانم منشی در شرکت 
اسدی نیازمندیم
09133477436

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

می آید
09136694022

از چند نفر کارگر ساده جهت کار 
نقاشی ساختمان دعوت بعمل می آید

09139561250

به یک کارگر مجرب و متعهد جهت 
کار در فست فود نیازمندیم ساعات کاری 

3 عصر الی 12/5 شب
09366693089

از تعدادی استادکار 
و شاگرد نقاش ساختمان 

بصورت دائم  وروزمزد 
دعوت بعمل

 می آید. )آریا رنگ(
09133477951

به یک نفر شاگرد 
جوشکار جوان جهت کار 
در کارگاه درب و پنجره 

سازی نیازمندیم
09130700906

به یک منشی خانم مسلط به کامپیوتر 
جهت کار در فروشگاه لوازم برق صنعتی خیابان 

امام نبش میدان گیتی نورد الکتروبرق
 صنعت نیازمندیم

09131451908-09133771905 افسری

فروشگاه آذرپیوند برای تکمیل کادر مالی 
خود از دو نفر منشی خانم پاره وقت یا یک نفر 

منشی خانم تمام وقت دعوت به همکاری مینماید
09132780065 آذرپیوند

به دو نفر راننده جهت کار با مینی لودر 
)بابکت( با داشتن ویژه بابکت یا لودر )ترجیحاً بابکت( 

واقع در معدن گل گهر قسمت توسعه نیازمندیم
09133792482
09131917190

به یک فروشنده آقا جهت کار 
در کیف و کفش فروشی نیازمندیم

09131457581

به یک پرستار خانم تمام 
وقت برای پرستاری از یک خانم 

معلول نیازمندیم
09162756260
09363667111

به دو نفر شینیون کار حرفه 
ای جهت کار در آرایشگاه نارون 

نیازمندیم
09133794009

42280769

آژانس بهاره 
)ویژه بانوان(

راننده جهت کار در آژانس و 
سرویس دهی مدارس

 نیازمند است
09135401411-42201415

به یک شاگرد 
جهت کار در سوپرمارکت 
با حقوق مکفی با ضمانت 

معتبر نیازمندیم
09333640353

به تعدادی راننده با 
ماشین جهت کار در تاکسی 
تلفنی بیمارستان امام رضا با 

کمترین کمیسیون 13 درصد و 
کارکرد عالی نیازمندیم

09135396877

شاگرد واستاد گچکار برای 
کمکی نیازمندیم
09221858825 

به یک شاگرد جهت کابینت 
سازی نیازمندیم
09361486826

مجموعه تورینو از افراد زیر 
دعوت به همکاری میکند

یک نفر تحویل دار 
یک نفر ساندویچ زن

یک نفر کمک پیتزا زن
قسمت فست فود

یک نفر نیروساده آشپزخانه رستوران
یک نفر سالن دار رستوران پاره وقت

09224286762

آگهی استخدام
شرکت فرش الماس 
کویر در نظر دارد 
جهت تکمیل کادر 

فروش خود در شهر 
سیرجان، تعداد فروشنده خانم و آقا با معرف 

و ضامن معتبر  و یک نفر حسابدار
 استخدام نماید. 

عالقمندان لطفا رزومه خود را به شماره 
09132591995 واتس آپ و یا حضورا به آدرس 

چهار راه 17 شهریور روبروی بانک تجارت 
مرکزی فر وشگاه فرش الماس مراجعه نمایند.

