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فرمانده انتظامی شهرستان خبر داد:

رد رشوه 50 میلیونی توسط 
پلیس پس از کشف هروئین

کدام ماشین به امین 16 ساله زد؟

از دادخواهی مادر
 تا پاسخ پلیس 

 توصیه جّدی پلیس به دارندگان خودرو 

خودروها را به
سیستمGPS مجهز کنید

سیر تغییرات فرهنگی در جامعه عزاداری 

از تعقل و شکیبایی
تا خودبینی و خودخواهی
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خبر خوب برای بیماران چشم 
که به شهرستان های دیگر می روند 

ایجاد امکان پیوند 
قرنیه در سیرجان 

 مدیرعامل مجمع خیّرین سالمت: به تازگی دستگاه پیوند قرنیه نیز
خریداری شده که به زودی نصب و از آن بهره برداری می شود.

 معاون درمان دانشکده علوم پزشکی: با نصب این دستگاه در اتاق عمل
 بیمارستان امام رضا )علیه الّسالم(، به بیمارانی که  از سوی کلینک چشم پزشکی 

معرفی شوند خدمات جراحی و پیوند قرنیه خواهیم داد.
  صفحه 6
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دعوت به همکاری
ب�ه یک نفر خانم مجرد جهت پرس�تاری از یک 
خان�م س�المند بصورت ش�بانه روزی ب�ا حقوق 

مکفی نیازمندیم. 
 09133472471

دعوت به همکاری
به چند نفر منشی و حسابدار 

جهت کار در شرکت پخش مواد غذایی
 در سیرجان نیازمندیم.

09135069873

دعوت به همکاری
) راننده پایه یک( 

ب�ه چند رانن�ده پایه یک جه�ت رانندگی با میکس�ر در 
حوال�ی گل گه�ر نیازمندیم درص�ورت آم�اده همکاری 

مشخصات خود را به شماره زیر پیامک بفرمایید.
09378015088 

دعوت به همکاری
در داروخانه

به یک نفر نسخه پیچ کاماًل وارد 
 )ب�ا س�ابقه کار در داروخانه و آش�نا به نس�خه 
پیچی، قیمت زدن، ثبت نس�خه در سیس�تم و 

تایید اینترنتی نسخ(نیازمندیم.
لطفا نام و نام خانوادگی، س�ن، مدت سابقه کار 
در داروخانه، توانمندی ها و ش�ماره تماس خود 
را به شماره 09131799964 پیامک نمائید 
با واجدین ش�رایط جه�ت دعوت ب�ه مصاحبه  
حداکثر ظرف مدت 72  س�اعت از تاریخ انتشار 

آگهی تماس گرفته خواهد شد.

همسر عزیزم 

سرکارخانم ستاره گلشن 
ریاضی   )PHD( دکترا  مقطع  در  شما  قبولی 
دانشگاه ولی عصر )عج( رفسنجان که نشان تالش 
تبریک  قلب  صمیم  از  را  شماست  شایستگی  و 
عرض نموده، استمرار موفقیت شما را از درگاه ایزد 

منان خواستارم. 

همسرت؛ مجتبی دریابیگی بلوردی 

جناب آقای مهندس

 غالمحسین 
رحیمیان 

مدیر محترم مجتمع گهرزمین 
بدین وس�یله انتصاب جنابعالی را ب�ه عنوان مدیر 
مجتمع )سایت( گهرزمین تبریک عرض می نماییم، 
رج�اء واثق داریم با تالش و پش�تکار ش�ما و هماهنگی و 
همدلی با مسئوالن ارشد شرکت و اعضای محترم هیأت مدیره، منشأ تحوالت مثبت در این مجموعه معدنی و صنعتی که 
از بزرگترین شرکت های سنگ آهن ایران است خواهید شد. در پایان ضمن تقدیر از زحمات مهندس عباس سلیمانزاده، 

موفقیت جنابعالی را در تولید و فرآوری بیشتر در سال رونق تولید ملی از درگاه خداوند متعال خواستاریم. 

مدیران و کارکنان مجتمع گهرزمین 

مدیر محترم سازمان پسماند

جناب آقای مهندس رضایی
امرتان در پاک سازی مسیرهای  از زحمات شما، کارمندان و کارگران تحت  بدینوسیله 
عزاداران حسینی در ایام تاسوعا و عاشورا حسینی تقدیر و تشکر می نمایم. همچنین 
با  مقایسه  در  امسال  که  می فشارم  گرمی  به  را  فرهنگی سیرجان  و  فهیم  مردم  دست 

سال های گذشته پاکیزگی را به شهر هدیه دادند.

رضا سروش نیا شهردار سیرجان
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گ�روه خبر: مادر نوجوان 16 س��اله ای ک��ه به گفته ی 
او تیرم��اه امس��ال در تصادف ی��ک خودرو س��واری با 
موتوسیکلت فرزندش باعث مصدومیت و خسارت شده 
ح��اال بعد از س��ه ماه به دنبال بررس��ی چگونگی صحنه 
تص��ادف و دادخواهی نوجوانش برآمده اس��ت. وی روز 
پنجش��نبه  در نامه ای به نگارستان با ذکر این نکته که 
فرزندان من از ناحیه پدر محروم و یتیم هس��تند گفت: 
ت��ا به حال هرچه خرج و مخ��ارج درمان فرزندم پس از 
تصادف شده قرض کرده ام و از مسئوالن محترم پلیس راه 
تقاض��ا دارم با ب��ه جریان انداختن پرون��ده این تصادف  

همکاری کنند تا حق فرزندم پایمال نشود.
وی نوش��ته است » تیرماه امس��ال امین فرزندم سوار بر 
موت��ور در محور ورودی پمپ بنزین بلورد با یک خودرو 
206 که راننده آن خانمی ب��ود تصادف می کند. راننده 
ب��ه امین کمک می کند و حتی برایش آب قند درس��ت 
ک��رده و به او می دهد. راننده س��پس ب��ا کالنتری بلورد 

تماس می گیرد و تقاضای اعزام مأمور  برای تهیه صورت 
جلسه تصادف  می کند  اما از آنجایی که  مأموران پلیس 
درمأموری��ت دیگ��ری بوده اند هیچ مأم��وری به صحنه 
تصادف  اعزام نمی شود. خانم راننده با مادر جوان مصدوم 
تماس می گیرد و ش��ماره اش را ب��ه او می دهد و تأکید 
می کن��د که ه��ر زمان الزم اس��ت در کالنتری و پلیس 

حاضر شوند او را خبر کنند.
 م��ادر پس از صحبت با فرزندش و پرس��یدن حال او به 
خان��م اجازه می ده��د که برود. اما وقت��ی امین به خانه 
می رسد از ناحیه دست دچار درد شدید می شود و توسط 
مأم��وران اورژانس  115 بلورد به بیمارس��تان امام رضا 
منتقل می شود. در آنجا مش��خص می شود که دستش 
دچار شکس��تی شده و پرستاران او را برای مداوا بستری 
می کنند. چن��د روز بعد برای تکمی��ل پرونده به منظور 
استفاده از بیمه ماشین تقاضای بازسازی صحنه می شود، 
اما افسر پلیس راه  در صورتجلسه خود عنوان می کند که 

خودرو 206 با این موتور برخوردی نداشته تا پرونده این 
تصادف کمی پیچیده شود. 

◄ ◄ افسر پرونده چه گفت:
خبرنگار نگارس��تان برای روشن ش��دن ماجرا  با راننده 
زن س��واری پ��ژو 206 که بنا به گفته خان��واده امین با 
موتورس��یکلت وی تص��ادف ک��رده تماس گرف��ت و او 
گفته های مادر امین را تأیید و اضافه کرد: در این حادثه 
چراغ جلو ماش��ین من شکست و من بعدها  در سفری 
که به مش��هد داشتم آن را تعویض کردم شاید به همین 
دلیل افس��ر پلیس راه  در گزارشش نوشته که خودروی 
من با موتور برخوردی نداشته است. تالش مکرر خبرنگار 
نگارس��تان برای ارتباط گرفتن با کارشناس این پرونده 
ابتدا به نتیجه نرسید اما پیگیری از طریق رئیس پلیس راه 
موفق با تماس با وی شدیم که گفت: نظر کارشناسی ما 
معموالً  بر اس��اس شواهد و مستندات موجود است و در 

این مورد که دوماه بعد تقاضا شد وقتی صحنه را بازسازی 
کردیم چیزی از آثار تصادف نه روی موتور سیکلت و نه 
خودرو سواری مشاهده نکردیم و حتی اظهارات مأموران 
اورژانس محل نیز نشان می داد وقتی آن ها به سر صحنه 
رفت��ه بودند هیچ گونه آثاری از تص��ادف و خودرو وجود 
نداش��ته اس��ت. وی گفت: با این حال چنانچه اعتراضی 

وجود داشته باشد رسیدگی خواهد شد.
س��رهنگ محمدی رئیس پلیس راه س��یرجان نیز در 
پاس��خ به س��ؤال خبرنگار ما گفت: »م��ن از جزئیات 
ای��ن پرونده اطالعی ن��دارم در اینگونه موارد آنچه که 
می توان��م به ص��ورت کلی عرض کنم این اس��ت برای 
اینک��ه ادله کارشناس��ان تصادفات پلی��س راه کافی و 
متقن باشد نیاز به گزارش اورژانس، گزارش کالنتری، 
نظر کارش��ناس تصادفات و  اظهارات ش��هود داریم تا 
آن ه��ا را در کنار هم بگذاریم و گزارش��ی برای بیمه و 

مقامات قضایی تهیه کنیم.«
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جوابیه یک عضو شورای شهر 
به دنبال چاپ یادداشتی با عنوان »هیاهو برای هیچ« در شماره گذشته 
نگارس��تان،  ابوذر زینلی عضو ش��ورای شهر س��یرجان اقدام به ارسال 
جوابیه ای به نگارس��تان نمود. در بخش��ی از این جوابیه ی بدون مهر و 
امضاء وی با بیان اینکه طبق وعده ای که داده بودم به صورت مستند در 
شورا افشاگری کنم اضافه نموده است: » به عنوان منتخب مردم در شورا 
بر خود فرض می دانم بی پرده و بدون هیچ جانب گیری سیاس��ی از قضا 
در زمانی که این مس��ئولیت خطیر بر عهده ام قرار دارد و نه پس از آن، 
تخلّفات را پس از بررس��ی های الزم بازگو کنم و به اطالع مردمی که به 
ما اعتماد کرده و رأی داده اند برسانم...اما امروز ناباورانه فریاد حق خواهی 
و عدالت خواهی منتخبین مردم در شورا در مقابل تخطی برخی افراد از 
بیت المال به عنوان ) هیاهو برای هیچ ( انگاشته می شود!! تعجب آور است 
در دوره ای که به نظر می رس��د نهضت و رویه جّدی ای در کش��ور برای 
مبارزه با فساد آغاز شده است و افشاگری صحیح یکی از ابزارهای کارآمد 
در کش��ف تخلّفات و فساد است آن نشریه محترم افشاگری ها را کم اثر 
و کم اهمیت جلوه می دهد مگر آنکه نگارس��تان با وظیفه نظارتی ای که 
اقتضای وظایف نمایندگی مردم در شوراهاست بیگانه باشد که بعید است.
به راستی چه شده است که امروز آن نشریه به جای کنار گذاشتن مصالح 
جناحی و پرداختن دقیق به اصل ماجرا همچون س��ایر اهالی مس��تقل 
رسانه های شهرستان )همان ها که در جلسه با فریادهایشان خواستار عدم 
ترک جلسه توسط رئیس شورای شهر و ماندن و پاسخگویی به ابهامات 
توسط وی بودند(که بالفاصله با جزئیات کامل نسبت به اخبار و حواشی 
آن پرداختند از این اتفاق به عنوان هیاهو برای هیچ یاد می کند. در هر 
حال این نوع مواضع رسانه ای هرگز مانعی نخواهد بود که این جانب به 
عنوان منتخب مردم در مواجهه با تخلّفات چشم پوشی و الپوشانی کنم 
چه بسا که عزم مرا در برخورد با کوچکترین فسادها جزم تر خواهد نمود 
و بر خود فرض می دانم دین خود را فدای دنیای دیگران و منافع مردم را 
قربانی اهداف سیاسی و جناحی ننمایم باشد که رضایت مردم و پروردگار 

را در پی داشته باشد.
***

◄ نگارس�تان:  غال��ب یادداش��ت »هیاه��و ب��رای هیچ« به اس��تناد 
مصداق هایی که در آن ش��ده بود، ناظر بر افش��اگری های کلیشه ای و از 
مد افتاده ای بود که به دلیل سیاسی بودن دیگر از چشم ها افتاده است. 
افش��اگری هایی که افراد و جریان های سیاسی کش��ور در مواقعی که به 
مصلحت می دانند از واژه آن اس��تفاده می کنند. در آن یادداشت که یک 
پاراگراف آن نیز اشاره به اتفاقات اخیر شورا با همین رویکرد داشت تنها 
خواس��ته بودیم افراد، اگر مس��تنداتی در اختیار دارند آن را به هنگام و  
بدون هیاهو به منظور برخورد و اش��د مجازات عامالن هر گونه تخلّف در 
اختیار مراجع قانونی بگذارند و هرگز اطالعات ذی قیمت خود را تا شب 
انتخابات ها نگه ندارند تا از آن به عنوان ابزار انتخاباتی اس��تفاده کنند که 
در ای��ن صورت مردم در صداقت افراد در مبارزه با فس��اد تردید خواهند 
کرد. این تحلیل و توصیه محکمه پسند اگر به زعم برخی بر مبنای مصالح 
جناحی است، هیچگاه از آن تبعیت نکنند تا زبان مان الل» منافع مردم 

قربانی اهداف سیاسی نشود.«!

۳۰ درصد
 آنژیوگرافی ها
 غیر ضروری است 

سرپرس��ت معاونت درمان دانشگاه علوم پزش��کی کرمان گفت: شاید 30درصد از 
آنژیوگرافی های انجام شده در استان می توانست انجام نشود.

به گزارش گفتار نو مرتضی هاش��میان گفت: انژیوگرافی، اکو، تست ورزش و ... را 
یک متخصص به صورت القایی برای بیمار درخواست می کند و این بحث در همه 
رشته ها وجود دارد؛ مثاًل در مغر و اعصاب، نوار مغز است و در ارتوپدی عمل های 
الکتیو تعویض مفصل، متأسفانه این بحثی است که نظام سالمت درگیر آن هست.

وی در پاس��خ اینک��ه برای انژیوگرافی چیزی بی��ن ۹00 تا یک میلیون تومان در 

بیمارستان دولتی و 3 تا 4 میلیون تومان در بیمارستان خصوصی هزینه می شود  
وع��الوه بر ب��ار مالی این عمل های القایی برای مریض تبعات دیگری مثل اش��عه 
ایکس را به دنبال دارد گفت: به هر حال هم بحث اقتصادی و هم بحث س��المتی 
فرد مطرح اس��ت. برای اینکه بتوانیم این ام��ر را مدیریت و کنترل کنیم یک راه 
افزایش و توانمند س��ازی در راه اخالق حرفه ای اس��ت که در حقیقت خود اخالق 
حرفه ای پزش��ک به آن اجازه ندهد که تس��ت ها و تصویربرداری های غیر ضروری 

را انجام دهند.  

کدام ماشین به امین 16 ساله زد؟

تمام��ی از دادخواهی مادر تا پاسخ پلیس  متأس��فانه  س��الم،    417۹
درختان کهن س��ال و قدیم��ی پارک 17 
شهریور دچار آفت شده و به تدریج از بین 
می روند این موضوع را بارها در نش��ریات 
مطرح نمودیم گویا گوش شنوایی نیست 
یا ش��اید پارک ها و فضاهای س��بز متولی 
و مس��ئول دلس��وزی ن��دارد که ب��ه این 

مشکالت رسیدگی و پیگیری نماید.
4611  س��الم با تش��کر از سرپرست 
ح��اج  آق��ای  جن��اب  فرمان��داری 
محمد محمودآب��ادی و هی��أت همراه که 
از  روس��تای برج آباد بازدید کردند کمال 
تش��کر داریم امیدواریم که همیش��ه در 

زندگی تان موفق باشید.
3236  س��الم. کامیون های غیربومی 
به جای تردد از کمربندی. روزانه چندین 
دس��تگاه از بلوار قائم رفت وآمد می کنند 
ک��ه باع��ث خرابی آس��فالت بلوار ش��ده. 
به خصوص  کنی��د.  رس��یدگی  خواهش��اً 

کامیون های سمت خراسان و افغان.
7286  ب��ا ع��رض س��الم ش��هردار و 
ش��هردارهای قبلی، منطقه فراموش شده 
باغبمی��د و تمام��ی باغ هایی ک��ه در اون 
اطراف خشک ش��ده مثل ب��اغ گلی، گود 
منار، باغ های اطراف باغ حسام، زمین های 
اط��راف گاوداری مهدوی��ان که هیچ گونه 
فعالیتی در زمین ها نش��ده حتی آسفالت 

نشده لطفاً چاره ای بیندیشید.
۹115  سالم وقتتان به خیر متأسفانه 
پارک یاس��من توی خیابان وحید ش��ده 
پات��وق افراد معت��اد و هروئینی که روز و 
شب همین جا هستند. عالوه بر این چند 
تا ماش��ین ه��م اطراف پ��ارک مخصوصاً 
کوچ��ه ش��ماره 7 به راحت��ی و در انظ��ار 
مردم دارن��د به عنوان س��اقی مواد پخش 
می کنند و کسی هم عین خیالش نیست.
4506  باس��الم و احترام؛ می خواستم از 
آقای شهردار تشکر کنم که برای بهتر شدن 
شهرمان تالش می کند. مخصوصاً زیباسازی 
میدان های ش��هر و آس��فالت خیابان ها که 
اخیراً انجام ش��ده واقعاً جان تازه ای به شهر 
داده. برای ایش��ان آرزوی موفقیت می کنم. 

ان شاءا... این خدمات ادامه داشته باشد.
 3025 کمربن��دی ش��اهد از ابت��دا تا 
انتهای��ش پیاده روها خاکی و پ��ر از گودال 
و ناهموار اس��ت. تریلری ها ه��م که پارک 
می کنن��د اوضاع��ش بدت��ر می ش��ود. اگر 
ش��هرداری برایش کندرو احداث کند هم از 
این حالت درمی آید و هم زیباسازی می شود 

ضمن اینکه تصادفات هم کم می شود.
3236  س��الم. همه ش��هرهای ایران 
قیمت گوش��ت بین هفتادتا هشتاد هزار 
تومان هست ولی در سیرجان حدود سی 
هزار تومان گران تر اس��ت. چرا مسئولین 
قیم��ت  حت��ی  نمی کنن��د؟  رس��یدگی 
لوازم یدکی ه��ا هم همین طور اس��ت چرا 

واحدهای نظارتی کاری نمی کنند؟
6۹۹0  با عرض سالم و خسته نباشید 
لطفاً یک گزارش تصویری از وضعیت بلوار 
ورودی ش��یراز تهیه کنید. روشنایی هایی 
که سال هاس��ت فقط الم��پ می خواهند! 
آسفالت خراب و خط کشی و عالئم جاده 
ضعیف. الاقل بلوک بلوار را رنگ کنند. یا 
یک چراغ چش��مک زن در بریدگی بعد از 

مکی آباد نصب نمایند. با تشکر

13۹3  س��الم خس��ته نباش��ید. ما از 
مالکین جاده س��یرجان به بافت هس��تیم 
واقعاً از دست ماشین هایی که با سرعت باال 
رانندگ��ی می کنند وحش��ت داریم. روی 
ج��اده که می خواهیم بپیچی��م از 50 متر 
قب��ل راهنما می زنیم، چن��د تا نیش ترمز 
ه��م می زنیم ول��ی بازهم باید با س��رعت 
70 کیلومتر به خاطر ماش��ین های عقبی 
بپیچیم! که همشون سرعت باال و دستشان 
روی بوق اس��ت! اآلن 2 روزه که پسرم به 
خاطر تصادف جاده بیمارس��تان بس��تری 
اس��ت. دیگه طاقت این جور تصادف هایی 
نداری��م. واقعاً خس��ته ش��دیم. جرئتی 5 

دقیقه کنار جاده بایستیم نداریم.
8763  باس��الم و ب��ا عرض تس��لیت 
خدمت هم��ه همش��هریان عزی��ز. دهه 
محرم به همین ش��ور و شورشه، به همین 
سروصداش��ه، به همی��ن عزاداری ه��اش، 
ص��دای  داره  ام��کان  اگ��ه  خواهش��اً 
بلندگوهای مساجد حسینیه ها و تکیه ها 
را خام��وش خام��وش نکنی��د. بگذارید 
ص��دای عزاداری ها به گ��وش همه از بچه 
ش��یری گرفت��ه ت��ا پیرمرد ۹0 س��اله و 
کس��انی که داخل بیمارستان ها هستند 
برس��د. همین ده روز بیشتر نیست ولی 
موقعی که س��روصدا صبح هاو ش��ب ها از 
بلندگوه��ا درمی آید تو ش��هر یک حال و 

هوای دیگه  ای داره؟ با تشکر
4۹17  س��الم خسته نباش��ید. پارک 
ش��هروند روبرو بیمارس��تان غرضی شده 
جای نشس��تن ب��رای خوردن مش��روبات 
الکلی و پخش مواد مخدر من از شهرداری 
خواهش می کنم این مشکل را حل کنند و 

به این پارک رسیدگی کنند.
0205  باسالم. خوب می شد اگه تمامي 
خطیبان و روحانیون فرصت این ماه محرم 
رو غنیمت شمرده و بحران آب و اسراف در 
آن را به همش��هریان گوشزد مي کردند. هر 
چند ما عادت کردیم تا در قلب هر بحراني 

قرار نگرفتیم به فکر چاره نباشیم!
7437  م��ن می خواس��تم راج��ع ب��ه 
عزاداری ه��ا بگ��م. یک ع��ده به خاطر امام 
حس��ین زنجیر می زدند و چشم های شان 
بس��ته و فقط در فکر عزاداری بودند... یک 
عده اصاًل حواسش��ون به ای��ن طرف و آن 
طرف بود تا ببینند کی نگاهشون می کنه 
ت��ا محکم تر بزنند. یک عده هم فقط برای 
صحب��ت ک��ردن آم��ده بودن��د. از طرفی 
فرهنگ محیط زیس��ت هم نداریم. البته از 
سال های قبل بهتر ش��ده بود ولی باز هم 
بودند اف��رادی که بدون توج��ه به حقوق 
یکدیگ��ر محیط را با انداخت��ن لیوان ها و 

ظرف های یکبار مصرف کثیف می کردند.
865۹  رفت��م مدرس��ه ب��رای بچه ام 
لباس بگی��رم گفتند باید ب��روی خیابان 
فالنج��ا ول��ی وقت��ی رفتم دی��دم خیلی 
کیفیت نداش��تند و از هر شماره هم چند 
دست بیشتر نبود. گفتند اگر امروز نیامده 
بودی گیرت نمی آمد. پ��س تکلیف بقیه 

چی می شود. چرا هماهنگی نیست.
6286 روز پنجش��نبه از انبار ما سرقت 
شد. س��اعت 11و نیم ظهر باپلیس تماس 
گرفتیم و س��اعت 14 یعنی یک س��اعت 
و نی��م بع��د هنوز گش��ت نیامده ب��ود. از 
مسئوالن انتظامی تقاضای رسیدگی داریم.