شرکت تیپاکس شعبه 
سیرجان جهت تکمیل پرسنل خود 

از یک اقا )مجرد( دارای گواهینامه پایه 
3 با ضمانت معتبر دعوت به همکاری 

می نماید
) مراجعه حضوری : چهارراه مهدیه 

خیابان فرمانداری ، روبروی شهربازی 
شرکت تیپاکس09140132090(

به تعدادی 
شاگرد  و  استاد کارجهت 

کابینت ام دی اف و  
نیازمندیم

09105461700 

جهت تکمیل کادر 
فروشگاه به دو نفر خانم و آقا 

جهت فروش نیازمندیم 
فروشگاه زرین خط -  میدان 

انقالب )مراجعه حضوري(

به یک همکار 
خانم اشنا به فتوشاپ 
جهت کار در چاپخانه 

نیازمندیم 
 09353125353

دعوت به کار
 به یک  شاگرد یا همکار 
تابلوساز و جوشکار نما 
آلومینیوم نیازمندیم  

 09131793798

به یک نیروی 
خانم جهت کار در دفتر 
ورق فروشي نیازمندیم

 09361449711 

به یک شاگرد 
آقا جهت فروشندگی 

نیازمندیم 
 09135316659

به یک ضامن 
کارمند با نامه حسابداری 
برای دریافت وام ازدواج با 

مژدگانی عالی نیازمندیم
09376306152
09164041263

از یک نفر 
نیرو جهت سالن داری 
)ترجیحاً مرد( دعوت 

بعمل می آید
09131783958

به یک نفر شاگرد 
خانم جهت کار در آشپزخانه 

فست فود نیازمندیم. با 
سرویس برگشت
09178640047

رستوران شمس العماره به یک آشپز 
خوب غذای ایرانی،  کارگر ساده و صندوقدار 

خانم نیازمند میباشد .
09131457268

به یک نیرو کار )مرد(در کافه 
طباخی  نیازمندیم

 ساعت کاری 5 عصرتا12شب 
09133452467

به چند نیروی خانم جهت منشی، 
پرستار، تایپیست، کامپیوتر، IT و یک نفر 

مسلط به زبان انگلیسی نیازمندیم.
09131454865

به یک صندوقدار و2نیرو در 
رستوران نیازمندیم خ وحید

09193454209 

به یک تراشکار ماهر و یک 
کارگر ساده نیازمندیم 

 09133457189

به چند نفر راننده لیفتراک 
نیازمندیم 

 09303262448

به یک همکار خانم جهت کار در 
فست فود به صورت نیمه وقت با حقوق 

عالی نیازمندیم 
 09356158139

به دو نفر نیروی ساده   
برای کار در غذای آماده با 

حقوق عالی نیازمندیم 
خواهشمند است فقط زیر 30 

سال مراجعه نماید 
مراجعه حضوری، نبش فلکه 

ابوریحان
غذای آماده گنبدان

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

با مدیریت متقین   09131454060

تاسیسات گازرسانی ساالربنیان

از یک منشي خانم 
جوان با چهره اي آراسته جهت 
کار در فست فود شیفت عصر 

 دعوت به همکاري مینمایم،
 ساعت کاري 18تا24

09363280826

استخدام
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به تعدادی راننده با 
ماشین جهت کار در آژانس 
حافظ نیازمندیم با کمسیون 

13% یا روزی 8000 تومان
شهرک مشتاق بلوار نبوت

09162495781

به یک 
دفتردار جهت 
کار در آژانس و 

یک راننده بدون 
اتومبیل نیازمندیم
09131795737

به یک همکار آقا 
باسابقه و دو همکار خانم 
جهت کار در چلوکبابی 
دربار واقع در سه راهی 

کرمانی نیازمندیم
09138267399

جهانشاهی

به یک نفر حسابدار و 
یک نفر فروشنده خانم
 ترجیحاً مجرد جهت

 کار در طالفروشی دعوت 
به همکاری میشود
09398660366

به دونفر کارگر مرد جهت کار در 
فروشگاه نیازمندیم

42231690

یک رستوران و یک فست فود جهت تکمیل کادر خود 
 به افراد زیر نیازمند هستند 

صندوق دار خانم ، چند سالن دار آقا، 
 ساندویچ پیج، نیروی ساده آشپز خانه

متقاضیان کار بین ساعت 10/30 الی 15/30 با 
شماره09136141748  تماس حاصل نمایند

به تعدادی حسابدار خانم رشته حسابداری 
دارای سابقه کار و بدون سابقه کار جهت همکاری 

در کارخانه تولیدی واقع در سیرجان نیازمندیم
09225239553

رستوران ژینو جهت تکمیل کادر 
پرسنلی خود به صندوقدار وسالن دار و 

نگهبان نیازمند است لطفا جهت اطالعات 
بیشتر با شماره 42250500 تماس حاصل 
فرمایید یا به آدرس بلوار مالک اشتر نبش 