تریبون آزاد خوانندگان
پیامک : 7258  3000

طی مراس��می روز چهارشنبه بیس��تم شهریور که 
با حض��ور مدیرعامل، برخی اعض��ای هیئت مدیره 
و مدیران واحدهای مختلف ش��رکت س��نگ آهن 
گهرزمین برگزار شد، مدیر جدید مجتمع )سایت( 

گهرزمین معرفی شد. 
در ای��ن مراس��م مدیرعامل ش��رکت س��نگ آهن 
گهرزمی��ن ضمن تس��لیت ایّام محرم و ش��هادت 
حض��رت اباعبدا...الحس��ین علیه الّس��الم و ی��اران 
باوفایشان تالش های همکارانش را در جهت ارتقاء 
فن آوری و فراوری های معدنی ستود و گفت: در کنار 
همه ی موفقیت ها، پیشرفت های زیادی در پروژه ها 
داشته ایم که این نشان از تالش و کوشش همکاران 
مجموعه می باش��د. علی اکبر پوریانی افزود: تصّور 
ما بر این اس��ت که تا پایان ش��هریورماه با حمایت 
اعضای محت��رم هیئت مدیره، تس��ت های اولیه ی 
گندله سازی در این شرکت شروع شود. وی عملکرد 
شرکت را در این زمینه و سایر بخش ها  بسیار خوب 
ارزیابی کرد و افزود: در مدت بهره برداری معدن، در 
عمق150 متری به س��نگ آهن دست پیدا کردیم 
که موفقیت چش��م گیری است. وی با اشاره به440 
میلیون تن عملیات معدن کاری گفت: تاکنون بالغ 
بر 40 میلیون تن اس��تخراج سنگ آهن را داشتیم 
که این میزان در کش��ور بی سابقه است. مدیرعامل 
شرکت س��نگ آهن گهرزمین در ادامه با اشاره به 
ثب��ت رکوردهای تولید افزود: تولید 13 میلیون تن 

کنسانتره در دو سال و نیم نشان از تالش و کوشش 
همکاران است و در واقع گهرزمین باالترین راندمان 
را در سطح معادن سنگ آهن کشور دارد. مهندس 
پوریان��ی در ادامه با تقدی��ر از زحمات و تالش های 
مهندس عباس س��لیمان زاده مدیر سابق مجتمع، 
مهندس غالمحس��ین رحیمی��ان را به عنوان مدیر 

جدید مجتمع گهرزمین معرفی نمود. 
وی افزود: آقای س��لیمان زاده در کنار دیگر همکاران 
نقش مؤثری در جهت پیشبرد اهداف شرکت داشته 
اس��ت و الزم می دان��م از زحمات چندین س��اله وی 

قدردانی کنم که از هیچ تالش��ی فروگذار نکرد. وی 
همچنین از مهن��دس غالمحس��ین رحیمیان قائم 
مقام شرکت که با حفظ سمت به عنوان مدیر جدید 
مجتمع قبول مس��ئولیت کرد تقدی��ر نمود و گفت: 
مهندس رحیمیان از بزرگان صنعت و معدن کش��ور 
و از مدیران با تجربه در این عرصه هستند که ضمن 
آرزوی موفقیت برای ایشان در این پست از همکارانم 
در گهرزمین می خواهم با همکاری و همدلی با ایشان 
زمین��ه ارتقاء بیش��تر مجموعه گهرزمی��ن را فراهم 
کنند. در ادامه ی این جلس��ه مهندس غالمحس��ین 

رحیمیان ضمن تقدیر از تالش های مدیر سابق سایت 
گهرزمین، از عباس س��لیمان زاده به خاطر خدمات و 
زحمات بس��یار، سپاسگزاری کرد و با تقدیر از ُحسن 
نظر مسئوالن ارشد گهرزمین گفت: امروز شرکت در 
رتبه ی 11 می باش��د که امیدواریم با هّمت مضاعف 
عزیزان، شاهد قرار گرفتن شرکت در رتبه های باالتر 
باش��یم. در ادامه دکتر س��عید صادق��ی عضو هیئت 
مدیره گهرزمین از خدمات سلیمان زاده به نیکی یاد 
کرد و در ادامه گفت: الزم می دانم به پیشکس��وتی و 
پاکدستی مدیری چون آقای مهندس رحیمیان اشاره 
و با تبریک ویژه ب��رای او آرزوی موفقیت نمایم. وی 
با اش��اره به اینکه آینده از آن ما می باش��د و تخریب 
یکدیگر عین بی عدالتی اس��ت افزود: امید اس��ت با 
هّمت و همدلی موجب سربلندی مجموعه باشیم و در 
راستای تولید ملّی تالش و فرصت سازی کنیم. عضو 
هیئت مدیره گهرزمین در پایان ضمن تأکید بر حس 
انسان دوس��تی و احترام جامعه گفت: باید در جهت 
انس��انیت تالش کنیم و به مس��ئولیت به عنوان یک 
تعهد نگاه کنیم. گفتنی اس��ت مهندس غالمحسین 
رحیمیان تاکنون عناوینی چون» مدیرعامل شرکت 
تهیه و تولید مواد معدنی ایران، رئیس هیئت مدیره 
شرکت سنگ آهن مرکزی، عضو هیئت مدیره شرکت 
زغال س��نگ البرز غربی، مدیرعامل شرکت سنگاب 
آذرشهر و قائم مقامی شرکت سنگ آهن گهرزمین« 

را در کارنامه مدیریتی خود دارد.

در مراسم معرفی مدیر جدید مجتمع گهرزمین مطرح شد:

استخراج 4۰ میلیون تن سنگ آهن در کشور بی سابقه است 

سرکارخانم مهندس مریم حافظی 
درگذش�ت عموی گرامی جنابعالی همه ما را اندوهگین ساخت. با اظهار تأسف 
و تألم مصیبت وارده را حضور ش�ما و خانواده محترم تس�لیت عرض نموده، از 
خداوند متعال برای روح پاک آن مرحوم علو درجات و مغفرت الهی و برای سایر 

بازماندگان صبر جمیل آرزومندیم. 
مدیرعامل و کارکنان اتحادیه 
شرکت های تعاونی تولید شهرستان سیرجان 

سرکارخانم مهندس مریم حافظی 
مصیبت وارده را حضور ش�ما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، برای 
آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت 

داریم.

شرکت تعاونی تولید قائم سبز- مجید قشمی 

سرکارخانم مریم حافظی
غ�م از دس�ت دادن عزیزان و به س�وگ نشس�تن صب�ری عظیم 
می خواهد، برای شما و خانواده محترم تان صبر و شکیبایی و برای 

آن عزیز درگذشته غفران و رحمت واسعه الهی خواستارم. 
معین عزت آبادی 

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

مربی: مهدی شول
قهرمان آسیا و کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی

خیابان ولی عصر سالن امام علی 09129152659

دوست عزیزمان
سرکار خانم حمیده حافظی

با نهایت تاس�ف درگذش�ت پدر بزرگوارتان را حضور شما و خانواده 
محترم تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم 
علو درجات و ش�ادی روح و برای بازماندگان صبر و سالمتی مسئلت 

می نماییم.
جمعی از دوستان دوران هنرستان 



◄ یکی از اساس�ی ترین فاکتوره�ا در بحث 
خدمات رس�انی به مصدومین موضوع سرعت 
است. موضوع اتوماسیون و الکترونیکی کردن 
خدمات اورژانس که اخی�راً از آن بهره برداری 
ش�ده چق�در در س�رعت خدم�ات ش�ما به 

مصدومین مؤثر بوده است؟
ش��اید یکی از مهم ترین اقدامات اورژانس راه اندازی 
همین سیستم اتوماس��یون مرکز حوادث است که 
به صورت الکترونیک ناوب��ری کلیه مراحل دریافت 
خبر، اعزام، حرکت از محل و تحویل به بیمارستان 
از طری��ق GPS و دوربین آنالین کنترل می ش��ود 
و بالغ  بر 4 میلیارد ریال هزینه در برداش��ته اس��ت. 
مرکز اورژانس بیمارس��تان امام رضا )علیه الّسالم( و 
آمبوالنس های جدید و مدرن س��اخت کشور آلمان 
نیز به دوربین مجهز هستند و مراحل توسط مرکز 

بررسی و کنترل می شود.

◄اطالعات سیستم چگونه پایش می شود؟
اطالعات از سوی تیم های اعزامی لحظه ای ارسال و 
رصد می شود. هرگونه وضعیت بیمار از طریق تبلت، 
ثبت و در سیس��تم اورژانس بیمارس��تان دریافت و 
پایش می ش��ود. تص��ّور کنید که پزش��ک اورژانس 
حتی قبل از رس��یدن مصدوم از وضعیت او با خبر 
است. بعضاً پرسنل اتاق عمل قبل از رسیدن مصدوم 
با توجه به اطالعاتی که به دس��ت می آورند،  برای 
تأمین خون مورد نیاز، دستگاه سونوگرافی و... آماده 
می ش��وند. قبل از اس��تقالل دانشکده علوم پزشکی 
مرک��ز پای��ش نداش��تیم و هم اکن��ون اع��زام بین 
بیمارس��تانی از سیرجان به سایر شهرها که توسط 
اورژانس انجام می ش��ود توس��ط این مرکز کنترل 
می ش��ود؛ مثاًل ما متوجه می شویم که آمبوالنس ما 
مثالً در مس��یر یزد یا شیراز با چه سرعتی حرکت 

کرده، کجا توقف داشته و هم اکنون کجاست.
◄ ارتباطات اورژانس درگذش�ته کمی دارای 

اشکال بود. این مسئله برطرف شده است؟
بل��ه. ما اولین مرکز در اس��تان هس��تیم که در آن  

سیستم بیس��یم آنالوگ حذف و سیستم دیجیتال 
جایگزین ش��ده اس��ت. با خرید40 دستگاه بیسیم 
جدید یک مشکل10 ساله حل شد. کلیه پایگاه ها و 
مراکز ما نیز مجهز شده اند و با نصب 3 تکرارکننده، 
ارتب��اط با کلیه پایگاه های جاده ای هم به طور کامل 
و با کیفیتی بس��یار باال برقرار می ش��ود. 2 دستگاه 
تلفن ماهواره ای نیز در مرک��ز اورژانس 115، یکی 
در بیمارس��تان امام رضا )علیه الّس��الم( و یکی در 
بیمارس��تان دکتر غرضی موجود اس��ت که خدای  
ناک��رده در زمان بح��ران و در ص��ورت قطع کامل 
ارتباطات از آن ها اس��تفاده می شود. البته دو نقطه 
در کیلومتر60 تا 80 محور سیرجان- بافت و بعد از 
پایگاه خیرآباد در جاده شیراز مشکل عدم آنتن دهی 
تلف��ن همراه داریم ک��ه مراتب را ب��ه فرمانداری و 
مخابرات برای رفع نقص اعالم کرده  و منتظر اقدام 

برای رفع این مشکل هستیم. 
◄س�یرجان  به رغم قرارگرفتن در مس�یر 
5 راه اصلی و ش�اهراه ترانزیتی ش�مال به 
جنوب و وجود معادن و کارخانه های بزرگ 

در منطقه و س�طح باالی ح�وادث جاده ای، 
هنوز اتوب�وس آمبوالنس ندارد. درحالی که 
شهرهای کرمان، رفس�نجان، جیرفت و بم 
که ش�رایط س�یرجان را هم ندارن�د دارای 
این وس�یله امدادی هس�تند. چرا این مهم 

پیگیری نشده است؟
ش��هرهایی که نام بردید قبل از سیرجان دارای 
دانشگاه علوم پزشکی بودند و وزارتخانه به آن ها 
اتوبوس آمبوالنس را قبل از سال 96 اختصاص 
داده است. بله ما با توجه به شرایط و نوع حوادث 
پُرتلفات قطعاً به اتوبوس آمبوالنس نیاز داریم و 
این درخواس��ت را به وزارتخانه ارسال کرده ایم. 
مس��ئوالن دانشکده س��یرجان و نماینده مردم 
نی��ز پیگیری هایی کرده اند و مس��ئوالن وزارت 
بهداش��ت ق��ول داده اند در اولین س��ری خرید 
اتوبوس آمبوالنس، به س��یرجان هم اختصاص 
دهند اما فکر نمی کنم امسال با توجه به شرایط 
کشور، خرید انجام شود. البته پیگیری هایی نیز 
کرده ای��م که از کمک خّیرین حوزه س��المت و 

شرکت های معدنی استفاده کنیم.
◄زیرساخت های آن را آماده کرده اید؟

بل��ه ! 3 نف��ر از پرس��نل مرکز را فرس��تاده ایم 
گواهینامه پایه ی��ک گرفته اند که زمانی صاحب 
اتوبوس آمبوالنس شدیم در این زمینه مشکلی 
نداش��ته باش��یم. پیگیر خری��د کوادکوپتر هم 
هس��تیم تا ح��وادث مهم را با زیرس��اخت های 
رادیوی��ی موجود به طور زن��ده کنترل و تصاویر 

آن را در مرکز مدیریت بحران داشته باشیم.
◄مدتی است بحث اورژانس هوایی مطرح 
است اما تاکنون عملیاتی نشده. شما قبل 
از شروع مصاحبه اشاره داشتید که تا یک 
ماه آینده اورژانس هوایی هم شروع به کار 
می کند.توضیح بیشتری از زمان افتتاح آن 

بدهید.
قطع��اً اورژانس هوایی س��یرجان تا یک ماه آینده و 
حتی زودتر افتتاح می ش��ود. مجوز اورژانس هوایی 
با پیگیری مس��ئوالن دانش��کده و حمایت نماینده 
سال گذش��ته صادر و تمام زیرس��اخت های آن در 
بیمارس��تان امام رضا )علیه الّسالم( آماده شده است. 
از سویی قرارداد با هوانیروز کرمان جهت استفاده از 
هلی کوپتر هم منعقد و یک فروند آن در س��یرجان 
مس��تقر و موارد مهم از طریق آن ب��ه کرمان اعزام 
می ش��ود. کادر پ��رواز نیز در س��یرجان مس��تقر و 
ان شاءا... دومین شهر استان خواهیم بود که صاحب 

اورژانس هوایی می شویم.
◄ ب�رای انتق�ال بیم�اران به مرکز اس�تان با 

هلیکوپتر پارتی بازی نمی کنید؟
ابداً )با خنده(. انتقال بیمار از طریق اورژانس هوایی 
یک ش��یوه نامه کاماًل مش��خص دارد که طبق آن 
عمل می شود. کودکان بیمار و مادران باردار پُرخطر 
در اولویت هس��تند. افرادی هم که در حادثه دچار 
نقص عضو می ش��وند و قرار اس��ت که پیوند انجام 
دهند در اولویت هس��تند و هلی کوپتر روند درمان 
را بسیار سرعت می بخشد. درگذشته فردی که در 
سانحه رانندگی مثاًل دچار قطع دست یا پا می شد 
ابت��دا به س��یرجان منتقل و پ��س از طی مراحل 

زمان بر با خودرو به کرمان منتقل می شد اما اکنون 
می توانی��م مجروح را از محل حادثه مس��تقیماً به 
کرمان منتقل کنیم. حتی برای سرعت بخشیدن به 
کار، خودروی آمبوالنس در صحنه حاضر و مصدوم 
را به اولین بان��د هلی پد در پارکینگ های جاده ای 
انتق��ال می دهد. ضمن اینکه اورژانس هوایی صرفاً 
مربوط به اعزام بیمار بدحال نیست؛ بلکه در هنگام 
بحران هایی مانند س��یل و زلزله نیز می تواند برای 

شهرستان بسیار مفید باشد.
◄ در حال حاضر چند پایگاه زمینی اورژانس 

در سطح شهرستان داریم؟
ما 15پایگاه عملیاتی فّعال در س��طح شهرستان 
داریم که 4 پایگاه از آن ش��هری هس��تند که در 
سیرجان و نجف شهر مستقر می باشند و 11 پایگاه 
جاده ای هم در ش��هرهای اقماری زیدآباد، پاریز، 
بلورد، هماشهر، خواجوشهر داریم و بقیه در سطح 
جاده ها فّعال هستند. 105 نفر تکنیسین در این 
مراکز مشغول به کار هستند که در تالش هستیم 
تا پایان سال یک پایگاه ش��هری دیگر راه اندازی 
کنیم. 20 دس��تگاه آمبوالنس هم موجود داریم 
که اخیراً هم یک آمبوالنس 4WD ویژه مناطق 
کوهستانی با هزینه ای بالغ بر 1/5 میلیارد تومان 

خریداری و تحویل پایگاه خانه سرخ شده است.
◄ یکی از گالیه های مردمی دیر رس�یدن 
اورژانس درصحنه های حوادث است. قبول 

دارید؟ 
ببینید، اس��تاندارد کشوری مدت حضور اورژانس 
درصحنه ها در شهر 8 دقیقه و در جاده 15 دقیقه 
اس��ت. ولی ما در س��یرجان با تالش پرسنل این 
زمان را در ش��هر به زیر 7 دقیقه رسانده ایم. البته 
مشکالتی مثل ترافیک بسیار مؤثر است. 3 پایگاه 
شهر س��یرجان در چهارراه مکی آباد، محل سابق 
بیمارستان آیت ا... کاشانی و محل سابق بیمارستان 
امام رضا )علیه الّسالم( قرار دارد و آمبوالنس ها از 
این 3 مرکز به تمام س��طح شهر اعزام می شوند. 
در س��یرجان هم در معابر شلوغ خط ویژه نداریم 
و بعضاً خودروها در ترافیک گیر می کنند که این 
موضوع درکوتاه کردن زمان رسیدن آمبوالنس به 

محل سانحه وقفه ایجاد می کند.
◄وضعیت آمار سوانح در سیرجان چگونه 

است؟
آمار حوادث جاده ای در سیرجان متأسفانه کمی باال 
هست. البته ش��رایط خاص جغرافیایی و جاده های 
پرتردد سیرجان نیز مؤثر است. بر اساس آماری که 
داریم از ابتدای امسال تاکنون، 7366 مورد پرسنل 
اورژانس به عملیات های امدادی اعزام شده اند. 2419 
نفر مصدوم در سطح شهر و جاده ها منتقل و 4320 
نفر به طورکلی بیمار و مصدوم اعزام به بیمارس��تان 
شده اند. 562 نفر نیز اعزام بین بیمارستانی داشته ایم.

◄از جان باخت�گان ح�وادث در این مدت 
آماری دارید؟

بله! متأسفانه از ابتدای امسال 48 نفر در حوزه های 
استحفاظی سیرجان در صحنه تصادفات و یا پس 
از انتق��ال ب��ه بیمارس��تان جان باخته اند که 23 
م��ورد آن در َدم و 25 م��ورد نیز پ��س از انتقال 
به بیمارس��تان جان باخته ان��د. 15مورد بیمار هم 

پس از ایس��ت کامل قلبی و تنفس��ی، با عملیات 
موفقیت آمیز احیاء به زندگی بازگشته اند.

◄میزان تماس ها چگونه اس�ت. آماری از 
ثبت تماس ها دارید؟

در 6 ماه��ه اول امس��ال و تا این تاریخ قریب به 43 
هزار تماس با مرکز ارتباطات ما برقرارشده است.

◄آقای حیدرپ�ورکار در اورژانس معموالً  
ب�ا خاطرات خ�وب و ب�دی همراه اس�ت. 
تلخ تری�ن یا ش�یرین ترین خاطره ای که از 

کارتان دارید چیست؟
اصوالً کار در اورژانس با توجه به شرایط و اقتضائات 
کاری آن همراه با خاطرات زیادی اس��ت که کمتر 
از یاد می روند. ولی دو مورد خاطره بس��یار بد دارم 
که از ذهنم پاک نمی ش��وند. یکی تصادف اتوبوس 
زائران امام رضا )علیه الّسالم( است که از مشهد عازم 
بندرعباس بودند و طی برخ��ورد با تریلر ماک، 16 
نفر آن ها در صحنه کش��ته ش��دند و 3 نفرشان هم 
در بیمارس��تان جان باختند. مورد بعد هم برخورد 
ش��دید و رخ به رخ یک دستگاه پیکان با کامیون بنز 
در محور ش��هربابک بعد از محمودآباد بود که پدر، 
مادر و دو فرزند دوقلو دختر و پس��ر 10 س��اله اهل 
رفسنجان طی آن حادثه کشته شدند ولی دختربچه 
3 س��اله خان��واده زن��ده ماند و حت��ی یک خراش 
کوچک هم برنداشت. ما او را به خاطر اینکه صحنه 
را زیاد نبیند به س��یرجان منتقل کردیم. این دختر 
معص��وم در یک لحظه پدر، مادر و خواهر و برادرش 
را ازدس��ت داده ب��ود و هیچ کس را نداش��ت و مدام 
از ما با بغض س��ؤال می کرد ک��ه »مامانم کو؟ بابام 
کو؟« و ما پاس��خی نداش��تیم و تا یک هفته دچار 
ش��وک بودم. اما خاطره شیرین هم عملیات احیاء 
موفق یک بیمار توس��ط بنده و یکی از همکارانم در 
مطب دکتر ادیب پور بود. یک مرد مسن دچار ایست 
تنفسی و قلبی شده بود و دکتر ادیب پور به موقع او 
را ماساژ قلبی داده بود تا ما رسیدیم و خوشبختانه 
احیا، موفقیت آمیز بود و بیمار به زندگی برگش��ت. 
حدود یک س��ال بعد دوباره م��ا دو نفر به مأموریت 
اعزام ش��دیم و دیدیم که همان پیرمرد با درد قلب 
در منزل نیاز به کمک دارد. او ما را شناخت و گفت: 

دوباره شما دو نفر... 
◄ طرح کشوری سکته مغزی در سیرجان 

انجام می شود؟
بله. ما جزو اولین دانشکده ها هستیم که با حمایت 
مسئوالن دانشکده کد 724 سکته های حاد مغزی 
در س��یرجان انج��ام و با اطالع مرک��ز ارتباطات به 
بیمارستان بیمار بدون معطلی به مرکز سی تی اسکن 
منتقل و سپس وارد اتاق استروک می شود. پرستار 
مخصوص آموزش دیده و پزشک هم با اطالع قبلی 
مرک��ز ارتباطات، حضور دارن��د و تجهیزات دارویی 
الزم نی��ز ب��ا تالش بس��یار زیاد و با ص��رف هزینه 
هنگفت تهیه و استفاده می شود. آثار این طرح یک 
س��ال دیگر مشخص می شود که از مرگ چه تعداد 

همشهری در سیرجان جلوگیری شده است.
◄از ش�ما به خاطر ش�رکت در این گفتگو 

تشکر می کنم.
متش��کرم. من هم ب��رای ش��ما و همکاران تان 

آرزوی توفیق و سالمتی را دارم.
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تشریح سیستم الکترونیکی پایش در گفت وگو با 
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی سیرجان

راه اندازی سیستم 
اتوماسیون مرکز حوادث
 آمار حوادث جاده ای در سیرجان متأسفانه کمی باالست. اگرچه شرایط خاص جغرافیایی و
 جاده های پرتردد مواصالتی نیز تأثیر دارد ولی اگر دقت کنیم و خطاهای انسانی کمتر شود این آمار پایین می آید

            گروه حوادث / احسان یزدی

ش�اید یکی از س�خت ترین ش�غل ها 
کار در اورژانس اس�ت. مرکز اورژانس 
115 درسراسرکشور نقش بسزایی در 
امدادرس�انی به بیم�اران و مصدومان 
ح�وادث ایف�ا می کنن�د و می ت�وان 
گفت در مواجه با حوادث، نخس�تین 
امدادرس�انی  ب�رای  ک�ه  ش�ماره ای 
به ذهن شهروندان خطور می کند 115 
اس�ت. در واقع تماس با این ش�ماره 
بزرگ ترین دلگرمی برای افرادی است 

که دچار بیماری و یا حادثه شده اند. 
این مجموعه امدادی اما در سیرجان 
ش�رایط  دارد.  س�خت تری  ش�رایط 
جغرافیایی و کمبود پایگاه های امدادی 
در مقاب�ل وس�عت ش�هر و جاده های 
ترانزیتی و پرتردد کار امدادرس�انان 

115 را چندین برابر می کند.
26 شهریور روز مّلی اورژانس بهانه ای 
بود تا با نبی ا... حیدرپور، رئیس مرکز 
مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 

سیرجان به گفت وگو بنشینیم.

از شما خدمتگزاران  نیست  بر من  اینکه  با 
اباعبداهلل  حضرت  مقدس  آستان  به 
و  سید  عزاداری  برگزاری  برای  الحسین)ع( 
احسن  نحو  به  که  کران  در  شهیدان  ساالر 
که خودم  کنم چرا  انجام رسید،  تشکر  به 
هم مانند شما خادم در این پیشگاه مقدسم. 
عاجزانه از پروردگار عالم میخواهم خدمات 
را  بپذیرد و آن  را  بی شائبه و خالصانه شما 
مایه خوشوقتی دنیا و آخرتتان قرار دهد و 
عزا  و صاحبان  اعظم  پیامبر  مشمول دعای 
امام مجتبی  امیرالمومنین، صدیقه کبری و 
و  شما  در  را  بی نظیر  خدمت  این  و  باشید 

نسل شما مستدام گرداند.
محرم 1441
فتحعلی ستوده نیا کرانی. دهیار کران

جناب آقای 

مهندس امین 
صادقی 

جنابعالی  شایسته  و  بجا  انتخاب 
اسالمی  شورای  رئیس  عنوان  به  اعضاء  قاطع  رأی  با  را 
شهر سیرجان تبریک عرض نموده، موفقیت و سربلندی 

روزافزون تان را آرزومندیم. 

سید مجتبی، سید محسن،
 سید محمد فروزنده

تقدیر و تشکر 
بذل  که  آشنایان  و  دوستان  گران قدر،  همکاران  از 
اعضاء  نظر  حسن  مختلف  طرق  از  و  نموده  محبت 
محترم اتحادیه و انتخاب اینجانب را تبریک گفته اند، 
این  در  امیدوارم  می نمایم.  قدردانی  و  تشکر  کمال 
جایگاه خداوند توفیق دهد خدمتگزار شما بزرگواران 

باشم. 

حمیدرضا محمودآبادی 
رئیس صنف قنادان و فالوده بستنی فروشان 

جناب آقای 
حاج مسعود اسدی

مسئول حوزه بانک
قرض الحسنه رسالت 

بازگش�ت حضرتعالی را از س�فر 
پر از معنویت حج، زیارت حریم 
امن الهی و مرقد مطه�ر پیامبر اکرم)ص( و ائمه مظلوم 
بقیع تبریک گفته و امید اس�ت ب�ا توکل به درگاه الهی 

همواره پیروز و سرافراز باشید. 

بازرگانی مجتبی زیدآبادی

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای رپوژه تنظیف، 

تجهیز و نگهداری کشتارگاه صنعتی دام و آالیش آالت خوراکی دام  
س�ازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری س�یرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر: 
تهیه مصالح و اجرای پروژه تنظیف، تجهیز و نگهداری کشتارگاه صنعتی دام و آالیش آالت خوراکی دام( به شماره 2098090872000004 
را از طریق س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس�ناد مناقصه تا ارائه پیش�نهاد 
مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 
ش�د و الزم اس�ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1398/6/23 می باشد. 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 18 روز دوشنبه تاریخ 1398/7/2 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19 روز پنج  شنبه تاریخ 1398/7/13
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 صبح روز  شنبه تاریخ 1398/7/14 

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

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 

تکمیل ردمان رپسنل شهرداری سیرجان )نوبت دوم(  
بیمه 

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر: بیمه تکمیل درمان پرسنل شهرداری سیرجان( 
به شماره 2098005674000057 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 98/6/16 می باشد. 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 18 روز دو شنبه تاریخ 98/6/25   
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19 روز پنج شنبه تاریخ 98/7/4
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 14:32 روز شنبه تاریخ 98/7/6  

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

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

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان



مریم کاظمی 

وقت��ی صحب��ت از کارآفرینی می ش��ود 
بیش��تر توجه��ات معط��وف ب��ه مردان 
می گ��ردد و این طور تصور می ش��ود که 
اش��تغال مفهومی مردانه است. با همین 
منط��ق از توانای��ِی نیم��ی از جمعی��ت 
جامعه غاف��ل می مانیم و عرصه ی جّدی  
برای عرضه ی مهارت ها و اس��تعدادهای 
زن��ان مهیا نمی کنی��م. اگ��ر نگاهی  به 
آم��ار بی اندازیم با توجه ب��ه آمار طالق، 
تجرد قطعی، م��رگ و میر مردان و روند 
فزاینده ی استقالل دختران برای زندگی، 
مس��أله ی زنان سرپرس��ت خانوار و زنان 
خودسرپرس��ت به مسأله ای بسیار جّدی 
در جامعه م��ان تبدیل ش��ده ولی با این 
وجود نرخ بیکاری  زنان هنوز باالست و به 
نظر نمی رسد که عزم جّدی  برای کاهش 
این نرخ هم وجود داشته باشد. به نوشته 
یک سایت خبری و تحلیلی که از اشتغال 
زنان و کاهش بیکاری در میان آنان دفاع 
ک��رده آی��ا عدم اش��تغال زن��ان به دلیل 
نداش��تن مهارت بوده یا ب��ه دلیل نبود 
محلی برای عرضه ی مهارت های ش��ان؟ 
به یاد بیاوری��م که بیش از نیمی از زنان 
بیکار، بیش از یک سال در جستجوی کار 
بوده اند و فقط یک درصد از زنان ش��اغل 
به عنوان کارفرما اشتغال دارند. همچنین 
به گواه آمار نیمی از زنان تحصیل کرده ی 
دانشگاهی که در جستجوی کار هستند، 
به شغلی دس��ت نیافته اند. نیمی از زنان 
کارگ��ر غالب��اً در بنگاه ه��ای اقتص��ادی 

کوچک و غیررسمی کار می کنند. 
از ن��گاه ای��ن تحلیل پس اص��اًل عجیب 
نیس��ت ک��ه در چنی��ن فضای��ی ب��ه 
بازارچه های خوداش��تغالی بان��وان نیاز 
باش��د و ثاب��ت کنیم ک��ه زن موجودی 
نیست باید چش��م انتظار شفقت و لطف 
دیگران باش��د ت��ا همه دوباره یادش��ان 
بیاید ک��ه بانوان نیز بخش��ی از اقتصاد 
این کش��ورند. یادش��ان بیای��د که زنان 
هم تولیدگرند و ه��ر وقت که بخواهند 
می توانن��د در جامع��ه حض��ور داش��ته 
باش��ند. که باش��ند و دقیقاً ب��ا همه ی 
زنانگی خودشان باشند. طبق مطالعاتی 
که ب��ر روی زن��ان در جوام��ع مختلف 
ش��ده زنان ۵ برابر بیش��تر از مردان به 

خوداش��تغالی عالقه مندند چون دوست 
دارند در عین کس��ب درآم��د، با ایجاد 
تن��وع در محی��ط زندگی خ��ود را جزو 
اف��رادی بدانن��د ک��ه می توانن��د برای 
جامعه مفید باش��ند. بای��د اعتراف کرد 
که بازارچه های خوداش��تغالی بانوان نه 
ی��ک امر تش��ریفاتی و غیرض��روری که 
دقیقاً یکی از مهم ترین راهکارهایی ست 
که در ح��ال حاضر می ت��وان برای رفع 
مش��کالت اقتصادی زن��ان توصیه کرد. 
با چنین نگاهی، توجه هرچه بیش��تر به 
بازارچه  های خوداش��تغالی چه از سمت 
مس��ئولین، چه از س��مت بن��گاه داران 
اقتص��ادی و چه از س��مت مش��تریان و 
مردم عادی یک نیاز قطعی س��ت. به هر 
روی باوج��ود پیش��رفت های تکنولوژی 
اما باز ای��ن جامعه متمدن نیاز به بودن 
زن��ان در س��طوح مختلف خ��ود دارد. 
جامع��ه ای که الزمه ی پیش��رفت در آن 
داشتن  محیطی  پویا و زمینه ساز رشد 
و اشتغال زنان است. یکی از راه کارهای 
فع��ال ک��ردن زن��ان در حوزه های خود 
اش��تغالی پرداخ��ت وام خود اش��تغالی 
اس��ت. موضوعی که در شهر ما حامیان 

زیادی دارد. 

درخش��نده صالحی که از سال 81 اقدام 
به تأس��یس انجمن زن��ان نیکوکار نموده 
در همی��ن رابطه می گوی��د: در طول این 
س��ال ها به رغم موانع و مشکالت زیادی 
که بوده اما  وام های زیادی برای اش��تغال 
بانوان فراهم کرده ایم. وام هایی که زمینه 
اشتغال بس��یاری را فراهم کرده و ما باور 
داری��م اگر زمینه کار را با وام یا ش��رایط 
دیگر مهیا کنیم زنان توانایی خوبی برای 
اشتغال خود و دیگران دارند. او می گوید: 
موارد زیادی بوده  که یک زن با گرفتن وام 
حتی یک میلیون تومانی توانسته زندگی 
خود را سروسامان داده و چند نفر دیگر را  
نیز به کار گیرد. وی می گوید: اگرچه االن 

این مبالغ برای اش��تغال کفایت نمی کند 
ولی بحث  مق��دار وام دریافتی نیس��ت، 
آنچه مهم اس��ت خالقیت و نوآوری زنان 
است که با اندک سرمایه ای هم می توانند 

کارهای بزرگی انجام دهند .« 
احمد یزدانخ��واه رئیس کمیته امداد امام 
نیز با اش��اره به این مورد که در بخشی از 
مأموریت های این سازمان هدف ما خودکفا 
شدن خانواده هاس��ت می گوید: »تاکنون 
2400 مورد خود اش��تغالی به خانواده ها 
اختصاص داده ایم که بازدهی خوبی داشته 
است. اگر چه خیلی ها از این طریق بیشتر به 
کارهای کوچک و خانگی مشغول می شوند 
ولی در بین این خانواده ها، افرادی هستند 

که با همین مقدار تس��هیالت  توانسته اند 
به موفقیت ه��ای خوبی در اش��تغال زایی 
دست یابند که عالوه بر خود افراد دیگری 
را نیز به کار بگیرن��د.« یکی از بانک هایی 
که بیشتر در بخش اشتغال زایی تسهیالت 
ارائه می دهد بانک رس��الت است. مسئول 
حوزه ی بانک قرض الحسنه رسالت در این 
گزارش یادآوری کرد سال گذشته چیزی 
بالغ بر11۵0 مورد تسهیالت خود اشتغالی 
ب��ه متقاضی��ان پرداخت ش��ده که بیش 
از نیم��ی از آن به زنان برای اش��تغال های 
خرد و خانگی تعلق گرفته اس��ت. اسدی 
می گوی��د: یک��ی از ش��رایط دریافت این 
تس��هیالت اس��تفاده از آن در امر اشتغال 

است و این جور نیست که آن را افراد صرف 
امور دیگر بکنند و با وجود راهبرهایی که 
داریم تا آخر موضوع را پیگیری می کنیم 
و نتیجه اش را در امر اش��تغال زایی رصد 

می کنیم. 
در ای��ن گزارش صحب��ت دو تن از زنان 
را نی��ز ش��نیدیم. کبری س��عادتمندی 
زنی اس��ت که به همراه همس��رش در 
جهت اش��تغال و ارتقای زندگی اش قدم 
برداش��ته اس��ت. او می گوید: یک س��ال 
و نی��م قب��ل از طریق ش��بکه توس��عه 
اجتماعی بانک رسالت اقدام به دریافت 
وام خود اش��تغالی نمود تا بتواند کارگاه 
دوخت تش��ک و لحاف و متکا راه اندازی 

کند. بنا به گفته ی وی  در همین مدت  
او توانست با پشتکار خود، کارگاه تولید 
تش��ک و مت��کا را توس��عه داده و به جز 
خود، زمینه اشتغال 3 خانم و یک آقای 
دیگر را در روس��تای محل س��کونتش 

شریف آباد مهیا کند. 
پروین رضای��ی هم کارآفری��ن دیگری 
اس��ت که 2 س��ال راهبر بانک رس��الت 
در روس��تاهای فخرآباد و جالل آباد بود 
و حدود یک س��ال پیش خود با دریافت 
وام خوداش��تغالی اقدام به آموزش گلیم 
و قالی تزئینی به زنان روس��تاهای خود 
ک��رد و موفقیت های��ی به دس��ت آورد. 
رضای��ی در ای��ن م��دت توانس��ته زنان 
زی��ادی را راهنمایی کند ت��ا بتوانند با 
دریاف��ت وام ه��ای خوداش��تغالی راهی 
به سوی اشتغال خود و دیگران باز کند.

وی اظهار م��ی دارد: فعالیت هایی چون 
قالی بافی، ش��یرینی پزی، دوزندگی و ....

که از نیازهای جامعه اس��ت تنها با یک 
اراده ش��دنی اس��ت و زن��ان جامعه اگر 
بخواهند و اراده کنند می توانند تحوالت 
بزرگی در اشتغال زایی پیرامون خود به 

وجود آورند به شرط آنکه اراده کنند.
پایان بخ��ش این گزارش اظهارات س��ارا 
حیدری کارش��ناس اجتماعی در سازمان 
بهزیس��تی سیرجان  اس��ت که می گوید: 
در س��یرجان از س��وی این مرکز ساالنه 
بین 20-30 نفر معرفی به بانک داریم تا 
برای دریافت وام خوداشتغالی اقدام کنند. 
او گفت: ای��ن س��ازمان هرگونه حمایت 
را از زن��ان جوی��ای کار ک��ه عالقه مند به 
اشتغال و فعالیت در اجتماع هستند پدید 
می آورد. به گفته وی در حال حاضر حدود 
۵60 بانوی بی سرپرس��ت و بدسرپرست 
و یا سرپرس��ت ازکارافتاده داریم که باید 
حمایت شوند و ما با اعتقاد به توانایی آنان 
در کار و فعالیت وظیفه می دانیم زمینه ی 
اش��تغال و درآمدزای��ی را ب��رای آن ها در 

چارچوب مقررات فراهم کنیم.
و  س��ازمان ها  اینک��ه  کالم  پای��ان 
دس��تگاه های اداری چه با اس��تخدام و 
چه از طریق زمینه س��ازی اشتغال زنان 
نی��م دیگر جمعیت جامع��ه را فراموش 
نکنن��د. کس��انی که می توانن��د همپای 
مردان چرخ های اجتم��اع را به گردش 

در بیاورند.
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در ضرورت حمایت از زنان جویای کار
با پرداخت وام خود اشتغالی

اشتغال؛  مفهومی 
مردانه نیست
 رئیس بانک قرض الحسنه رسالت: سال گذشته چیزی
 بالغ بر 1150 مورد تسهیالت خود اشتغالی به متقاضیان 
پرداخت شده که بیش از نیمی از آن به زنان تعلق گرفته است.