دکتر مفتح مراجعه فرمایید

به یک فروشنده 
خانم  مجرب جهت 

فروشندگی در پوشاک 
زنانه  نیازمندیم. 
09308114432

به دونفر 
نیرو جهت همکاری 

دررستوران باحقوق عالی 
نیازمندیم 

09134781375

به یک نیروی 
مرد با مدرک دیپلم جهت 
نگهبانی ساختمان در حال 
ساخت با حقوق و مزایای 

عالی نیازمندیم
09361252370

به 10 نفر 
شاگرد ماهر جهت 
کار در کارواش با 
حقوق و مزایای 

عالی نیاز مندیم  
09193626204

آگهی استخدام
یک شرکت پیمانکاری واقع در سیرجان جهت تکمیل کادر خود 

به افراد واجد شرایط ذیل نیازمند است:
1- راننده کامیون 20 نفر- دارای گواهینامه پایه یک

حداقل 3 سال سابقه کار
2- اپراتور لودر 3 نفر- دارای گواهینامه ویژه

 حداقل  3 سال سابقه کار 
3- سرویس کار 4 نفر - آشنا به مکانیک کامیون و دیزل

 حداقل 2 سال سابقه کار
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر از ساعت 9 صبح لغایت 6 

عصر می توانند با شماره تلفن زیر تماس 
حاصل نمایند :

09193287351

به یک نفر آشپز ماهر جهت کار در 
بخش رستوران تورینو 

نیازمندیم
09224286762  

یک نیروي کاري آقا یا خانم جهت کار 
در کافي شاپ به عنوان کافه من نیازمندیم.

کافه ملو هتل جهانگردي
09132782401

از تعدادی خیاط ماهر و نیمه ماهر 
و اتوکش و کارگر ساده خانم در تولیدی 
سیرجان دعوت به همکاری می نماییم.

09137310995

به تعدادی راننده 
باماشین ویک دفتردارجهت 

کاردر آژانس شبانه روزی 
گهرسیر نیازمندیم
09139387480

به یک نفرنیروی 
آقا جهت کاردررستوران 
باحقوق عالی نیازمندیم 

09302739164

یک مطب با سابقه 
دندان پزشکی طبقه اول 
70 متری، بر خ شریعتی 

اجاره داده می شود
09129548524

به تعدادی نیروی 
کار خانم و آقا جهت کار 
در رستوران نیازمندیم 

09131789552

از یک نفر نیروي 
خدماتي مرد جهت نظافت 
مجتمع تجاري دعوت به 

همکاري مي شود
صبح:10 تا 13- عصر17 تا 21

09133791236

به یک فروشنده 
با سابقه و فن بیان باال 

جهت کار در بوتیک مردانه 
نیازمندیم

با حقوق عالی
09131454946

خانه باغ 600متري
زیر بنا مفید90متر

طبقه باال
دوخواب )کف سرامیک کابینت ومبله یا غیر مبله 

و...( امتیاز برق،اب و...
حیاط بزرگ

پارکینگ مناسب براي شرکت هاي گل گهر هم 
مسکوني هم انبار اجاره داده میشود.واقع در 

انتهاء مکي اباد نزدیک جاده شیراز
09196329259

از دو نیروی خانم 
جهت همکاری در مغازه 

عرقیات و ترشیجات 
شیراز واقع در چهارراه گل 
محمدی جنب بانک سپه 

دعوت بعمل می آید.
09174317911

به یک استاد 
کار ماهر وشاگرد نیمه 
ماهر جهت کار کابینت 

MDF نیازمندیم 
09137687338

به تعدادی نیروی 
نگهبانی جهت نگهبانی 

از باغات پسته 
نیازمندیم 

09014320867

به دونفر نیروی 
خانم جهت کار در آشپزخانه 

غذا آماده  نیازمندیم
09130959003 

 آدرس میدان بالل

کافی شاپ با 
موقعیت عالی و دکور شیک 
با تمامی وسایل بعلت تغییر 

شغل واگذار می گردد 
09361598684

به یک نیروی خانم 
جهت کار در دفتر خدمات 
کامپیوتری پیشرفت رایانه 
واقع در بلوار سردار جنگل 