 کارشناس بهزیستی سیرجان: این سازمان هرگونه 
حمایت را از زنان جویای کار که عالقه مند به اشتغال و 
فعالیت در اجتماع هستند پدید می آورد. ما با اعتقاد به توانایی 
زنان در کار و فعالیت وظیفه می دانیم زمینه ی اشتغال و 
درآمدزایی را برای آنها در چارچوب مقررات فراهم کنیم.  

آگهی تغییرات شرکت کار آوران سیرجان شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 557 و شناسه ملی 10860518000

 به اس�تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 15/04/1398 
الف- آقای مجید ش�اکری با کدملی 2470326321 بعنوان بازرس اصلی 
و خانم س�ارا زن�دی ش�ماره مل�ی 2281542726 بعنوان ب�ازرس علی 
البدل برای مدت یکس�ال مالی انتخاب گردیدند. ب- ترازنامه وحس�اب 
س�ود وزیان ش�رکت منتهی به 29/12/1397 م�ورد تصویب قرار گرفت. 
ج-روزنامه نگارستان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره 
کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری سیرجان )581014(

آگهی تغییرات شرکت امین ساختمان شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 3795 و شناسه ملی 10340038181 

به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده م�ورخ 02/05/1398 
- محل ش�رکت در واحد ثبتی س�یرجان به آدرس بخش مرکزی ، ش�هر 
س�یرجان، محله ابوریحان ، خیابان شهید ارجمند ، کوچه شهید ارجمند 
16]ش�هید برزخ 5[ ، پالک 30 ، طبقه همکف کدپس�تی 7818856599 
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساس�نامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره 
کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری سیرجان )581046(

آگهی تغییرات شرکت ممتاز گستر پارس شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 3334 و شناسه ملی 14003341099 

به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده م�ورخ 07/12/1397 
تصمیم�ات ذیل اتخاذ ش�د : 1- م�وارد ذیل به موضوع فعالیت ش�رکت 
الح�اق و موضوع ش�رکت اصالح گردی�د: انجام کلی�ه فعالیتهای مر بوط 
به پروژه ه�ای صنعتی،عمرانی،معدنی،تاسیس�اتی و تجهیزاتی و اجرای 
س�نجی،نظارت،بهره  مش�اوره،طراحی،مدیریت،امکان  ه�ای  فعالی�ت 
برداری،س�اخت،نصب،راه ان�دازی و اجرای پروژه ه�ای مرتبط با صنایع 
نفت،گاز،پتروش�یمی، پاالیش�گاهی، ف�را س�احلی،خطوط لول�ه ، فوالد 
سازی،نیرو گاهی،س�یمان س�ازی و پروژه های ابنیه و ساختمان سازی، 
س�اخت مجتمع های مس�کونی تجاری اداری ورزشی و س�اخت سوله ، 
تجهزات س�اختمان ،آسانس�وروپله برقی ،نقش�ه برداری ، انبوه سازی ، 
بهینه سازی و بازسازی بافتهای فرسوده شهری و غیر شهری ، راهسازی 
و پل س�ازی،بندر س�ازی و فرودگاهی، طراحی س�اخت و نصب سیستم 
های برودتی و حرارتی،انواع مخازن ،سازه ها و تجهیزات فلزی و صنعتی 
، تاسیسات مکانیکی وهیدرومکانیکی تاسیسات وتجهیزات تصفیه خانه 
های آب وفاضالب،طراحی احداث و راه اندازی کارخانه های صنعتی،پروژه 
های کش�اورزی و گلخان�ه ای و صنایع مرتبط به ص�ورت کلید تحویل و 
EPC )ای پ�ی س�ی(، انجام کلیه امور خدماتی ش�امل تنظیفات،محوطه 
س�ازی فض�ای س�بز،تامین نیروی انس�انی مج�از ش�رکت،تهیه و طبخ 
غذا)گرم س�رد و کترینگ(،اجرای کلیه خدمات شهری اعم از مبلمانهای 
شهری رنگ آمیزی جداول و جدول کشی،تسطیح اراضی ، عقد هر گونه 
قرارداد مش�ارکت و همکاری با اش�خاص حقیقی و حقوقی و شرکت های 
داخلی و خارجی جهت فعالیت های اشاره شده و اخذ و اعطای نمایندگی 
و تاسیس شعبه و دفتر در داخل و خارج کشور ، خدمات فنی و مهندسی 
و انج�ام کلیه فعالیت ه�ای بازرگانی و واردات و ص�ادرات کلیه کاالهای 
مج�از بازرگانی پ�س از مجوزه�ای الزم از مراجع ذیصالح ، ش�رکت در 
مناقصات و مزایدات ،اخذ وام و تس�هیالت ریالی و ارزی از کلیه بانکهای 
دولتی و خصوصی و موسس�ات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، شرکت 
در نمایش�گاههای بی�ن الملل تخصص�ی و غیر تخصص�ی داخل و خارج 
کش�ور در صورت ض�رورت قانونی انجام موضوع�ات فعالیت پس از اخذ 
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 )581121(

تاسیس شرکت سهامی خاص بازرگانی بین المللی آینده نگر 
رستاک صالح درتاریخ 1398/02/29 به شماره ثبت 4628 به 

شناسه ملی 14008342180 ثبت 
و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به ش�رح زیر جهت اطالع 
عم�وم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :ص�ادرات و واردات کلیه کاالهای 
مجاز،صادرات وواردات مواد غذائی،محصوالت کشاورزی اعم از مواد اولیه 
ومحصوالت نهائی،س�رمایه گذاری ومشارکت واحداث واحدهای صنعتی 
وتولیدی در هر زمینه وبا هرنوع فعالیت ومحصول،ارائه خدمات مش�اوره 
ومهندس�ی،دریافت نمایندگ�ی از ش�رکتهای داخل�ی وخارجی،اعطای 
نمایندگ�ی ب�ه داخل یاخارج کشور،تاس�یس دفاتر نمایندگی در کش�ور 
وخ�ارج از کش�ور،دریافت تس�هیالت ارزی وریالی از بانکها ،موسس�ات 
مال�ی داخلی وخارجی وصندوق توس�عه ملی وصندوق توس�عه صادرات 
،مش�ارکت با سرمایه گذاران داخلی وخارجی در زمینه صادرات وواردات 
واحداث واحدهای صنعتی وتولیدی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراج�ع ذیرب�ط مدت فعالی�ت : از تاریخ ثبت به م�دت نامحدود 
مرکز اصلی : اس�تان کرمان ، شهرستان س�یرجان ، بخش مرکزی ، شهر 
سیرجان، منطقه ویژه اقتصادی ، بلوار حافظ ، خیابان حافظ 2 ، پالک 0 ، 
طبقه همکف کدپستی 7815350923 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
اس�ت از مبلغ 100000000 ریال نقدی منقس�م به 100 سهم 1000000 ریالی 
تعداد 100 س�هم آن با نام عادی مبلغ 35000000 ریال توس�ط موسس�ین 
طی گواهی بانکی شماره 1236/9984/402 مورخ 19/12/1397 نزد بانک 
کش�اورزی ش�عبه س�یرجان با کد 8050 پرداخت گردیده است والباقی 
در تعه�د صاحبان س�هام می باش�د اعض�ا هیئت مدیره تراکتورس�ازی 
عمران س�یرجان به شناس�ه ملی 10860536254 و به نمایندگی حسین 
صالحی به ش�ماره ملی 3070287034و به س�مت رئیس هیئت مدیره به 
مدت 2 س�ال آقای امیر صنعتی به شماره ملی 2980753181و به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 س�ال خانم س�حر صالحی به ش�ماره 
مل�ی 3060163200و به س�مت عض�و هیئت مدیره به مدت 2 س�ال و به 
س�مت مدیرعامل به مدت 2 س�ال خان�م نیلوفر صالحی به ش�ماره ملی 
3060305218و ب�ه س�مت عضو 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 و همچنین کلیه نامه های عادی 
و اداری باامض�اء رئی�س هیئت مدیره همراه با امض�اء مدیر عامل یا یکی 
از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر ش�رکت معتبر می باش�د. اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساس�نامه بازرسان خانم فاطمه صالحی به شماره ملی 
3071257767 به س�مت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای 
مرتضی رستمی به ش�ماره ملی 3920186303 به سمت بازرس اصلی به 
مدت یک س�ال مالی روزنامه کثیر االنتش�ار نگارستان جهت درج آگهی 
های ش�رکت تعیین گردید. ثب�ت موضوع فعالیت مذکور ب�ه 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 )581128(

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل و باربری پور رنجبران 
سیرجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2047 و شناسه 

ملی 10860547965 
به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده م�ورخ 25/12/1397 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : 1 - محل ش�رکت در واحد ثبتی تس�یرجان 
به آدرس اس�تان کرمان ، شهرس�تان س�یرجان ، بخش مرکزی ، ش�هر 
س�یرجان، کمربندی ش�اهد ، کوچه )کانک�س( ، بلوار ش�اهد ، پالک 0 ، 
طبق�ه همکف کدپس�تی :7817681726 تغییر یاف�ت و ماده مربوطه در 

اساس�نامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )581146(

آگهی تغییرات شرکت اعتماد ترابر ناوگان کویر شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 4012 و شناسه ملی 10860568590 

به اس�تناد صورتجلس�ه مجم�ع عمومی ع�ادی بطور فوق الع�اده مورخ 
15/12/1397 ال�ف - اعض�اء هیئ�ت مدی�ره به ق�رار ذیل ب�رای مدت 2 
س�ال انتخاب گردیدند: آقای پوریا گوش�کی ش�ماره ملی 3060182000 
آق�ای محمد حس�ین عرب پور ش�ماره مل�ی 3071213621 آقای مختار 
فیروزآبادی شماره ملی 3071463928 آقای محسن فیروزآبادی شماره 
مل�ی 3071959087 ب-آقای س�ید عباس قرش�ی نس�ب ش�ماره ملی 
3060059421 به عنوان بازرس اصلی ش�رکت و آقای محمدرضا گوشکی 
ش�ماره ملی 3060016402 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکس�ال 
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 )581204(

آگهی تغییرات شرکت داتیس صنعت ثمین شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 2324 و شناسه ملی 10860551512 

به اس�تناد صورتجلس�ه مجم�ع عمومی ع�ادی بطور فوق الع�اده مورخ 
27/04/1398 : - آق�ای محس�ن توحیدی به کد مل�ی 3179818484 , 
آقای احس�ان توحی�دی به کد مل�ی 3179785926 , آق�ای حمیدرضا 
محمدی به ش�ماره ملی 3071284039 به س�مت اعض�ای هیئت مدیره 
برای مدت دو س�ال انتخاب گردیدند. - آقای حسین اسفندیارپور به کد 
مل�ی 3070451985 بس�مت بازرس اصلی و خانم فری�ده محمدی به کد 
ملی 3060219206 به س�مت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی 
انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )581209(

آگهی تغییرات شرکت داتیس صنعت ثمین شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 2324 و شناسه ملی 10860551512 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 27/04/1398 : - آقای محسن 
توحیدی به کد ملی 3179818484 به س�مت مدیرعامل - آقای احسان 
توحیدی به کد ملی3179785926 به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای 
حمیدرضا محمدی به ش�ماره ملی 3071284039 به س�مت نایب رئیس 
هیئ�ت مدیره - آقای محس�ن توحی�دی به کد مل�ی 3179818484 به 
سمت عضو هیئت مدیره . - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک ، س�فته ، بروات ، قراردادها و عقوداس�المی با امضاء مدیر 
عامل آقای محس�ن توحیدی به کد ملی 3179818484 و یا نایب رئیس 
هیئ�ت مدیره آق�ای حمیدرضا محمدی به ش�ماره مل�ی 3071284039 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )581210(

آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت ایزد یاران سیرجان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1916 و شناسه ملی 

10860545433
 ب�ه اس�تناد صورتجلس�ه مجم�ع عموم�ی ف�وق الع�اده مورخ 
27/03/1398 س�رمایه از مبل�غ 7000000000 ری�ال ب�ه مبل�غ 
ع�ادی  ن�ام  ب�ا  5500س�هم  ب�ه  منقس�م  77000000000ری�ال 
14000000ریالی از محل مطالبات حال ش�ده سهامداران افزایش 
یافت و ماده مربوطه در اساس�نامه اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری سیرجان )581211(

آگهی تغییرات شرکت اعتماد ترابر ناوگان کویر شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 4012 و شناسه ملی 10860568590 

به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره م�ورخ 15/12/1397منضم به نامه 
ش�ماره 2564/45 مورخ 31/1/98 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 
ای اس�تان کرمان الف-تعیین س�مت مدیران : آقای محمد حسین عرب 
پور شماره ملی 3071213621به سمت رئیس هیئت مدیره پوریا گوشکی 
شماره ملی 3060182000به س�مت نائب رئیس هیئت مدیره آقای مختار 
فیروزآبادی شماره ملی 3071463928 به سمت عضو هیئت مدیره آقای 
محس�ن فیروزآبادی ش�ماره ملی 3071959087 به س�مت عضو هیئت 
مدیره آقای حسن عنایی جواران ش�ماره ملی 5839852767 خارج از 
اعضاء هیئت مدیره به س�مت مدیرعامل ب-کلیه اسناد و اوراق بهادار و 
تعهد آور ش�رکت از قبیل چک ، سفته وبروات، قراردادها با امضاء رئیس 
هیئ�ت مدیره ، وس�ایر نامه های اداری با امض�اء مدیرعامل همراه با مهر 
ش�رکت معتبر می باش�د . اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )581214(

آگهی تغییرات شرکت اعتماد ترابر ناوگان کویر شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 4012 و شناسه ملی 10860568590 

به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده م�ورخ 15/12/1397 
تع�داد اعض�اء هیئت مدی�ره به 4 نف�ر تغییر یاف�ت و م�اده مربوطه در 
اساس�نامه اص�الح گردید. اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )581215(

آگهی تغییرات شرکت پردیس دشت سیرجان شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 2899 و شناسه ملی 10980146472 

به استناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/01/1398 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : 1� اعضای هیات مدیره به شرح ذیل به مدت 
دو سال انتخاب گردیدند: � آقای علی رفعتی نصرت آبادی به شماره ملی 
3071386168 - خان�م زهرا حاجی پور به ش�ماره ملی 3391900814 � 
آقای غالمرضا خواجونژاد به شماره ملی 3070958567 2- آقای مجتبی 
پورخس�روانی به شماره ملی 3071181019 به سمت بازرس اصلی و آقای 
حمی�د خواجونژاد به ش�ماره مل�ی 3071171341 به س�مت بازرس علی 
البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3- روزنامه کثیراالنتشار 
نگارس�تان بعنوان روزنامه ش�رکت جهت درج آگهی ه�ا انتخاب گردید. 
اداره کل ثب�ت اس�ناد و ام�الک اس�تان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و 

موسسات غیرتجاری سیرجان )583279(

آگهی تغییرات شرکت پردیس دشت سیرجان شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 2899 و شناسه ملی 10980146472 

به اس�تناد صورتجلس�ه هیئ�ت مدی�ره م�ورخ 25/01/1398 تصمیمات 
ذی�ل اتخ�اذ ش�د : 1� آقای عل�ی رفعتی نص�رت آبادی به ش�ماره ملی 
3071386168 ب�ه عنوان رئی�س هیئت مدیره - خان�م زهرا حاجی پور 
به ش�ماره ملی 3391900814 به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره � آقای 
غالمرضا خواجونژاد به ش�ماره ملی 3070958567 به عنوان عضو اصلی 
هیئ�ت مدیره و مدی�ر عامل 2- کلیه اس�ناد و اوراق به�ادار و تعهدآور 
ش�رکت از قبیل چک ، س�فته ، بروات ، قراردادها و عقوداس�المی و نامه 
های اداری و اوراق ع�ادی با امضاء ثابت آقای غالمرضا خواجونژاد فرزند 
علیباز به ش�ماره ملی 3070958567 )مدیرعامل(و بانضمام امضاء آقای 
علی رفعتی نصرت آبادی فرزند اس�ماعیل به شماره ملی 3071386168 
)رئی�س هیئت مدیره ( همراه با مهر ش�رکت معتبر می باش�د . اداره کل 
ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسس�ات 

غیرتجاری سیرجان )583281(
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فاطمه بلوردی و مصطفی زیدآبادی|

آگهی مناقصه دهیاری باسفهرجان )نوبت دوم( 
دهیاری باسفهرجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 111 مورخ 98/5/22 شورای اسالمی باسفهرجان اجرای پروژه ذیل را از 
طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجدالشرایط دارای رتبه بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی کشور واگذار نماید. 

لذا از کلیه ش�رکت های دارای صالحیت دعوت به عمل می آید جهت دریافت اس�ناد مناقصه به بخش�داری مرکزی س�یرجان 
مراجعه نمایند. دهیاری در رد یا قبول پیش�نهادات مختار است. س�ایر اطالعات و جزئیات مربوط به قرارداد در اسناد مربوطه 
می باشد. سپرده شرکت در مناقصه بایستی به صورت واریز به حساب ذیل نزد پست بانک بنام دهیاری مربوطه و یا به صورت 
ضمانتنامه بانکی معتبر باشد. در صورتی که پیمانکاران اول تا سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند. ضمانتنامه شرکت 
در مناقصه آنها به ترتیب به نفع دهیاری ضبط خواهد شد.                                                                تلفن تماس: 42232481 

مبلغ برآورد )ریال( بر اساس فهرستعنوان پروژه و محل اجرا 
 بها تجمیعی راه و باند و ابنیه سال 98 

مبلغ تضمین )ریال( 
شرکت در مناقصه 

شماره حساب 
واریز مبلغ ضمانتنامه 

مدت پروژه 

12 ماهه 2/297/253/504115/000/00054691193274049/02 پروژه سنگ فرش معابر 

بخشداری مرکزی محل دریافت اسناد 

بخشداری مرکزیمحل تحویل پیشنهادها 

98/7/3 آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات 

بخشداری مرکزیمحل بازگشایی پاکات 

98/7/4زمان 
رأس ساعت 10 صبح

آگهی مناقصه شماره 21982680 
موضوع مناقصه: اندازه گیری و پایش عوامل زیان آور در مجتمع مس سرچشمه 

شرکت ملی صنایع مس ایران در نظر دارد: اندازه گیری و پایش عوامل زیان آور در مجتمع مس سرچشمه 
را از طریق مناقصه عمومی به انجام برساند. جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت های رسمی شرکت به 

آدرس های ذیل مراجعه شود. 
 WWW.NICICO.COM

Sarcheshmeh.NICICO.COM
روابط عمومی شرکت ملی صنایع مس ایران

خانواده محترم شریفی 
با نهایت تأس�ف ضایعه درگذش�ت مرح�وم مهندس 
افش�ین ش�ریفی از اعضاء نظام مهندسی ساختمان 
نمایندگی س�یرجان را حضور شما و جامعه مهندسی 
س�یرجان تس�لیت ع�رض نم�وده، از درگاه خداوند 
متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان 

صبر و اجر مسئلت می نماییم. 

سازمان نظام مهندسی ساختمان
 استان کرمان نمایندگی سیرجان 

بلبلی خون جگر خورد و گلی حاصل کرد
بادغیرت به صدش حال پریشان دل کرد

خانواده های محترم 

شیبانی  و شول
مصیبت ازدس�ت دادن مرح�وم مهندس محمد امین 
ش�ول را تس�لیت عرض نموده، ازخداوند منان برای 

شما عزیزان طلب صبر داریم

خانواده اشکذری



گروه پزشکی و سالمت: چند صباحی 
است با همکاری خّیرین بخش خصوصی 
و پیگیللری مجمللع خّیریللن سللامت 
سیرجان، کلینیک چشم پزشکی سیرجان 
راه انللدازی و از امکانات و شللرایط خوبی 
برخوردار شده است. احداث و افتتاح این 
کلینیک در سللال گذشته به همراه تهیه 
و نصب تجهیزات مربوط به تصویربرداری 
کامل از شبکه چشللم و اخیراً نیز خرید 
دسللتگاه  پیوند قرنیه و جراحی شللبکّیه 
کلله امکان درمللان بیماران چشللمی را 
به طورکامل در سللیرجان فراهم می کند 
از اخبللار خوب در حوزه چشم پزشللکی 
سللیرجان در هفته گذشللته بوده است. 
مدیرعامل مجمع خّیرین سامت در این 
رابطه به نگارستان گفت: گام اولیه را در 
این زمینه جناب سّیدحسللین حسینی، 
خّیر محترم برداشتند. ایشان ساختمان 
شللیک و قابللل قبولللی بللرای کلینیک 
چشللم احداث کرد و در بخش تجهیزات 
و امکانللات نیز به کمک آمللد و همه ما 
مدیون ُحسن نظر و همکاری او و خانواده 
محترمشان در این رابطه هستیم. قربانی 
افزود: با افتتاح ایللن مجموعه تخصصی 
درمللان و همللکاری چشللم پزشللکان 
متخّصص بللا نظللارت معاونللت درمان 
دانشللکده علوم پزشکی خوشبختانه کار 
معاینلله و درمان بیماری های چشللم به 
خوبللی پیگیری می شللود و اخیراً خرید 
دسللتگاه پیوند قرنیه برای نصب در اتاق 
عمل بیمارسللتان سللبب ارتقللاء بخش 

چشم پزشکی در سیرجان خواهد شد. 
وی در خصللوص زمللان بهره بللرداری از 
دسللتگاه پیونللد قرنیه )فوکللو( و عمل 
پیونللد آن گفت: امیدواریم مراحل نصب 
و آماده سللازی اتاق عمللل در این رابطه 
تللا مهرماه انجام شللود و از ایللن امکان 
بهره بللرداری نماییللم. مدیرعامل مجمع 
خّیرین سللامت از حضللور دکتر پویان 
متخّصص چشم پزشللکی و فوق تخّصص 
قرنیلله و پزشللکان متخّصص چشللم از 
نقللاط دیگللر در مقاطع زمانللی مختلف 
گفت: امیدواریم با شللروع این عمل های 
درمللان  بللرای  بزرگللی  گام  جراحللی 
برداشته  بیماران  نارسایی های چشللمی 
شللود تللا از عزیمت آن ها به شللهرهای 
دیگر جلوگیری شود. قربانی هزینه تهیه 

دسللتگاه پیوند قرنیلله را نزدیک به یک 
میلیارد تومان اعام کرد که بخشی از آن 
را آقای حسللینی متقبل شللده و بقیه از 
سوی شرکت های گهرعمران، گهرروش و 
گهرهمکار پرداخت خواهد شللد و من به 

سهم خودم از همه تشکر می کنم. 

◄ به دنب�ال ق�رارداد ب�ا پزش�کان 
فوق تخّصص

دکتر غامرضا جهانشاهی معاون درمان 
دانشکده علوم پزشکی سیرجان با تقدیر 
از خّیرین سللیرجان که در جهت ارتقاء 
بخش چشم پزشللکی حمایت و همراهی 
خوبی داشته اند در خصوص بهره برداری 
از این دسللتگاه کلله در هماهنگی با این 
مجموعه تهیه شده گفت به دنبال جذب 
و قرارداد با پزشللکان فوق تخّصص قرنیه 
و شللبکّیه هسللتیم تا به صورت دائم و یا 
پاره وقللت با این دانشللکده در ارائه این 
تخّصللص همکاری کننللد. وی گفت: به 
دلیل نداشللتن اتاق عمللل در کلینیک 
چشللم، با نصب ایللن دسللتگاه در اتاق 
عمل بیمارستان امام رضا )علیه الّسام(، 
جراحی هایللی در ایللن سللطح در ایللن 
بیمارسللتان انجام خواهد شد. وی ضمن 
تشللکر از مدیر مجمع خّیرین سللامت 
گفللت: امیدواریم به زودی بللا نصب این 
دستگاه و سایر تجهیزات بتوانیم خدمات 

الزم را به بیماران چشمی بدهیم. 
دکتللر سللعدا... پویللان چشم پزشللک و 
فوق تخّصص قرنیه نیز که برای شللرکت 
در یللک همایللش پزشللکی بلله پاریس 
در فرانسلله رفتلله بللود از طریللق تلفن 
پاسللخگوی چند سؤال ما شللد. وی در 
گفتگو با نگارسللتان با اشللاره به شرایط 
تهیه  کلینیک چشم پزشکی سللیرجان، 
دسللتگاه فیکو)جراحللی آب مروارید( را 
بلله فال نیک گرفت و گفت به عنوان یک 
پزشک همشهری در مقاطع مختلف در 
هللر مقطع که بتوانم  به سللیرجان آمده 
و به بیماران همشللهری کمک می کنم. 
دکتر پویان که خود در شللیراز به درمان  
تخّصصی چشللم می پللردازد از نیازهای 
آینده کلینیک چشللم پزشکی سیرجان 

را میکروسکوپ پیشرفته دانست و گفت: 
امیدواریم با خرید و نصب این دسللتگاه 
و برخللی تجهیزات مورد نیللاز دیگر این 

مجموعه ارتقاء بیشتری پیدا کند. 
دکتللر حسللینعلی شللهریاری رئیللس 
کمیسللیون بهداشللت و درمان مجلس و 
متخّصص چشم پزشکی نیز در پاسخ این 
سؤال خبرنگار نگارستان که از وی پرسید 
»با توجه به سفر چندباره شما به سیرجان 
و حضورتللان در مراسللم افتتاح کلینیک 
چشم پزشکی، شرایط را چگونه می بینید 
گفت: خّیرین سیرجانی در بحث سامت 
در اینجا خیلی حمایت کرده اند در همه ی 
بخش ها به خصوص کلینیک که در حال 
خرید دسللتگاه های جدید هستند نشان 
داده اند می خواهند به جامعه پزشللکی در 

درمان بیماران در شللهر خودشان کمک 
کنند. وی گفت: من از همه تشکر می کنم 
از نماینده شللما و جناب آقای حسینی، 
مؤسللس کلینیک و آقللای قربانی مدیر 
مجمع خّیرین سللامت کلله زیاد پیگیر 
موضوع هسللتند. دکتر شللهریاری گفت: 
امیدوارم در سللفر بعدی ام به سللیرجان 

خیلی از کارها پیشرفت کرده باشد. 

◄ جزو کلینیک های برتر 
سّیدحسللین حسللینی که با هزینه کرد 
بیللش از 5 میلیللارد تومللان در احداث 
ساختمان کلینیک چشم و خرید برخی 
لوازم چشم پزشللکی قدم بزرگی در این 
رابطه برداشته اسللت روز چهارشنبه به 
خبرنگار نگارسللتان گفت: این مجموعه 

درمانی 3 هزار مترمربع زیربنا داشللته و 
دارای بخش های درمانی مختلفی با 30 
متخّصص اسللت. بخش هللای تخصصی 
نظیر چشم پزشکی، زنان، کودکان،گوش  
عللروق،  و  قلللب  بینللی،  و  وحلللق 
دندان پزشللکی، روماتولللوژی، داخلللی، 
ارتوپدی، فیزیوتراپللی و رادیولوژی، مغز 
و اعصاب و...که برخی بخش ها راه اندازی 
و برخی نیز در شللرف راه اندازی  هستند. 
وی با تقدیر از پیگیری یدا... قربانی برای 
تجهیز بیشترکلینیک گفت: این کلینیک 
چشم پزشللکی جزو برتریللن کلینیک ها 
خواهد بود و ان شللاءا... بتواند در سللطح 
گسللترده ای خدمات خود را به بیماران 
مختلف بدهد. حسللینی شللهریور سال 
گذشللته در همین روزها در انگیزه اولیه 
سللاخت این کلینیک به پاسارگاد گفته 
بللود..» انگیزه اولیه احللداث کلینیک در 
زمان حیات مرحوم ابوی شللکل گرفت. 
نظر ایشللان این بود که اگر انسان بتواند 
برای شللهرش کاری کنللد باید یک کار 
بزرگ انجام دهد. همیشلله می گفت دلم 
می خواهللد در سللیرجان هم یللک کار 
بزرگ انجام دهم. این خواسته قلبی پدر 
همیشلله در ذهنم بود که خداوند متعال 
هم لطف کرد و پس از بهبودی شللرایط 
اقتصللادی و مالی، تصمیللم به انجام کار 
خیر در سللیرجان گرفتم ولی اینکه چه 
کاری بکنم را نمی دانستم تا اینکه دو نفر 

جرقه کار درمانی را در ذهنم زدند.
یکللی دکتللر شللفیعی رئیللس اسللبق 
بیمارستان امام رضا )علیه الّسام( بود که 
یکللی دوبار به من مراجعلله کرد و گفت 
اگر می خواهیللد کار خیری انجام بدهید 

در بیمارسللتان امام رضا یکی از بخش ها 
را بسازید. جرقه بعدی توأم شد با مجوز 
دانشکده علوم پزشکی که برای دادن این 
مجوز نیاز به یک کلینیک تخصصی بود. 
در هواپیمللا در حال پللرواز بودیم یکی 
از پشللت روی شللانه ام زد، دیللدم آقای 
حسن پور اسللت. کنارم نشست و گفت؛ 
داریم مجوز دانشکده را می گیریم و نیاز 
به یک کلینیک تخصصی داریم. حاضرید 
در این امر خیر سللهیم شوید؟ ]آن روز[ 
وقتی آمدم سللیرجان، به دکتر شفیعی 
گفتم یک نقشه کلینیک تهیه کنید. روز 
پزشک همان سللال کلنگ مجموعه در 
ابعاد سه هزار متر مربع به زمین خورد و 

ظرف مدت سه سال ساخته شد«.  
سّید حسین حسینی معتقد است افرادی 
که در مسللیر خدمت بلله جامعه و مردم 
قللرار می گیرند بایللد به یللک درجه ای 
برسند که در بند ماّدیات و دنیا نباشند، 
چون خداونللد در قرآن کریم می فرماید: 
از روزی هایی که به شللما می دهم انفاق 
کنید تا برکت ببینید. بارها در قرآن کریم 
نیز وعده داده شده است که اگر شما کار 
خیللری انجام دهید، من ده برابرش را به 
شللما بازمی گردانم. ابوی هم در کار خیر 
اخاق عجیبی داشتند. زمانی که مسجد 
جامع زیدآباد را توسللعه می دادیم و من 
دست اندرکار قضیه بودم هیچ وقت به من 
نگفتند پول مللن را چیکار می کنید، در 
پایان هم حتی نپرسیدند من چقدر خرج 
این مسللجد کردم، چون در ذاتشان این 
را باور داشللت که مال و منال متعلق به 
خودش نیسللت. خودش رفتنی اسللت و 

آنچه می ماند باقیات الصالحات است.

 شماره 1189 
 شنبه 23 شهریور 1398  پزشکی و سالمت6

 | سیّد حسین حسینی | | دکتر پویان | | دکتر جهانشاهی |

خبر خوب برای بیماران چشم که به شهرستان های دیگر می رفتند 

امکان پیوند قرنیه در سیرجان 

 مدیرعامل مجمع خیّرین سالمت: 
گام اولیه را در این زمینه جناب سیّدحسین حسینی، خیّر محترم 
برداشت. او ساختمان شیک و قابل استحکامی برای کلینیک 
چشم پزشکی احداث کرد و در بخش خرید تجهیزات و امکانات نیز 
مساعدت نمود. همه ما مدیون ُحسن نظر و همکاری ایشان و خانواده 
محترمشان در این رابطه هستیم. حاال یکسال پس از افتتاح این 
مجموعه تخصصی به تازگی دستگاه پیوند قرنیه نیز خریداری شده که 
به زودی نصب و از آن بهره برداری می شود

 معاون درمان دانشکده علوم پزشکی: 
به دلیل نداشتن اتاق عمل در کلینیک، با نصب این دستگاه در اتاق عمل 
بیمارستان امام رضا )علیه الّسالم(، به بیمارانی که  از سوی کلینک چشم 
پزشکی معرفی شوند خدمات جراحی و پیوند قرنیه خواهیم داد. در حال 
رایزنی و جذب پزشکان فوق تخّصص قرنیه و شبکیه هستیم تا با این 
دانشکده در ارائه این تخّصص همکاری کنند. 
من از خیّرین سیرجان که تاکنون در جهت ارتقاء بخش 
چشم پزشکی حمایت و همراهی خوبی داشته اند تشکر می کنم

 تنها آنچه می ماند باقیات الصالحات است !
سیّد حسین حسینی از خیرین همشهری که به نیابت از مرحوم پدرش 
اقدام به ساخت کلینیک چشم پزشکی در سیرجان کرده معتقد است 
افرادی که در مسیر خدمت به جامعه و مردم قرار می گیرند باید به یک 
درجه ای برسند که در بند ماّدیات و دنیا نباشند، چون خداوند در قرآن 
می فرماید: از روزی هایی که به شما می دهم انفاق کنید تا برکت ببینید. ابوی 
هم در کار خیر اخالق عجیبی داشتند. او به دنیا و ماّدیات اعتقادی نداشت و 
می گفت: ماها رفتنی هستیم و تنها آنچه می ماند باقیات الصالحات است

آگهی تغییرات شرکت آرون پارس آرکا شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 4003 و شناسه ملی 14005657922 

به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی مورخ 02/03/1398 الف-
اعض�اء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو س�ال انتخاب گردیدند: 
آقای حسین شهبا ش�ماره ملی 3071379048 آقای قاسم شهبا شماره 
ملی 3070426336 آقای رضا ش�هبا ش�ماره ملی 3070551327 اقای 
حمیدرضا شهبا بش�ماره ملی 3060166404 ب-خانم مهدیه ایران نژاد 
پاریزی ش�ماره مل�ی 3071669747 بعنوان ب�ازرس اصلی و علی ایران 
مهر ش�ماره ملی 3071211503 بعن�وان بازرس علی الب�دل برای مدت 
یکس�ال مالی انتخاب گردیدند. ج- روزنامه نگارستان جهت نشر آگهی 
های ش�رکت انتخاب ش�د . اداره کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )568719(

آگهی تغییرات شرکت فنی و خدماتی آریا زهره ساحل 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2245 و شناسه ملی 

 10860550754
ب�ه اس�تناد صورتجلس�ه مجم�ع عمومی ع�ادی م�ورخ 25/04/1398 
تصمیم�ات ذیل اتخاذ ش�د : 1- آق�ای محمد عوض نژاد به ش�ماره ملی 
3071359691 و خان�م صدیقه مجیدیان به ش�ماره ملی 3070970461 
و آقای ایمان عوض نژاد به ش�ماره ملی 3071871570 به سمت اعضای 
هیئ�ت مدیره ب�رای مدت دو س�ال انتخ�اب گردیدن�د. 2- خانم زهرا 
دهیادگاری به ش�ماره ملی 3060091791 به عنوان بازرس اصلی و خانم 
مریم جعفری راد به شماره ملی 3060006113 به عنوان بازرس علی البدل 
برای یک سال مالی انتخاب گردید. 3- روزنامه کثیراالنتشار نگارستان 
جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالک 
اس�تان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسس�ات غیرتجاری سیرجان 

)574826(

تاسیس شرکت سهامی خاص سفره رنگین کویر درتاریخ 
1397/09/27 به شماره ثبت 4544 به شناسه ملی 

 14008015517
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به ش�رح زیر جهت 
اط�الع عموم آگهی میگردد. موض�وع فعالیت :طبخ وپخش غذای آماده 
وآش�پزی، طبخ وس�رو غذا ، رس�توران داری ، خدم�ات در زمینه امور 
تاالرها وس�مینارها وکنفرانس ه�ا واخذ قرارداد با ش�رکت های دولتی 
وخصوص�ی در زمینه انجام امور مربوط به ش�رکت ، انجام کلیه خدمات 
عمومی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت 
فعالی�ت : از تاری�خ ثبت به م�دت نامحدود مرکز اصلی : اس�تان کرمان 
، شهرس�تان س�یرجان ، بخش مرکزی ، شهر س�یرجان، وحید ، کوچه 
]رزم آوران 14[ظفر13 ، خیابان ظفر ، پالک 5 ، طبقه همکف کدپس�تی 
7816773135 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 
ریال نقدی منقس�م به 100 س�هم 10000 ریالی تعداد 100 س�هم آن با نام 
عادی مبلغ 1000000 ریال توس�ط موسس�ین طی گواهی بانکی ش�ماره 
157 مورخ 18/09/1397 نزد بانک ملی ش�عبه میدان بازار س�یرجان با 
کد 8192 پرداخت گردیده اس�ت اعضا هیئ�ت مدیره خانم لیال تیموری 
به ش�ماره مل�ی 3060358966و به س�مت مدیرعامل به مدت 2 س�ال 
و به س�مت عضو هیئت مدیره به مدت 2 س�ال خانم میت�را تیموری به 
ش�ماره ملی 3060507856و به س�مت رئیس هیئت مدی�ره به مدت 2 
س�ال خانم فاطمه مکی آبادی به ش�ماره ملی 3070350496و به سمت 
نای�ب رئی�س هیئت مدیره به مدت 2 س�ال دارندگان ح�ق امضا : کلیه 
اوراق و اس�ناد بهادار و تعهد آور ش�رکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء 

مدیر عامل همراه با مهر ش�رکت معتبر می باش�د اختیارات مدیر عامل 
: طبق اساس�نامه بازرس�ان آقای حمید کریمی گوغری به ش�ماره ملی 
3071437218 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم 
رقیه نورمندی پور به ش�ماره ملی 3071746172 به سمت بازرس اصلی 
ب�ه مدت یک س�ال مالی روزنامه کثیر االنتش�ار نگارس�تان جهت درج 
آگهی های ش�رکت تعیین گردید. ثب�ت موضوع فعالیت مذکور به منزله 
اخ�ذ و ص�دور پروانه فعالیت نمی باش�د. اداره کل ثبت اس�ناد و امالک 
اس�تان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسس�ات غیرتجاری سیرجان 

)575783(

گهی تغییرات شرکت خدماتی ماشین معدن کویر 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2846 و شناسه ملی 

 10980052667
به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ 09/04/1398 : - آقای نادر 
کریم�ی مکی آب�ادی ش�ماره مل�ی 3071007991 به س�مت مدیرعامل 
وعضو هیئت مدیره - آقای محمدرضا عباس�پور س�یرجانی شماره ملی 
3070096603 به س�مت رئیس هیئت مدیره - آقای حس�ین عباس�پور 
سیرجانی شماره ملی 3070425747 به سمت نائب هیئت مدیره - کلیه 
اسنادو واراق بهادار وتعهدآور شرکت وقراردادها وسایر نامه های اداری 
ب�ا امضاءمدیرعامل و رئی�س هیئت مدیره یا نائب رئی�س هیئت مدیره 
هم�راه با مهر ش�رکت معتبر می باش�د . اداره کل ثبت اس�ناد و امالک 
اس�تان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسس�ات غیرتجاری سیرجان 

)577966(

آگهی تغییرات شرکت خدماتی ماشین معدن کویر 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2846 و شناسه ملی 

 10980052667
ب�ه اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عموم�ی ع�ادی م�ورخ 09/04/1398 
: - اعض�اء هیئت مدیره عبارتن�د از: - نادر کریمی مکی ابادی ش�ماره 
مل�ی 3071007991 - محمدرض�ا عباس�پور س�یرجانی ش�ماره مل�ی 
3070096603 - حسین عباسپور سیرجانی شماره ملی 3070425747 
ب�رای مدت 2 س�ال انتخاب گردیدن�د. - آقای محس�ن عبدالعلی زاده 
شماره ملی 2993964305به عنوان بازرس اصلی و خانم فرزانه صالحی 
فر ش�ماره ملی 3071879131 به عنوان بازرس عل�ی البدل برای مدت 
یک س�ال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه نگارستان جهت نشر آگهی 
های ش�رکت انتخاب ش�د . اداره کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )578112(

تاسیس شرکت سهامی خاص حسابداری ارغوان گهر تراز 
درتاریخ 1398/05/07 به شماره ثبت 4682 به شناسه ملی 

 14008503774
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به ش�رح زیر جهت 
اطالع عموم آگه�ی میگردد. موضوع فعالیت :امور حس�ابداری ، مالی ، 
مشاوره مالی ، مدیریت مالی ، انجام کلیه امور مالیاتی ،کلیه امور مربوط 
به نرم افزار حس�ابداری و حسابداری سیس�تمی درصورت لزوم پس از 
اخ�ذ مجوزه�ای الزم از مراج�ع ذیربط مدت فعالی�ت : از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود مرکز اصلی : اس�تان کرمان ، شهرستان سیرجان ، بخش 
مرکزی ، ش�هر س�یرجان، خیابان ش�ریعتی ، خیابان زمرد ، کوچه زمرد 
1 ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپس�تی 7815786671 س�رمایه شخصیت 
حقوقی عبارت اس�ت از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقس�م به 100 س�هم 
10000 ریالی تعداد 100 س�هم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توس�ط 
موسسین طی گواهی بانکی ش�ماره 4629296 مورخ 13/04/1398 نزد 