نیازمندیم
09137060493

از یک نفر میکس 
و مونتاژ فیلم خانم با سابقه 

کار جهت آتلیه بصورت 
نیمه وقت عوت بعمل

 می آید
09136114290  

شرکت پخش مواد غذایی و بهداشتی 
برای تکمیل کادر فروش خود به تعدادی 

بازاریاب نیازمند می باشد با شرایط عالی و 
پورسانت مناسب لذا از افراد واجد شرایط 
تقاضا می شود با شماره زیر تماس حاصل 

فرمایید 
 09130169124

استخدام
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به تعدادی راننده 
خانم جهت کار در آژانس 

بانوان نیازمندیم
42338400 

09135173564

به2نفر نیروی 
خانم جهت فروش نان به 

صورت پاره وقت درنانوایی 
نیازمندیم جاده شیراز نان 

محلی عربی 
09135073111 

استخدام در 
کارخانه تولیدنایلون 

»بیمه و آموزش رایگان« 
تماس ساعت اداری  

09133452619

به یک آشپز 
حرفه ای با حقوق 

عالی  برای همکاری در 
رستوران نیازمندیم
09134781375 

به دوخیاط خانم 
ترجیحا مجرد جهت کار 

درخیاطی زنانه واقع درخیابان 
دهخدا شمالی جنب شهر 

شکالت نیازمندیم
09363776745

ساختمان مسکوني 
دو طبقه واقع در شهرک الله خ 

عرفات )یک واحد همکف دو واحد 
باال(جمعا به متراژ 360 متر به 

قیمت کارشناسي بفروش مي رسد
09301455806

از یک نفر نیرو 
خانم جوان جهت کار در 

فست فود براي کانتر دعوت 
 به همکاري مي نماییم 
 ساعت کاري 18 الي24

09363280826

از یک نفر نیروي اقاي 
جوان جهت کار در فست فود 

سالنداري و پیک موتوري شیفت 
 عصر دعوت به همکاري مینمایم

 ساعت کاري 18 الي 24
09363280826

از یک نفر پرستار 
بچه، خانم ترجیحاً مجرد 

دعوت بعمل می آید. 
حقوق توافقی

09136311732

به یک نفر خانم جهت 
کار در آشپزخانه رستوران 

نیازمندیم
آدرس سه راهی کرمان رستوران 

ژیگو)محیط کامال زنانه(
09131454946

به یک نیروی 
مرد ماهر جهت نان در 

آوردن در نانوایی تنوری 
نیازمندیم 

09139463308 

به دونفر نیرو 
جهت کار در پارکینگ 
بیمارستان امام رضا به 

صورت شیفتی نیازمندیم
 09135401284 

به یک مهندس 
معمار,مسلط به خروجی با 

کیفیت رندرهای داخلی
نیازمندیم.

09134562125

به تعدادی گارسون 
و کمک آشپز مرد و زن جهت 

کار در رستوران با حقوق 
ماهیانه نیازمندیم.
09131982562

به یک همکار خانم 
آشنا به کامپیوتر به صورت تمام 
وقت جهت همکاری در مغازه با 

حقوق ماهیانه 700000تومان ثابت + 
پورسانت فروش  نیازمندیم.)ساعات 

کار 8:30 الی 13 و 16 الی19:30(
09137057437

به تعدادی خودروی اتوبوس  مینی 
بوس هیوندا ، ای سی زو ،ون وانا ،سواری 

پژو،سمند دو گانه سوز جهت سرویس دهی 
شرکتهای وابسته گل گهر

 نیاز مندیم
 09131782461-09133456755 

مکی آبادی

به یک نفر آشپز جهت کار در چلوکبابی و 
چند نفر کارگر خانم و آقا با حقوق و مزایای

 عالی نیازمندیم
ساعت تماس 2 بعد از ظهر به بعد

09132456125

به یک حسابدار 
خانم )آشنا با نرم افزار 

حسابداری ( جهت کار در 
لوله فروشی نیازمندیم

09131454296

به چند حسابدار وصندوقدار خانم جهت کار 
در لواز یدکي خودرو با ضمانت)چک یا سفته( آشنایي 

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

09133456863 

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

نیازمندیم 
09140166190

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

09133477436   

یک قالی 12 متری )دست دوم( 
تمیز بفروش میرسد
09393889474

فروش امتیاز وام بانک رسالت
09904014165 

خرید و فروش ضایعات، 
آهن آالت و...