بانک ملت شعبه بلوار امام رضا سیرجان با کد 46292 پرداخت گردیده 
اس�ت اعضا هیئت مدیره خانم مریم الس�ادات رضوی علوی به ش�ماره 
ملی 3060079587و به س�مت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای 
سید امیرحسین رضوی علوی به ش�ماره ملی 3060418446و به سمت 
رئی�س هیئت مدیره به مدت 2 س�ال و به س�مت مدیرعامل به مدت 2 
س�ال آقای امیرحسین طالبیگی به شماره ملی 3060419329و به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق 
و اس�ناد بهادار و تعهد آور ش�رکت به امضای س�ید امیر حسین رضوی 
علوی به ش�ماره ملی 3060418446 به س�مت مدیرعامل وامیر حسین 
طالبیگ�ی به ش�ماره ملی 3060419329 به س�مت نای�ب رئیس هیئت 
مدیره همراه با مهر ش�رکت و اوراق عادی و اداری به امضای س�ید امیر 
حسین رضوی علوی به ش�ماره ملی 3060418446 به سمت مدیرعامل 
وامیر حس�ین طالبیگی به ش�ماره مل�ی 3060419329 به س�مت نایب 
رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر 
عامل : طبق اساس�نامه بازرسان آقای علی نژاد خراسانی به شماره ملی 
3060358796 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای نیما 
مدبر به ش�ماره ملی 3060406391 به سمت بازرس علی البدل به مدت 
یک س�ال مالی روزنامه کثیر االنتش�ار نگارستان جهت درج آگهی های 
شرکت تعیین گردید. 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 )578114(

گهی تغییرات شرکت کشت وصنعت ایزد یاران سیرجان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1916 و شناسه ملی 

 10860545433
ب�ه اس�تناد صورتجلس�ه مجم�ع عمومی ع�ادی م�ورخ 27/03/1398 
تصمیم�ات ذی�ل اتخاذ ش�د : 1- اعضاء هیئ�ت مدیره به ش�رح ذیل به 
م�دت دو س�ال انتخاب گردیدند: - آقای س�هیل ش�ریف ش�ماره ملی 
3070110738 - آقای مهدی ش�ریف شماره ملی 3070819362- آقای 
س�روش ش�ریف ش�ماره ملی 3071816480 2- موسس�ه حسابرس�ی 
هادی حس�اب تهران شناس�ه ملی 10100556857 بعنوان حس�ابرس و 
ب�ازرس اصلی و آقای غالمعباس اس�دی پور ش�ماره ملی 3070905811 
بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکس�ال مالی انتخاب ش�دند . 3- 
روزنامه نگارس�تان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد . اداره کل 
ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسسات 

غیرتجاری سیرجان )578602(

آگهی تغییرات شرکت آرمه پایدار سمنگان شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 3422 و شناسه ملی 14003561578 

به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده م�ورخ 07/12/1397 
تصمیم�ات ذی�ل اتخاذ ش�د : س�رمایه از مبل�غ 1000000ری�ال به مبلغ 
300000000ریال منقس�م به 1000 س�هم 300000ریالی بانام عادی از محل 
پرداخت نقدی شرکت )طبق نامه شماره 6678 مورخ 03/10/1397بانک 
قرض الحسنه رسالت شعبه شهید نصیری ( افزایش یافت و ماده مربوطه 
در اساس�نامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )579367(

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل قدر بار شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 453 و شناسه ملی 10860515936 

به استناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ 22/12/1396 : محل شرکت 
به آدرس اس�تان کرمان - شهرستان س�یرجان - بخش مرکزی - شهر 
سیرجان-غفاری-کوچه کمیل8-بلوار شاهد-پالک 0-طبقه همکف- با 

کد پستی 7817676815تغییر یافت وماده مربوطه به شرح فوق اصالح 
گردید. اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )579645(

تاسیس شرکت سهامی خاص اختران ترابر سیرجان 
درتاریخ 1398/05/09 به شماره ثبت 4684 به شناسه ملی 

 14008510358
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به ش�رح زیر جهت 
اط�الع عم�وم آگهی میگردد. موض�وع فعالیت :انجام ام�ور حمل و نقل 
داخلی کاال از مبداء شهرس�تان سیرجان به سایر نقاط کشور و همچنین 
ایجاد هر گونه ش�عب و یا نمایندگی با کس�ب موافق�ت قبلی و کتبی از 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور با مجوز شماره 6138/45 
مورخ 22/02/1398 از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اس�تان 
کرمان مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان 
کرمان ، شهرس�تان س�یرجان ، بخش مرکزی ، شهر س�یرجان، خیابان 
ش�ریعتی ، خیابان امام موس�ی صدر ، خیابان ارکی�ده ، پالک 9 ، طبقه 
همکف کدپس�تی 7815783547 س�رمایه ش�خصیت حقوقی عبارت 
اس�ت از مبل�غ 1000000 ریال نقدی منقس�م ب�ه 100 س�هم 10000 ریالی 
تعداد 100 س�هم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی 
گواهی بانکی شماره 79 مورخ 07/03/1398 نزد بانک سپه شعبه میدان 
فلسطین سیرجان با کد 1018 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره 
آق�ای محرمعلی عابدین زاده به ش�ماره ملی 2279239701و به س�مت 
مدیرعامل به مدت 2 س�ال خانم طاهره س�توده نیاکرانی به شماره ملی 
3071194927و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای 
علی قاس�می نژاد رائینی به شماره ملی 3071584814و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 س�ال خانم س�ارا رضائی نس�ب به ش�ماره ملی 
3071818246و به س�مت عضو هیئت مدیره به مدت 2 س�ال دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اس�ناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، 
سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی 
و اداری ب�ا امضاء رئیس هیئت مدی�ره و نائب رئیس هیئت مدیره همراه 
با مهر ش�رکت معتبر می باش�د. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
بازرس�ان آقای غالمرضا علی پور لری به ش�ماره ملی 3070708013 به 
س�مت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم حمیده حدیدی کرانی 
به ش�ماره ملی 3070739369 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک 
سال مالی روزنامه کثیر االنتشار نگارستان جهت درج آگهی های شرکت 
تعیین گردید. بموجب مجوز شماره 6138/45 مورخ 22/02/1398 اداره 
کل راهداری وحمل ونقل جاده ای اس�تان کرمان تاس�یس گردید. اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری سیرجان )580244(

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت ایزد یاران سیرجان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1916 و شناسه ملی 

 10860545433
به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدی�ره م�ورخ 27/03/1398 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش�د : 1-آقای س�هیل شریف ش�ماره ملی 3070110738 به 
س�مت مدی�ر عامل و عضو هیئت مدیره - آقای مهدی ش�ریف ش�ماره 
ملی 3070819362 به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای سروش شریف 
ش�ماره ملی 3071816480 به س�مت نائب رئیس هیئت مدیره 2- کلیه 
اس�ناد و اوراق به�ادار و تعهد آور ش�رکت ، قراردادها وعقود اس�المی 
ب�ا امض�اء مدیرعامل هم�راه با مهر ش�رکت معتبر می باش�د . اداره کل 
ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسسات 

غیرتجاری سیرجان )580245(



 اطالعیه پلیس آگاهی سیرجان 

خرید و فروش ارز
فقط در صرافی های مجاز

گروه حوادث: دایره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی سیرجان طی اطالعیه ای در آستانه 
افزایش س��فرهای زیارتی ش��هروندان به مردم توصیه جدی کرد از خرید و فروش ارز در اماکن 
غیرمجاز جدا خودداری کنند. در این اطالعیه آمده در سیرجان تنها یک صرافی مجاز مشغول 
به فعالیت است و هرگونه خرید و فروش ارز در طالفروشی ها و صرافی های غیرمجاز غیرقانونی 
اس��ت. پلیس آگاهی با هماهنگی قضایی با هرگونه فعالی��ت غیرمجاز در امر خرید و فروش ارز 
برخورد خواهد کرد. اخیراً مشاهده شده برخی طالفروشی ها اقدام به تبادل ارز می کنند که هفته 

گذشته با یک طالفروشی در سیرجان به همین دلیل برخورد قضایی شد.

 توسط مأموران  پلیس سیرجان صورت گرفت: 

کشف 5 خودروی مسروقه
در یک روز

گروه حوادث: مأموران پلیس سیرجان طی یک روز در هفته گذشته موفق به کشف 5 خودروی 
مس��روقه ش��دند که یک خودرو 206 و بقیه پراید بودند. گزارش معاونت اجتماعی فرماندهی 
انتظامی س��یرجان حاکی است در پی اعالم س��رقت خودروی پژو 206 طرح مهار در سیرجان 
اجرا می شود اما مأموران خودرو را مشاهده نمی کنند تا اینکه تماس های مردمی خبر از واژگونی 
یک پژو 206 در حوالی پل نجف ش��هر می دهد که بر اثر برخورد با گاردریل دچار س��انحه شده 
است. وقتی مأموران به محل حادثه می رسند متوجه می شوند که راننده متواری شده است. این 

گزارش حاکی است 4 خودروی دیگر پراید بودند که در نقاط مختلف شهر کشف شدند.

کشف 2 میلیارد 
پودر تقویتی قاچاق

گروه حوادث: مأموران پلیس مبارزه با قاچاق کاال پلیس آگاهی س��یرجان هفته گذشته حین 
اجرای طرح ایست بازرسی در محور سیرجان بندرعباس به یک تریلر مشکوک که از داخل این 
خودروی سنگین 80 کارتن پودر تقویتی غیرمجاز قاچاق کشف و توقیف شد. راننده اهل قزوین 
قصد داش��ت مواد نیروزا را از بندرعباس به ته��ران منتقل کند که ناکام ماند. ارزش ریالی مواد 

کشف شده بیش از 2 میلیارد ریال برآورد شده است.

 توصیه جّدی پلیس به دارندگان خودرو 

 GPS خودروها را به
مجهز کنید

گروه حوادث: فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان به مردم توصیه کرد حتماً خودروهای خود را 
به سیستم GPS ، دزدگیر، قفل فرمان و قفل پدال مجهز کنند. سرهنگ ایران نژاد افزود باتوجه 
به افزایش قیمت خودروها، لزوم نصب GPS بیش از پیش مورد نیاز بوده و می تواند محل توقف 

یا مسیر حرکت خودروی به سرقت رفته را نشان دهد. 

گ�روه حوادث: در پی کش��ف 608 گرم هروئین 
توسط مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر سیرجان 
قاچاقچیان قصد پرداخت رش��وه 50 میلیون ریالی 
داش��تند ک��ه پلیس ب��ا هماهنگی الزم، رش��وه را 

صورت جلسه و متهمان را راهی زندان کرد. 
فرمانده انتظامی شهرس��تان سیرجان ضمن اعالم 
این خبر افزود: در پی قاچاق مواد توس��ط گروهی 
متهم غیربومی، خودروی پراید اسکورت در محور 
بافت توس��ط مأموران توقیف ش��د و اجازه اطالع 
دادن پی��دا نکردند که در همی��ن حین خودروی 
حامل هروئین وارد الین ایست بازرسی و بالفاصله 

متواری شد. س��رهنگ محمدرضا ایران نژاد افزود: 
علی رغم هش��دار مأم��وران پلیس مب��ارزه با مواد 
مخ��در، خودرو به دس��تور ایس��ت بی توجهی  کرد 
ک��ه هم��کاران ما مجبور به اس��تفاده از س��الح و 
ش��لیک تیر ش��دند. وی ادامه داد: خ��ودرو پس از 
ط��ی چندی��ن کیلومتر وارد جاده خاکی ش��د که 
الس��تیک خودرو برلیانس ترکیده و متوقفشد. این 
مق��ام انتظامی اضافه کرد: مأموران در این رابطه 4 
نفر متهم را دس��تگیر و دو خودرو پراید و برلیانس 

را توقیف کردند.

گ�روه حوادث: بر اثر تجمع گاز و انفجار در یک منزل مس��کونی در 
ش��هرک ثارا... سیرجان، 2 جوان به شدت مصدوم و راهی بیمارستان 
شدند. گزارش خبرنگار نگارستان حاکی است این حادثه 16 شهریور 
ماه رخ داد و باعث خسارت به منزل و سوختگی شدید دو جوان شد. 
این مصدومان ابتدا به بیمارستان سیرجان، سپس کرمان و بعد از آن به 
بیمارستان سوانح سوختگی شیراز منتقل شدند. یکی از جوانان به علت 
سوختگی ناشی از انفجار عصر چهارشنبه جان باخت. این منزل بنا بر 
اعالم مقامات انتظامی اجاره ای و خالی از س��کنه بوده است. تحقیقات 
فنی توس��ط مأموران پلیس امنیت عمومی در ای��ن رابطه ادامه دارد. 

تصاویر زیادی از این دو جوان در فضای مجازی منتشر شده است.

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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سیگار؛ دروازه ورود به اعتیاد است.
معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی

 شهرستان سیرجان 

 شماره 1189 
7 شنبه 23 شهریور 1398 

 رئیس پلیس راهور سیرجان درخواست کرد: 

والدین در انتخاب 
سرویس مدارس دقت کنند

گروه حوادث: فرمانده پلیس راهور شهرستان سیرجان از شهروندان خواست جهت استفاده از سرویس 
مدارس در س��امانه سپند )سامانه پایش ناوگان دانش آموزش��ی( ثبت نام کنند. سرهنگ حسن ساالری 
افزود: بر اس��اس مصوبه کارگروه ماده 18 والدین موظف به اس��تفاده از این سامانه هستند که رانندگان 
آموزش دیده و مطمئن جهت جابه جایی دانش آموزان استفاده شود. وی ادامه داد: اگر والدین نتوانستند 
وارد این س��امانه ش��وند حتماً از مدیران مدارس کم��ک بگیرند که فردی انتخاب ش��ود که مورد تأیید 
آموزش پرورش و راهنمایی و رانندگی باشد. این مقام انتظامی گفت: برای رانندگان مینی بوس هم جلسه 
توجیهی گذاشته ایم که هم آموزش الزم را دیده باشند و هم نسبت به کودکان دانش آموز حساس باشند 

تا خدای ناکرده دچار حوادث رانندگی نشوند.

مرگ خانم 50 ساله در سانحه رانندگی
گروه حوادث: بر اثر برخورد شدید خودروی پیکان سواری با یک خانم 50 ساله در بلوار شهید عباسپور 
طی هفته گذش��ته این زن متأس��فانه جان باخت. به گزارش پلیس در پی ای��ن تصادف راننده پیکان از 
محل متواری ش��ده اس��ت. فرمانده پلیس راهور شهرس��تان ضمن تأیید این خبر گفت: پس از بهسازی 
معابر نیاز به تعداد حدود 20 سرعت کاه داریم که طی مذاکره با شهرداری قرار شده است به زودی اجرا 
ش��ود. سرهنگ حسن ساالری افزود: متأسفانه به علت اینکه برخی از شهروندان سرعت قانونی را رعایت 
نمی کنند مجبور به اس��تفاده از س��رعت کاه هس��تیم. گزارش خبرنگار ما حاکی است با پیگیری مأموران 
کالنتری 11 س��یرجان، راننده خودرو از طریق ش��ماره پالک شناس��ایی و خود را به پلیس معرفی کرده 

است.

رد رشوه 50 میلیونی توسط پلیس
پس از کشف هروئین

 حادثه ناگوار در شهرک ثارا... 

انفجار منزل مسکونی 
بر اثر نشت گاز

دعوت به همکاری 
یک ش�رکت معتبر معدنی در شهرس�تان سیرجان 
به یک نفر مهندس عمران با حداقل 5 س�ال سابقه 
کار مرتبط راه و سدس�ازی و مسلط به نرم افزارهای 
نیازمن�د   Office و   3D، Google Earth  Civil
اس�ت. عالقمندان می توانند از ساعت 8 صبح تا 4 

عصر با شماره ذیل تماس حاصل نمایند. 

شماره تماس ضروری: 09140181899 
ایمی�ل  ب�ه  را  خ�ود  رزوم�ه  ش�رایط  واج�دان 
derakhshan.tgs@gmail.com ارسال نمایند. 

دعوت به همکاری 
کانون فرهنگی آموزش )قلم چی( 

و  مش�اوره  کادر  تکمی�ل  ب�رای  دارد  نظ�ر  در 
پش�تیبانی خ�ود از فارغ التحصی�الن کارشناس�ی 
و کارشناسی ارش�د خان�م و آق�ای دانش�گاه های 

سراسری روزانه دعوت به همکاری نماید. 
مهلت مراجعه: تا 26شهریور 98 

آدرس: خیابان قدس جنوبی- کوچه شماره 4، نبش 
چهار کوچه دوم، دفتر نمایندگی کانون قلم چی

تلفن: 42281920 

دعوت به همکاری
)بازاریاب شرکت عالیس( 

ب�ه تع�دادي بازاری�اب جهت هم�کاري در 

ش�رکت عالیس با حقوق ثابت و  پورس�انت 

وبیمه تامین اجتماعي نیازمندیم.

 مراجعه فقط حضوري 

بلوار قاآني روبروي پلیس +10

دعوت به همکاری
یک واحد تولیدی معتبر جهت تکمیل پرسنل خود از تخصص های زیر دعوت به همکاری می نماید. 

مراجعه صرفًا حضوری 
ردیف های 1 تا 8 جهت ارائه رزومه کاری در تاریخ 26 شهریور ماه رأس ساعت 9 و ردیف های 9 تا 17 در تاریخ 
27 شهریور ماه رأس ساعت 9 به آدرس انتهای بلوار امام رضا، نرسیده به میدان گمرک جنب شهرک ارغوان پویا 

مراجعه نمایند.    شماره تماس: 09364407772 

حداقل سابقه مرتبطمدرک تحصیلی موردنیازتعداد جنسیتعنوان شغلیردیف

3 سال لیسانس حسابداری1 نفرخانمحسابدار 1

2 سال بهداشت حرفه ای 1 نفرآقا/خانم ایمنی و بهداشت 2

2 سال لیسانس صنایع، مکانیک، عمران 1 نفرآقا کنترل کیفیت 3

3 سال لیسانس عمران 1 نفرآقا آزمایشگاه 4

3 سال دیپلم 2 نفرآقا تعمیرات، جوشکار، مونتاژکار5

2 سال دیپلم 1 نفر آقا تراشکار6

3 سال دیپلم 1 نفر آقا برقکار صنعتی7

2 سال لیسانس مکانیک  1 نفر آقا تعمیر و نگهداری 8

1 سال لیسانس صنایع، عمران 2 نفر آقا خط تولید 9

2 سال دیپلم 2 نفر آقا نگهبان شیفت شب 10

2 سال دیپلم 1 نفر آقا اپراتور سنگ شکن11

2 سال دیپلم 1 نفر آقا نجار 12

3 سال دیپلم برق یا مکانیک 2 نفر آقا تأسیسات و لوله کش 13

3 سال ویژه جرثقیل1 نفر آقا ویژه جرثقیل 14

1 سالدیپلم1 نفرآقاانباردار15

1 سالدیپلم1 نفرآقاباطری ساز16

3 سالدیپلم1 نفرآقامکانیک ماشین های سنگین17

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 

عملیات محوطه سازی اپرک حاشیه بلوار اقئم)نوبت دوم(  
شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر: عملیات محوطه سازی پارک حاشیه بلوار 
مراحل  کلیه  نماید.  برگزار  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از  را   2098090549000007 شماره  به  قائم( 
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 98/6/16 می باشد. 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 18 روز سه شنبه تاریخ 98/6/26   

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19 روز یک شنبه تاریخ 98/7/7
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 صبح روز سه شنبه تاریخ 98/7/9  

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

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

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

دعوت به همکاری

یک ش�رکت معتبر معدنی در شهرستان سیرجان 
بخ�ش بل�ورد ب�ه اف�راد مش�روحه ذی�ل نیازمند 
می باش�د. عالقه مندان می توانند هر چه سریعتر با 

شماره ذیل تماس حاصل نمایند. 

- رانن�ده مینی بوس دارای گواهینام�ه پایه دوم و 
دفترچه مسافربری 

- رانن�ده اتو ب�وس دارای گواهینام�ه پای�ه یک و 
دفترچه مسافربری 

شماره تماس: 09140181899 
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سیاسی  /   اجتماعی /   فرهنگی

امام على )علیه الّسالم( : 
خداوند براى ما، شیعیان و پیروانى 

برگزیده است كه ما را یارى مى كنند، 
با خوشحالى ما خوشحال مى شوند و 
در اندوه و غم ما، محزون مى گردند.

سیر تغییرات فرهنگی در جامعه عزاداری

از تعقل تا خودبینی
بیژن ادبى

بارها پژوهشگران علوم اجتماعی اعالم کرده اند که 
در بسیاری اوقات، فارغ از جایگاه طبقاتی و میزان 
درآم��د و تحصیالت فرد، آم��وزش  حقوق و اخالق 

شهروندی یک نیاز ضروری محسوب می شود. 
در روزهای خاص و مناس��بت های مذهبی این کمبودها بیش��تر به چشم 
می آیند. تغییر ساختار فرهنگی جامعه دریکی دو دهه گذشته موجب شده 
تا با رشد ارتباطات و شبکه های مجازی، نگرش عمومی نیز دچار تحّوالتی 
ش��ود. آدم ها هر وقت یاد گرفتند که برای حفظ حقوق دیگران، به ویژه در 
حریم های اعتقادی کارهایی را انجام دهند که حتی ممکن اس��ت، خالف 
میلش��ان باش��د، آن وقت می توان گفت که با حفظ اصل انعطاف پذیری و 

مراعات پرستیژ اجتماعی، به بلوغ و آگاهی هم رسیده ایم. 
جامعه امروز ما متأسفانه دچار فردیت و مصرف گرایی شده است و جای 
تعقل، تأمل و ش��کیبایی را خودخواهی و خودبینی گرفته اس��ت. سؤال 
اصلی این اس��ت که چرا از قضاوت ش��دن در پیش��گاه )ُعرف( هراس��ی 
نداریم؟ اگر مکان های تجمع عزاداری را به عنوان یک نمونه قابل بررسی 
و بُِرش��ی معنادار از هنجارهای امروزین جامع��ه در نظر بگیریم، تمامی 
آس��یب ها را نمی توان در ظاهر افراد فروکاس��ت. فارغ از ظواهر، ش��عر و 
لحن برخی از نوحه ها به ترانه های پاپ شباهت بیشتری پیداکرده  است، 
درصورتی که در دهه های گذشته، »توجوشی ها« و »بحرطویل« های غنی 
و بامس��ما و »شروه  خوانی« های س��وزناک، وارداتی نبودند و در حقیقت 

برگرفته از فرهنگ بومی ما سیرجانی ها بودند. 
بخش��ی از فرهنگ نوظه��وری که این روزه��ا در ایّام ع��زاداری حضرت 
سّیدالش��هدا )علیه الّسالم(در شهرمان می بینم محصول چند سال اخیر و 
تغییر بافت جمعیت و مهاجرت های بی سابقه نیز هست. مثاًل اگر به خاطر 
داش��ته باشید در س��ال های گذش��ته اغلب هیئت ها مملو از زنجیرزن و 
سینه زن بود، درحالی که این روزها جماعت تماشاچیان به سرعت در حال 
افزایش هستند. نگاه سرزنشگر جامعه و البته )پلیس درونیِ ( خود افراد باید 
مانع از این مسائل شود. عافیت و صالح نیز در همین مسیر اصالح اخالقی 
و اجتماعی متجلی می شود. این فضای فرهنگی و ارتباطی جامعه مدام در 
حال جوش��ش و تحّول اس��ت. برای ایجاد تغییر مثبت در فرهنگ جامعه 
باید جاذبه  های برخورداری بلوغ و آگاهی فرهنگی را به رخ کشید؛ یعنی بر 
پایه  ِی یک گفتگوی عظیم اجتماعی بدون آن که قصد تحمیل و سیطره یابی 
در میان باش��د، از مسیر اقناع و تسخیر قلوب بتواند بخش هایی از اخالق 
اجتماعی که در خصوص احترام گذاشتن به باورهای عمومی است، در بطن 
جامعه قدرت نفوذ پیدا کند. »گافمن«، جامعه شناس آمریکایی معتقد بود 
که غایت یک ُکنش، ترس��یم یک تصویر ذهنی از فرد در جامعه است که 
هویت اجتماعی و منزلت او را افزایش دهد. گافمن گستره ی رفتارهای غیر 
عرف و ناهنجار را از )تفنن( تا )ضد ارزش( متغیر می داند. همین که فرد از 
قضاوت منفی دیگران درباره خودش بهراسد، گام بزرگی درزمینه ی خود 
انتقادی، تصحیح و بهتر شدن امور است. در این صورت، مداح و نوحه خوان 
از ابتذال کالم پرهیز می کند و ش��هروند نیز از تماش��اچی صرف شدن در 
مقابل دسته های عزاداری اجتناب می کند و خودش از خودش این انتظار 
دارد که اگر قرار به حضور در اجتماع در این روزها به قدر ُوسع و معرفتش 

می بایست به صورت فّعال از این اقیانوس بچشد.

نگاه آخر

بحث داغ سحر 
موضوع خودس��وزی و مرگ س��حر، دختر جوانی که با مأموران ورزشگاه 
آزادی بر س��ر ورود به ورزش��گاه و تماش��ای بازی فوتبال درگیر و مدتی 
بعد خود را مقابل دادس��را آتش زد از خبرسازترین اتفاقات هفته گذشته 
ب��ود که هر کدام از رس��انه ها و س��ایت های خبری و تحلیل��ی به فراخور 
جهت گیری سیاس��ی خود به آن پرداختند. اصوالً در کشور ما از هر گونه 
خبرهای پرحاشیه استفاده های مخصوص به خود و تفسیر به رأی می شود 
در حالیک��ه وظیفه رس��انه های جمعی و نهادهای فرهنگی اس��ت بدون 
جهت گیری به  علت یابی اینگونه حوادث و بررسی علل و عواملی بپردازند 
ک��ه افراد را ب��ه این مرحله از تصمیمات نگران کننده می رس��اند. در این 
مورد نیز اقتضا می کند بررس��ی ش��ود چرا این  دختر جوان که به واسطه 
عالقه ش��دید به فوتبال با تغییر قیافه قصد ورود به ورزشگاه می کند و با 
س��رانجامی تلخ مواجه می شود. آیا می ش��ود راهکاری برای حل اینگونه 
معضالت اجتماع��ی و فرهنگی در جامعه ارائه داد تا افرادی مثل او دچار 

این حادثه و حوادث مشابه نشوند و قلب ها را نرنجانند؟
عقب نشینی رئیس دفتر رئیس جمهور 

رئی��س دفتر رئیس جمهور که گفت��ه بود حضور خانم ها را در ورزش��گاه به 
مصلح��ت نمی دانم پس از آن که با واکنش های وس��یعی در فضای مجازی 
روبرو شد در صفحه ی  اینستاگرامش نوشت: دیروز در حیاط دولت در تأیید 
حضور خانم ها در ورزشگاه ها سخن گفتم. حتی در آن قسمت که عنوان کردم 
در شرایط فعلی به دلیل وجود فحاشی در استادیوم ها این حضور را به مصلحت 
نمی دانم، بالفاصله از تمهید وزارت ورزش و جوانان برای تغییر شرایط سخن 
گفتم و تأکید کردم که دولت وزیر ورزش را مأمور کرده تا همین ش��رایط را 
نیز مدیریت کند تا خانم های عالقه مند به حضور در ورزش��گاه ها بتوانند در 
ش��رایطی مناسب، مسابقات را در استادیوم از نزدیک تماشا کنند؛ وی اضافه 
کرد: امیدوارم با حسن مدیریت مسئوالن و لیدر ها و سایر تماشاگران حاضر در 

ورزشگاه ها، این امکان برای بازی های باشگاهی نیز فراهم شود.
پیام برکناری بولتون

از دیگر خبرهای پرحاشیه هفته گذشته مرتبط با ایران، اخراج جان بولتون 
جن��گ طلب از کابینه رونالد ترامپ بود که به س��رعت دنی��ای خبر را در 
برگرفت. برکناری جان بولتون تنها برکناری یک فرد نیس��ت بلکه بولتون 
نماد و »برند« یک رویکرد اس��ت؛ رویکردی که حاضرست حتی با پرداخت 
باالترین هزینه در ابعاد مختلف آمریکا را دچار دردس��ر بزرگ کند. اگرچه 
جانش��ین یا جانشینان احتمالی بولتون ممکن است معتدل تر از او نباشند؛ 
لیکن نباید از نظر دور داش��ت ک��ه قوی ترین و مطرح ترین بال جنگ طلب 
ترامپ از س��وی او کنار گذاش��ته ش��د تا این پیام را به همراه داشته باشد 
که آمریکا جنگ را به مصلحت خود و کش��ورهای هم پیمانش در منطقه 
نمی دان��د و حداقل پیامد ای��ن بر کناری می تواند ضعیف تر ش��دن گزینه 
نظامی و قدرت پیداکردن راهبرد مذاکره و چانه زنی برای به نتیجه رساندن 

پرونده های سیاست خارجی روی میز ترامپ باشد.

حاشیه - خبر
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18 سال پیش در این روز
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◄ جوان 22 س�اله س�یرجانى پس از 21 س�ال مادرش را پیدا كرد. 
امیرمحسن س�لطانى در حالى كه خوشحال نشان مى داد، با تصویرى 
از خود در كنار مادر تازه پیدا ش�ده اش گفت: س�ال هاى پراس�ترس 
و اضطرابى پش�ت سر گذاش�تم و اكنون از فرط خوشحالى احساس 
عجیبى دارم. مادر این جوان نیز كه عطریه نام دارد در ش�رح ماجرا 
گف�ت: پ�س از زایمان، خانمى پس�رم را ب�ه بهانه تحوی�ل به بخش 
ش�یرخوارگاه تحویل گرفت و دیگر برنگردان�د تا اینکه وقتى پیگیر 
سرنوش�ت او شدم گفتند نوزاد تو مرده اس�ت! وى گفت: حاال كه به 
لط�ف خدا فرزندم را پس از این همه س�ال بى خب�رى دیده ام خیلى 

خوشحالم و خداى مهربان را شکر مى كنم./ محمد ایران نژاد 
◄ جلسه نقد و بررسى نگارستان با حضور اعضاى انجمن دانشجویان 
ش�اغل به تحصیل در دانشگاه هاى كش�ور عصر این هفته در محیطى 
صمیمى برگزار ش�د. در این جلس�ه كه تعدادى از دانشجویان دختر 
و پس�ر دانشگاه ها حضور داشتند به نقد و بررسى اولین نشریه محلى 
س�یرجان پرداختند. در این جلس�ه كه از سوى دانش�جویان به نقاط 
ضعف و قوت نشریه اشاره شد در پایان مدیرمسئول نگارستان ضمن 
تقدیر از دانشجویان شركت كننده با سعه صدر به سؤاالت دانشجویان 
پاس�خ داد. به اعتقاد اینجانب این حركت مى تواند ضمن اس�تمرار در 
س�ایر زمینه هاى اجتماعى و فرهنگى ش�هرمان تسرى پیدا كند  و به 

بایدها و نبایدهاى سایر بخش هاى جامعه بپردازد./یونس فتحى 

◄ رتبه س�وم كارشناسى ارشد كشور را یک جوان 
سیرجانى به دست آورد. احمد اكبرى نسب موفق شد در 

جریان آزمون كارشناس�ى ارشد رش�ته مهندسى معدن رتبه 
س�وم این رشته را در میان تمام دانش�جویان كارشناسى ارشد در 

كشور به دست آورد. 
◄ دو بسکتبالیس�ت  س�یرجانى ب�ه تیم مل�ى دعوت ش�دند. على 
ش�مس الدین سعید و یاسر علیارى پیش از این هر كدام  در تورنمنت 

بسکتبال بین المللى مجارستان و ارمنستان شركت كرده بودند. 
◄ رئی�س جدی�د اداره آموزش و پرورش س�یرجان معرفى ش�د. در 
مراسمى كه به همین منظور در تاالر اجتماعات آموزش و پرورش برگزار 
ش�د از خدمات عباس مکى نسب تقدیر و حس�ین دعاگویى به عنوان 
رئیس جدید آموزش و پرورش معرفى ش�د. مکى نسب پیش از این دو 

دوره دیگر نیز در دهه 60 و دهه 70 این مسئولیت را بر عهده داشت. 
◄ مس�ئولین جدی�د انجمن ه�اى هن�رى و فرهنگى س�یرجان در 
نشس�ت مش�ترک اعضاى انجمن هاى هنرى معرفى ش�دند. برپایه 
این خبر محمدحس�ین مرتج�ا به عنوان رئیس انجمن ش�عر و ادب، 
احمدرضا تخش�ید رئی�س انجمن اهل قلم، مس�عود ن�ادرى رئیس 
انجمن خوشنویس�ان، محمود س�توده رئیس انجمن نمایش و احمد 
انصارى به عنوان رئیس انجمن موس�یقى انتخاب شدند. / نگارستان 

17 و 24 شهریور 1380

مسابقه روز گذشته دو تیم فوتبال گل گهر و پارس جنوبى جم تحت شعاع حضور ویلموتس در سیرجان قرار داشت.
 این بازى كه به دلیل همزمانى با چاپ قادر به درج نتیجه آن نشدیم بخاطر حضور سرمربى تیم ملى فوتبال ایران 

كه اولین بار چنین اتفاقى در ورزش سیرجان مى افتاد در تاریخ فوتبال این شهر ثبت خواهد شد   

آگهی پذریش نیروی انسانی َمرد 
شرکت مجتمع جهان فوالد در نظر دارد نسبت به شناسایی و بکارگیری 
نیروی قراردادی موردنیاز خود از بین داوطلبین بومی شهرهای سیرجان 
نیرو،  تأمین  توسط شرکت های  بکارگیری  قالب  در  تفکیک،  به  بردسیر  و 
مصاحبه  کتبی،  آزمون  برگزاری  طریق  از  زیر  اشاره  مورد  رشته های   در 

تخصصی و روانشناختی اقدام نماید. 

متقاضیان می توانند برای ثبت نام از طریق لینک »مرکز مطالعات تکنولوژی 
دانشگاه صنعتی شریف« به نشانی )www.karasa.ir( بدین منظور اقدام نمایند. 

شرایط سنی : 
برای مقطع دیپلم حداکثر  25 سال متولدین )1373/06/23 و بعد از آن(

برای مقطع فوق دیپلم حداکثر 27 سال متولدین )1371/06/23 و بعد از آن(
برای مقطع لیسانس حداکثر  30 سال متولدین )1368/06/23 و بعد از آن(

مهلت ثبت نًام برای متقاضیان از تاریخ 1398/06/23 لغایت 1398/07/01 می باشد.

روابط عمومی شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

رشته ها و گرایش های تحصیلی آگهی جهان فوالد

توضیحات
تعداد مورد نیاز

رشته تحصیلی مورد پذیرش مقطع
بردسیر سیرجان

3 - رشته های فنی دیپلم

- 4 متالورژی
فوق دیپلم

- 4 شیمی کلیه گرایش ها

2 - مکانیک

1 - برق

1 4 شیمی گرایش کاربردی- محض 
لیسانس

- 4 متالورژی

- 2 کامپیوتر گرایش نرم افزار



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 23 شهریور  ماه 1398 - 14 محرم 1441 - 14 سپتامبر  2019
@negarestanniaz  ضمیمه رایگان شماره 1189  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

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 

داربست فلزی 
سیرجان جنوب

 09133472290  
عباسی 

    فــــــــروش  ،  نــــــصب  ،  ســــــــرویس  و  لــــــوله کشـــــــی تـــــــــوکار 

 انواع کـولر گـازی اسپلیـت  09164458335

آموزش دوخت 
کاور رومبلی

09140531080
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به تعدادی راننده و یک دفتردار 
جهت کار در آژانس نیازمندیم

09139387480صادقی

یک نیرو خانم 
برای نان فانتزی نمونه بلوار 

هجرت روبروی مسجد 
قدس نیازمندیم
09148398462

به یک خانم با 
تجربه دارای فن بیان 
و روابط عمومی باال 

جهت نمایشگاه کابینت 
نیازمندیم

09131789374

به چند فروشنده و 
صندوقدار خانم جهت کار 
در فروشگاه بزرگ و معتبر 

پوشاک در مرکز شهر 
نیازمندیم 

09109193539

به یک شاگرد 
مرد برای کار در پوشاک 
فروشی شیرزاد واقع در 
چهار راه سپاه نیازمندیم

09135862143

به یک نفرنیروی 
آقا جوان جهت 

کاردررستوران حقوق 
1/700م تومان باال و یک 
نیروی کارخانم نیازمندیم

09302739164 

به یک شاگرد 
یا استاد کار مکانیک 

جهت کار در تعمیرگاه 
نیازمندیم 

09133771262

به یک خانم 
میانسال جهت پرستار 
کودک و کار در منزل با 
ضمانت و سابقه کاری 

نیازمندیم 
09028412867

به یک کارگر 
ساده جهت پخش مواد 

با گواهینامه غذایی 
نیازمندیم 

09140166190

استخدام نیرو 
 جهت امور کافی نت واقع در خ 
طالقانی )ترجیحا ساکن همین 

محدوده(
آشنا به کامپیوتر 
09133451197 
09910705743

به یک شاطر 
نانوایی  تنوری محلی 
پز با پخت 5 کیسه 

وحقوق ماهیانه 3 میلیون 
نیازمندیم

09138260378

به یک فروشنده 
خانم  مجرب جهت 

فروشندگی در پوشاک 
زنانه  نیازمندیم. 
09308114432

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

همکاری میشود 
09130842517

09137313135

تاکسی تلفنی سمنگان سرویس 
با زنگ خور بسیار باال جهت سرویس رسانی 

آنالین به تعدادی راننده با ماشین نیازمند است. 
در ضمن رانندگان تمام وقت بصورت تضمینی باال 
یکصد هزار تومان کارکرد دارند )سه روز میتوانند 
بدون پرداخت ورودی بصورت آزمایشی کار کنند( 
همچنین رانندگان در صورت سهمیه بندی بنزین 
میتوانند از سهمیه باالی تاکسیرانی استفاده نمایند

09193036136 موسایی پور

به یک 
دفتردار جهت کار 
در تاکسی تلفنی، 

با حقوق خوب 
نیازمندیم 

09215569840 

از یک نفر 
جهت نگهداری 

از کودک  2 ساله 
دعوت به همکاری 

می شود. 
09133457815

به چند نفر 
بازاریاب خانم یا آقا 
جهت بازاریابی مواد 

غذایی با حقوق ماهیانه 
1/5م تومان با پور سانت 

عالی نیازمندیم 
09140166190

به دو نفر 
نیروی جوان جهت 
کار در فست فود و 

کافه نیازمندیم
09135013289

شرکت تعاونی پیشرو پخت لذیذ 
گنبدان جهت کار در سلف سرویس دانشگاه 

های شهید کرانی و صنعتی به افراد زیر
 نیازمند است

سر آشپز  3 نفر   2 سال سابقه کار  آقا
آشپز  3 نفر   2 سال سابقه کار  آقا

کارگر خدماتی 15 نفر آقا
کارگر خدماتی 25 نفر خانم

جهت نام نویسی و اطالعات بیشتر به دفتر 
مرکزی شرکت میدان ابوریحان جنب غذا آماده 
گنبدان ساعت 9 الی 13 صبح و 17 الی 20 عصر 

مراجعه نمایید.

چاپ آریا برای تکمیل کادر خود 
از افراد زیر دعوت به همکاری می 

نماید : 
حسابدار 

فتوشاپ کار حرفه ای
نیرو خدماتی 

آدرس : بلوار امام رضا . پنجاه متر بعد 
از خیابان پرسی گاز ، جنب ایستگاه 

شهربابک 
مراجعه حضوری

به یک نفر نیروی خانم مجرد با 
روابط عمومی باال جهت دفتر فروش 

سیمان نیازمندیم
09135242301

به یک نفرجهت کار در فست 
فود با ساعت کاري6 تا 11 نیازمندیم.

09359101380 

به 2 نفر راننده تریلی جهت 
حمل آب به گل گهرنیازمندیم

09307515023 

به تعدادی راننده با ماشین جهت کاردر 
آژانس بصورت تمام وقت و پاره وقت نیازمندیم  

انتهای بلوار امام رضا  شهرک الله 
09139567720 - 42203837

به چند نفر منشی و حسابدار جهت 
کار در شرکت پخش مواد غذایی در 

سیرجان نیازمندیم
09135069873

از یک راننده بیل الستیکی دارای 
گواهینامه ویژه بیل دعوت به همکاری 

می شود.
09051375765

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

405، پژو پارس،سمند دو گانه سوز جهت 
سرویس دهی شرکتهای وابسته 

گل گهر نیاز مندیم
 09131782461 -09133456755 

مکی آبادی

به یک همکارخانم جهت کار 
درساندویچی خیابان امام نیازمندیم 

)اشپزخانه طبقه باال بدون دیدمشتری (
09138455207

به یک نفر خانم کامال مجرد جهت 
پرستاری درخانه با امکانات رفاهی 

نیازمندیم
09139962461 

به تعدادی نیرو جهت کار در 
کافی شاپ نیازمندیم 

09120784233

به یک نیروی آقا جهت کار 
در کافی شاپ نیازمندیم 

09909453454

کافی شاپ با موقعیت عالی و دکور 
شیک با تمامی وسایل با شرایط عالی 

بعلت تغییر شغل واگذار می گردد 
09120784233

رستوران چلچراغ جهت تکمیل کادر خود به 
نیروهای زیر با حقوق و مزایا نیازمند است

- یک صندوق دار، شیفت عصر
- سالن دار شیفت صبح

- کافی من آقا، شیفت عصر
- قلیون گذار شیفت صبح و عصر

- فست فود کار، شیفت عصر
- نیروی خدماتی، شیفت عصر

09179156733
راننده خانم جهت کار در آژانس بانوان 

آسایش)سیرجان(
به تعدادی راننده خانم با خودرو مرتب و منظم و خوش برخورد 
جهت سرویس دهی در آژانس تلفنی بانوان آسایش به صورت 

نیمه وقت و تمام وقت با زنگ خور خوب نیازمند می باشیم.
مراجعه حضوری الزامی است.