09133452773
09131791171

منزل مسکونی واقع در خیابان بسیج دونبش 
بر خیابان دارای 168 متر زیربنا و 44 متر تجاری و سند 
تک برگ به قیمت توافقی بفروش میرسد یا با کشنده 

اسکانیا یا ولوو معاوضه میشود
09135312682

یک باب مغازه واقع در خیابان آیت اهلل 
سعیدی روبروی بانک مسکن به مساحت 31 
متر مربع به قیمت کارشناسی بفروش میرسد

09121581334

فروشگاه الماس رایانه واقع در خیابان تختی جنوبی 
روبروی ستاد فرماندهی انتظامی با موقعیت مناسب و 6 سال 
سابقه بدلیل تغییر شغل و مهاجرت با قیمت توافقی بفروش 
میرسد در ضمن فروشگاه استیجاری میباشد )با اجاره بسیار 

مناسب نسبت به موقعیت(
09138452278

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

قیمت، خرید ماشین 
آالت سنگین با 
متعلقات، خرید 

ماشین آالت راه سازی
09133470534
09138635282

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

درب منازل ، شرکت ها و ادارات 
برادران خدائی

 09131452643- 09132783052  
 09192305036

یک منزل مسکونی واقع در خیابان 
ابن سینا جنب کتابفروشی ابن سینا دو 

کله با 21 قصب زمین و سه واحد مسکونی 
مجزا بفروش میرسد. شرایط طبق قیمت 

کارشناسی
09131974653

خرید کاغذ 
باطله، کتاب، دفتر، 

روزنامه و مجله
درب منزل

09383826433

یک باب مغازه 
15متری واقع در کمربندی 

نرسیده به بلوار فاطمیه 
مناسب کلیه مشاغل اجاره 

 داده می شود
09131451317

فروش
 SLX 405 حواله

 قابل صلح
 تحویل اردیبهشت 99

09223124282

خرید و فروش 
آهن آالت دست دوم

خرید ضایعات در محل
 09132781601
09131787522

 X22 سواری ام وی ام
مدل 96 دارای 20 هزار کیلومتر 

کارکرد بیمه ثالث و بدنه فول الستیک 
فول ماشین در حد صفر اکسلنت تمام 
فول اتومات قیمت 160 میلیون بفروش 

میرسد. تخفیف پای معامله
09135312682

یک کارواش واقع 
دربلواردکترصادقی نرسیده 

به چهارراه قاآنی باتمامی 
امکانات به فروش می رسد

09137618171 

پژو 405 دوگانه 
فابریک مدل 96 بدون رنگ 
بیمه و الستیک فول. فروش 

نقدی یا معاوضه با زمین
 اطراف سیرجان
09138456514

یک باب مغازه 
واقع در کوچه حاج رشید با 
امتیاز آب، برق و گاز اجاره 

داده میشود
09139877791

09103722563

خریدار ماشین های 
فرسوده و تصادفی به 

قیمت منصفانه 
09130420059

فروش پودر 
عرق گیر بدن دستساز و 

تضمینی  100درصدی
حتی برای بوی بد پا

09137491018

دوعدد دستگاه قطعه 
شویی سبک وسنگین به همراه 

کارواش ابگرم باتمام امکانات 
دوربین .به قیمت 80 میلیون 

بفروش میرسد.
09136371791

خرید و فروش امتیاز وام 
رسالت  09135323325

از دو نفر خانم و یک نفر آقا جهت کار 
در فروشگاه دعوت به همکاری میشود 

09137313135-09130842517

به یک دفتر دار نیمه وقت )آقا( جهت 
کار در تاکسی تلفنی نیازمندیم  

09138245472

قیمت کارشناسی زمین و ساختمان 
مهندس نادری نیا 
 09133455472

ابتدای بلوار دکترصادقی - 50 متر بعد از تقاطع دهخدا

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

فروش پیاز زعفران
42236517-09131781235

نقاشی ساختمان 
پذیرفته میشود

کناف ، کنتکس ، رنگ روغنی
09137702168 حاتمی

وسایل کارواش به قیمت 
توافقی به فروش میرسد

09196715660

یک قطعه زمین ده قصبی واقع در 
فخرآباد با برگ واگذاری و پروانه ساخت 

بفروش میرسد
09031685354

خریدار یک قطعه زمین در حجت 
آباد، فخرآباد، عزت آباد یا هما شهر 

میباشم
09031685354

پروانه اشتغال 
سازمان نظام مهندسی مربوط 
به آقای عباس محمودآبادی 

به شماره اشتغال 184002049 
مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
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
09132456229 محمودآبادی

زمینی به مساحت 1600متر واقع در روستای 
گوغر.جفریز به همراه 22عدددرخت گردو ثمری.یک 
عدد اتاق 3در4به همراه راه برق.وجوی آب روستا از 

وسط زمین عبور میکندبه فروش می رسد.
09173691315شاهدادی

انواع لوازم استوک ماشین های 
خارجی درحدنو 
با قیمتی مناسب 

موجود است 
09130420122

قهوه خانه با 
تمامی وسایل اجاره 

یا بفروش میرسد
09393166820

واگذاری کافی 
نت و فتوکپی خ تختی 
با 15 سال سابقه کار به 
علت تغییر شغل، درآمد 
تضمینی، ملک استیجاری
آدرس: خ تختی روبروی 

درمانگاه هالل احمر 
09132798030

فروش 120 قصب 
باغ با پروانه ساختمان 
و فونداسیون 150 متر، 

درختکاری شده، لوله کشی 
قطره ای درختان، استخر، 

امتیاز برق تکفاز واقع 
در کهن شهر علیا )باال( 

روبروی مدارس
09132454052 حسامی

یک جوازنانوایی آزادپز اجاره 
داده میشود.

09139476890

گوشی آیفون 6 ، 
حافظه 64 گیگ ، فوق العاده 

تمیز ، همه چیز فابریک با 
ضمانت، به مبلغ 3/100 میلیون 

به فروش می رسد 
 09133798870

یک باب مغازه تجاری در زیر زمین پاساژ 
مهر متراژ 10 متر و چهل سانت، غرفه 84 زیر 

قیمت کارشناسی بفروش میرسد
 09137447853

کتاب دست دوم و 
فقط غیردرسی مانند رمان 

،تاریخی+کتاب آموزش 
زبان انگلیسی شما را 

خریداریم لطفا نام و عکس 
کتاب را به شماره واتس آپ 
و تلگرام  09307188485 

پیامک کنید

150 قصب خانه باغ با 
نیم حبه آب موتور و 250 قصب 

پسته ثمری با یک حبه آب موتور 
واقع در بر جاده اصلی دوچاهی 

بفروش میرسد یا معاوضه با ماشین
09132452369

آهن ضایعات 
و پالستیک شمارا 

خریداریم
09135865238

45 قصب باغ 
با چند دقیقه آب قنات 

واقع در روستای ده قاضی 
بفروش میرسد

09304187773

قهوه خانه باباکوهی 
با کلیه وسایل با قیمت مناسب 

بفروش میرسد
چهارراه گاز بلوار مالک اشتر 

جنب مرغ و ماهی صفائیه
09136206568

پراید مدل 86 ، سفید، دوگانه 
سی ان جی، قیمت 18 م 

09131787647

رومالین - نقاشی 
کاغذ دیواری

 09139477334

تعمیر و سرویس کولر و انواع 
لوازم گاز سوز

09130174450 سعید

جواز خیاطی زنانه اجاره داده 
میشود

09136371791

یک زیر زمین تجاری، اداری بر 
خ شریعتی اجاره داده می شود

09129548524

خرید، فروش، رهن و اجاره

مفقودی

negarestanniaz@در دنیای مجازی با شما هستیم
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نقاشی ساختمان مدرن
  30% تخفیف   

اجرای انواع طرح های روز و سه بعدی
رنگ آمیزی درب و پنجره

09162504398  صادقی

نقاشی ساختمان 
و انواع پتینه های 

جدید
09371945638

اجرای سقف 
کناف و کلیک با 
نازلترین قیمت 
 09133784255

جوشکاری سیار انواع 
آبگرمکن سایبان 
خوردکاری وغیره
09138456041

انواع خرده 
جوشکاری 

در اسرع وقت 
پذیرفته میشود

 09139561377