شماره تماس: 03442203377 -- 09137319002
آدرس: خیابان ابن سینا، روبروی بیمارستان امام رضا،

 آژانس بانوان آسایش
این آژانس 12 سال سابقه کار دارد.

به یک سند منزل به مبلغ 
600 میلیون بابت ضمانت نیازمندیم 
)حق الزحمه 3 میلیون نقد، ماهیانه 

مبلغ 1 میلیون پرداخت میشود(
09170890177 شکاری

به دو نفر نیروی 
کار جهت کار در فست 

فود نیازمندیم 
09132455273

به یک آقا 
برای کار در لوازم 
قنادی نیازمندیم

42209174 

به 2 نفر نیرو 
جوان جهت کار در کارگاه 

شیریني پاک واقع در 
بلوار قااني نیازمندیم.

42305216 

یک شرکت 
بازرگانی به یک نیروی خانم 
با مدرک لیسانس جهت امور 
حسابداری و بانکی نیازمند 
است. حقوق ماهانه 1200000 
، 8 ساعت کار، تماس فقط از 

طریق پیامک
 )فقط سیرجان(
09125795314

به تعدادی بازاریاب برای پخش 
موادغذایی نیازمندیم

09136208755

به یک دفتردار آقا و تعدادی راننده 
جهت کار در تاکسی تلفنی نیازمندیم

09137671660

به یک نفر 
نیروی آقا  جهت 
کار در آشپزخانه 
 شرکت نیازمندیم 
09129437265

از تعدادی استادکار 
و شاگرد نقاش ساختمان 

بصورت دائم  وروزمزد 
دعوت بعمل

 می آید. )آریا رنگ(
09133477951

به دو نیروی خانم جهت فعالیت در 
آبمیوه وسوسه واقع در بلوار سردارجنگل 

در نوبت عصر نیازمندیم
09364894125

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

با مدیریت متقین   09131454060

تاسیسات گازرسانی ساالربنیان

استخدام
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استخدام

به یک نفر نیروی ماهر یا نیمه ماهر 
برای کار در کافه قهوه نیازمندیم

ساعت کار 7/30 الی 15/30 
09138450535

به یک بازاریاب کامال حرفه اي 
جهت بازاریابي مواد غذایي در شهرستان 

هاي:بافت،شهربابک،بردسیر،حاجي اباد)فقط بومي همان 
شهر(با پورسانت عالي دعوت به همکاري مي شود.

09133459748

به یک نفر 
شاگرد خانم جهت کار در 

آشپزخانه فست فود با 
سرویس برگشت نیازمندیم  

 09178640047

به تعدادی کارگر 
خانم جهت امور خدماتی 
و پرستاری )در منازل( 

نیازمندیم  
09135797327
 42230581

به تعدادی 
راننده اقا در اژانس 

در شهرک رزمندگان 
نیازمندیم با کمترین 
کمیسیون ممکن و 

زنگخور باال
09131784064

 از یک نیروی خانم جهت همکاری در مغازه 
عرقیات و ترشیجات شیراز واقع در چهارراه گل 
محمدی جنب بانک سپه دعوت به عمل می آید.

 09919512081 صفوی

از یک مرد و زن برای سرایداری و 
نگهبانی کارخانه لبنیات دعوت به همکاری 

می شود.) همراه با محل سکونت (
09123450351

استخدام ویزیتور در مرکز پخش دخانیات ترافیک
2 نفر مرد ماهر جهت ویزیتور با حقوق ثابت و پورسانت 

ساعات کاری در دو شیفت از 8صبح تا 5 عصر و 5 عصر تا 10 شب
ویزیت با ماشین شرکت

داشتن چک تضمینی و ضامن معتبر الزامی میباشد
09131795528-09393368147

به یک خانم ترجیحا مجرد جهت کار در دفتر خدمات 
کولر گازی واقع در خیابان امیر کبیر با ساعت کار 7:30 الی 

12:30 و عصر ها از 15:30 الی 20 با حقوق ماهیانه بین 1میلیون 
تا 1/200 میلیون تومان نیازمندیم )تماس از ساعت 8 الی 12(

09361452414

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

وقت)شیفت شب و روز( با زنگ خور عالی و درآمد ماهیانه 
3/500 میلیون، با کمترین کمیسیون نیازمندیم 

09138594100 - 09139470836 علی بیگی

به چند کارگر جهت کار در 
ساندویچی بطور نیمه وقت نیازمندیم

09133456126

رستوران شمس 
العماره به2 نفر پیک 

موتوری و یک نفر پیتزا و 
ساندویچ پیچ ماهر

 نیازمند است
09131457268

به یک شاگرد 
ماهر  جهت کار در 

کارواش با حقوق عالی  
نیازمندیم 

09132477075 
ازیک شاگرد 

مرد جهت کار در 
فروشگاه مبل دعوت به 

 همکاری می شود
09133459133

به تعدادی راننده 
خانم جهت کار در آژانس 
بانوان نیازمندیم. سرویس 

مدارس پذیرفته میشود
09132782934

از چند نفر خانم و 
آقا با روابط عمومی باال جهت 
بازاریابی کدهای رند مخابرات 
USSD با پورسانت عالی دعوت 

به همکاری میشود.
09212983758

جهت کار در 
آشپزخانه به یک نفر 

خانم از ساعت 7 الی 12 و 
4 الی 8 شب نیازمندیم

09130516401

استادکار ماهر 
جهت کار در تعویض 
روغنی ماشین سبک 

نیازمندیم
09131455920

نیازمند 
کارشناس ایمنی و 

بهداشت با حقوق مناسب 
هستیم

09388848266

استخدام 
مدرس زبان آموزشگاه 

زبان تتا
42232311

09132455173

به یک نیروی 
جوان جهت کار در مغازه 
موبایل فروشی نیازمندیم 

)با حقوق عالی(
09135615415

به یک شاگرد 
ماهر یا نیمه ماهر جهت 

کار در کابینت سازی 
نیازمندیم

09132451558

به یک نیرو ساده )خانم( 
جهت کار در یک واحد بسته بندی 
نیازمندیم. حقوق ماهانه و پاداش 

1200000 تومان، ساعت کار 8 صبح 
الی 6 عصر، سن زیر 30 سال. تماس 

فقط از طرق پیامک
09125795314

به یک راننده پایه 
یک جهت کار در معدن با 
ده چرخ آبپاش با حقوق و 

مزایای عالی نیازمندیم
09132455646

به یک دفتردار 
خانم جهت کار در 
آژانس نیازمندیم
09131795737

از چندنفر خانم و آقا 
با روابط عمومی باال جهت کار در 

پیتزا ساندویچ پرندگان حاجی آباد 
و بندر عباس همراه با پانسیون 
مبله و خوراک رایگان با حقوق 

ماهیانه یک میلیون تومان دعوت 
بعمل می آید. مراجعه بصورت 

حضوری ساعت 7 عصر هر روز به 
آدرس سه راهی کرمان روبروی 

فالفلی عموغالم ساندویچ پرندگان 
آقای امینی

به دو ماشین نیسان آهن کش جهت کار 
در آهن فروشي خواجویي نیازمندیم

) میانگین کارکرد روزانه دویست هزار به باال( 
09133456310

به چند نفر نیروی ماهر و نیمه ماهر 
خانم و آقا جهت کار در فست فود به صورت 

نیمه وقت نیازمندیم
09132453606

به یک نفر حسابدار خانم 
جهت صندوقداری نیازمندیم 

 09131789552

به یک نفر منشی خانم ترجیحا 
مجرد جهت کار در پرده سرا جلوه با 
حقوق ماهیانه 700000 تومان نیازمندیم

09133471783

به یک تراشکار ماهر و یک 
کارگر ساده نیازمندیم 

 09133457189

به یک منشی مجرب جهت کار 
در دکوراسیون داخلی نیازمندیم 

09902572292

به یک منشی با سابقه کار حداقل یک سال 
که به نرم افزار فناوران تسلط کامل دارد به صورت 

یک شیفت)صبح(در دفتر بیمه نیازمندیم
09133780558

به دو نفرجهت کار در 
رستوران نیازمندیم 

 09130959003 

به دو شاگرد ساده کارواش 
نیازمندیم

09136371791

به یک خدمه منظم و با سلیقه در 
مهد کودک، ترجیحا ساکن اطراف میدان 

سنایی نیازمندیم
 09131796503
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به یک فروشنده خانم مجرد و مجرب 
جهت همکاری در فروشگاه کیف و

 کفش چرم پاندورا  نیازمندیم
42207986

به چند نیروی جوان 
با روابط عمومی باال )مرد و 
زن (جهت سالن داری در 

رستوران با حقوق و مزایایی 
عالی نیازمندیم

09038644716 

به چند نیروی 
خدماتی خانم جهت کار 
در رستوران )تک شیفت (
با حقوق و مزایایی عالی 

نیازمندیم 
09038644716

شرکت پخش کتاب فانوس سپهر تبرستان
به تعدادی نیروی کار خانم و راننده خانم بصورت نیمه وقت 

با پایه حقوق) 1/400/000 تومان+ مزایای عالی(
ساعت مراجعه : 10 الی 12

*مراجعه حضوری الزامی است*
آدرس: سیرجان،خیابان قدس شمالی روبروی تاالر المپیک
ساختمان مزون یاس طبقه دوم واحد 5- 09138513456

کلینیک دندانپزشکی صدف جهت تکمیل کادر درمانی 
خود از افرادی با شرایط ذیل به عنوان دستیار دندانپزشک

دعوت به همکاری مینماید:
خانم، تحصیل کرده، روابط عمومی و فن بیان باال، مجرد، مسلط به 

کامپیوتر، حداکثر 30 سال، با ضامن معتبر
03442332042

به یک پرستار 
خانم جهت نگهداري از 
بچه یک ساله در منزل 

نیازمندیم
09335239997

به چند نفر 
نیرو ماهر جهت کار 
در کارواش نیازمندیم

09131781032 

به یک شاگرد 
برای کار در میوه 
فروشی نیازمندیم
09133455049 

به دو نفر نیروی 
آقا )جوان( با حقوق و 
مزایای عالی جهت کار 
در رستوران نیازمندیم 

 09131789552

به یک شاطر و نان 
در بیار جهت کار در نانوایی 

تنوری با حقوق و بیمه و 
مزایای باال نیازمندیم  

 09139422629

به یک نفر منشي 
خانم جهت کار  در دفتر 

کابینت خیابان مالک 
اشتر نیازمندیم
09131795608 

استخدام سیرجان 
استخدام نیروي سالن دار 

جهت کار در فست فود 
متقاضیان با شماره 

09132456550تماس 
حاصل نمایند.

به یک نفر توزیع 
کننده مواد غذایی در 

سیرجان نیازمندیم
 تلفن: 42304920 

ساعات تماس: 8 الی 12 

به یک نفر ویزیتور 
جهت فروش مواد غذایی 

در سیرجان نیازمندیم
 تلفن : 42304920 

ساعات تماس: 8 الی 12 

به یک نیروی 
خانم جهت کار در 
دفتر ورق فروشي 

نیازمندیم
 09361449711 

شرکت تعاونی 
مسکن از یک منشی خانم 
مجرد با روابط عمومی باال 

دعوت به همکاری می نماید 
  09132473449 

تماس از ساعت 17 تا 20

به یک نیروی مرد 
جهت کار در رستوران 

نیازمندیم.
تماس از ساعت 19 تا 

ساعت 22 
42203834 

از یک نیروي خانم 
و آقا جوان جهت کار در 

آشپزخانه فست فودشیفت 
عصر دعوت به همکاري می 

شود.چهارراه اداره گاز
09363280826

به تعدادي 
راننده پایه یک جهت 

کار روي ده چرخ 
نیازمندیم

 09133475342 

به دونفر همکار 
خانم در پوشاک  فروشی  
زنانه بصورت دوشیفت در 
پاساژ مهر  دعوت به عمل 

می آید
09133798188 

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

همکاری میشود.
09131457083

به چند فروشنده 
خانم و آقا جهت کار در 

مجتمع نان ترجیحا باالی 
35 سال نیازمندیم  

 09139422629

به چند نفر شاگرد 
ساده و استاد کار کابینت 

ام دی اف برای کار کابینت 
و کمد جهت همکاری 

نیازمندیم
09139473273 

به چند نیروی بازاریاب 
جهت همکاری در فروش بیمه 
عمر ایران با پورسانت و پاداش 

عالی نیازمندیم 
09103473183

 09133473183 

به یک نفر نیرو باتجربه 
و روابط عمومي باال جهت کار در 

فروشگاه موتور سیکلت قاسمي نژاد 
نیازمندیم

خ شهید شفیعي
 جنب مسجد شاه والیت

09121398933

به تعدادی راننده 
با ماشین به صورت تمام 

وقت و نیمه وقت برای کار 
در آژانس آسان سفر با 

حداقل کارکرد روزانه 150 
هزار تومان نیازمندیم 
09137646277 آجاگه

به  3 نفر خانم 
  مجرد  جهت  کار  در 
آشپزخانه   رستوران 

نیازمندیم
 09378845445   

کافه رستوران گندم سیرجان
جهت تکمیل پرسنل خود از  نیرو های 

زیر با حقوق عالی و بیمه  دعوت به 
همکاری می نماید 

- مهماندار با روابط عمومی باال
آدرس: خ ابوریحان، بعد از کمیته امداد 

 کافه رستوران گندم 
42267741 

به دو نفر نیروی ساده   برای 
کار در غذای آماده با حقوق عالی 

نیازمندیم 
خواهشمند است فقط زیر 30 سال 

مراجعه نماید 
مراجعه حضوری، نبش فلکه 

ابوریحان- غذای آماده گنبدان

پرشین چوب و پرشین کاشی 
ایرانیان جهت تکمیل کادر فروش خود 

از چهار نفر فروشنده خانم با روابط 
عمومی باال دعوت به همکاری می کند

09022472417 

به یک فروشنده آقا جهت کار در 
کفش فروشی مردانه با حقوق ماهیانه 

1000000 تومان نیازمندیم
09196983310

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

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

می توانند با شماره 09133453106 تماس 
حاصل نمایند.

 مزایای کارکردن در تاکسی جی پی اس سینامهر
از آنجائیکه این موسسه مجهز به سیستمهای نرم 

افزاری مانیتورینگ، تاکسی آنالین، GPS و... می باشد 
صرفه جویی قابل توجهی در وقت، هزینه های خودرو، 

کاهش استهالک خودرو و در نتیجه افزایش درآمد 
می شود. همچنین شرایط پرداخت کمیسیون متنوع 

میباشد و شما میتوانید با هر کارکردی در ماه، کمترین 
 مبلغ بابت کمیسیون را پرداخت کنید. 
دوباره تاکید میکنیم کمترین کمیسیون

استخدام
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زمین، باغ و خانه باغ 

قیمت کارشناسی زمین و ساختمان 
مهندس نادری نیا 
 09133455472

ابتدای بلوار دکترصادقی - 50 متر بعد از تقاطع دهخدا

یک باب منزل همکف گنبدی 3/5 قصب 
شهرک صدف )جنب خرم آباد( با سند تک برگ با 

امتیاز وام بانک مسکن درب به حیاط با موقعیت کوچه 
10 متری به قیمت 150 میلیون بفروش میرسد

09021453376-09133470790

قالی محلی 
سیرجان دست دوم 

شما را خریداریم
09917665969

منزل مسکونی بلوار 
چمران روبروی پیست نزدیک 

فلکه کشتی 8 قصب 135 مترزیربنا 
با پایان کار نوساز دو خوابه درب 
حیاط با تمامی امکانات بفروش 

میرسد
09215356684

فروش دو قطعه 
زمین تجاری فاز 5 نجف 
شهر یا معاوضه با خودرو، 

هر قطعه 75 میلیون
09216778963

انواع خرده جوشکاری
جوشکاری انواع مخزن 

های آبگرمکن و نرده
تعمیر انواع درب های 

قدیمی، نصب در و 
پنجره

09139561377

فروش 
زیرمایلرکمپرسی

یک دستگاه زیرمایلر کمپرسی 
مدل اسفند 96 کم کار، بیمه تا 
اسفند 98 الستیک ها در حد 

نو بفروش میرسد
09131456955

آرایشگاه مردانه 
کارن کالب واقع در خیابان 

وحید جنب درمانگاه زینب با 
وسایل و موقعیت عالی واگذار 

می گردد
09211498520

امتیاز آژانس با 
موقعیت عالی و زنگ 
خور بسیار باال بفروش 

میرسد
09059144948

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

درب منازل ، شرکت ها و ادارات 
برادران خدائی

 09131452643- 09132783052  
 09192305036

خرید و فروش 
آهن آالت دست دوم

خرید ضایعات در محل
 09132781601
09131787522

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

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

09133477436   

فروش امتیاز وام بانک
 رسالت

09904014165

منزل ویالیی 10 قصب نوساز شیک 
کلید نخورده خ ولیعصر روبروی خیابان 

خزر بفروش میرسد
09014735191

فروش خانه باغ در بوجان بلورد 
17 قصب، تکمیل
09216778963

تهیه و نصب ایزوگام پشم 
شیشه ایران و شرق با 

ضمانت و بیمه 10 ساله- 
پوکه انار و شهربابک 

موجود است
09131454568 طاهری

یک باب مغازه 
طبقه همکف پاساژ کوثر به 
متراژ 14 متر به فروش می 
رسد و یا با زمین یا خانه 

معاوضه می گردد
09139562349

جوشکاری سیار، خرده کاری
09136345386 هاشمی نسب

پراید 131 صفر، تحویلی از نمایندگی 
شیراز، رنگ سفید، پالک شده، آماده انتقال، 

قیمت 45 میلیون
حافظی   09177903419

خرید و فروش امتیاز وام 
رسالت 

09135323325

یک باب واحد همکف 
واقع در خیابان انقالب تقاطع 

ولیعصر جنب مرکز خرید 
ولیعصر جهت سکونت و مشاغل 
اداری رهن و اجاره داده میشود

09135013289

یک دستگاه سمند 
LXEF7 کالس 16 مدل 98 برج 4 

در حد صفر 2000 کارکرد، کفپوش و 
روکش و کارت طالیی به مبلغ 89 م 

تومان بفروش میرسد
09137691033

خریدار دو 
فیش حج واجب 

اولویت اول
09198974389

 MVM فروش
550 ، مدل 95 ، دنده ای، 

قیمت 95 م 
09139183197

 09133793099

امتیاز آژانس 
بانوان به فروش می رسد، 
در ضمن به تعدادی راننده 
خانم با ماشین نیازمندیم 

 09944940668

فروش ویژه 
هایپر مارکت با کارکرد  
باال  به علت مهاجرت 

09133459790

فروش یک واحد 
آپارتمان واقع درپلیس راه 
مجتمع یاسین کامال لوکس 
،کناف،کمد دیواری. کابینت 
MDF ،پرده هالوژن،کاغذ 
دیواری، لوستر ،دوربین 
مدار بسته، آسانسور به 

قیمت275میلیون تومان 
09304038280

خرید انواع چوب 
درختان  سیاه درختان 

گردو، بادام، زردآلو، 
اکالیپتوس و غیره و 

بریدن درختان خشک 
وهرس کردن درختان 

09386782535

یک قهوه خانه 
با تمام وسایل با درآمد 

عالي بفروش میرسد.
قیمت توافقي.

09132477113
کارواش و دو دستگاه 

قطعه شویی با تمام امکانات با 
8سال سابقه کار به علت تغییر 
شغل به قیمت توافقی بفروش 
میرسد در ضمن با ماشین هم 

معاوضه میگردد
09136371791

فروش امتیاز 
وام رسالت با قیمت 

مناسب
09383636166

یک منزل مسکونی 
نوساز 14/5 قصب 230 متر زیربنا 

شیک با تمام امکانات کامل و 
به روز واقع در شهرک سمنگان 
خ پاریز به فروش میرسد قیمت 

مقطوع 1/050/000/000 تومان
09131796176

یک باب مغازه تجاری واقع در خیابان 
قدس جنوبی جنب بستنی ایتالیایی به 

متراژ 370 متر اجاره داده میشود
09133472952-09133450336

یک واحد آپارتمان واقع در بلوار 
والیت با امکانات کامل 

بفروش میرسد
09198974389

فروش خانه باغ 
به متراژ 80 قصب واقع 

در بلورد با آب و درختان 
ثمری 

09136312291

فروش باغچه تفریحی کران )کهوییه( 
20 قصب، آب، برق،گاز وصل به باغچه

 09131787647 

نقاشی ساختمان 
اجرای تمامی طرح های جدید 

 پالستیک، روغنی، 
اکرولیک

09210983396

negarestanniaz@در دنیای مجازی با شما هستیم

خرید، فروش، 
رهن و اجاره
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