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خواهرزاده عزیزمان 

سرکارخانم

 پرنیا 

خواجویی 
قبولی شما را در رشته پزشکی دانشگاه اصفهان 
سربلندی  و  موفقیت  گفته،  تبریک  صمیمانه 

روزافزونت را آرزومندیم. 
خاله ها 

جناب آقای مهندس 

محمد رضا کرمی شاهرخی 
ریاست هیئت  به سمت  را  تقدیر جنابعالی  قابل  انتخاب 
تهنیت  و  تبریک  گهر  گل  آهن  سنگ  مجتمع  مدیره 
می گوییم .در سایه الطاف الهی،  رجا واثق داریم که در 
در  جنابعالی  درخشان  پیشینه  همچون  نیز  عرصه  این 
توسعه صنعت مس ایران، شاهد شکوفایی و توسعه بیش 

از پیش صنعت آهن و فوالد منطقه خواهیم بود. 

دکتر نسرین امینی زاده
 مهندس محمد ضیاءشهابی

دختر عزیزمان سرکارخانم 

سپیده افشارجهانشاهی 
پزشکی  علوم  دانشگاه  پزشکی  رشته  در  را  شما  قبولی 
و  سالمتی  متعال  خداوند  از  گفته،  تبریک  رفسنجان 

موفقیت های بیشتر برایت آرزومندیم. 
پدر و مادر 

سرکارخانم فاطمه اسدی 
قبولی شما را در رشته دندانپزشکی دانشگاه ملی تبریک عرض نموده، 
از خداوند منان موفقیت های بیشتر و سربلندی برای شما آرزومندیم. 

دایی ها - شرکت متین پسته 

سرکارخانم 

دکتر نرگس جهانگیری 
تبریک عرض  )ع( صمیمانه  امام رضا  بیمارستان  رئیس  عنوان  به  را  انتصاب شایسته ی شما 

نموده، موفقیت و بهروزی روزافزون تان را از درگاه خداوند متعال خواهانیم. 

خانواده جهانگیری 

من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق 
با عرض سپاس و احترام- بدین وسیله از همه سروران، 
دوس�تان، آشنایان گرامی بخصوص امام جمعه محترم، 
نماینده محترم س�یرجان و بردسیر، سرپرست محترم 
فرمان�داری، اعضا هیئت مدیره و مدیران عامل محترم 
ش�رکت س�رمایه گذاری و توس�عه گل گه�ر، هلدینگ 
گهرعمران، ش�رکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر 
سیرجان و س�ایر عزیزانی که با حضور خود در مراسم 

ترحیم استاد فرهیخته 

مرحوم دکتر
 حاج محمدمهدی کّرانی

شرکت نموده و با نثار تاج گل و درج آگهی در مطبوعات، 
مرهمی بر قلب داغدارمان بودند از طرف خود و خانواده 

آن مرحوم صمیمانه تشکر و قدردانی می نماییم. 

محمدابراهیم نوربخش
 محمدحسین کّرانی 

الذین ینفقون اموالهم بالیل والنهار سّراً وعالنیًة فلهم اجرهم عنداهلل والخوف علیهم وال هم یحزنون

غم از دست دادن بنده مخلص خدا
مرحوم مغفور حاج عزت اهلل گوئینی

عضو هیأت امنا و هیأت مدیره صندوق قرض الحسنه استاد شهید نصیری 

را به عموم همش�هریان و خانواده محترم ایشان تسلیت عرض نموده، 

ب�رای آن مرحوم رضوان الهی و برای بازماندگانش�ان از خداوند متعال 

صبر و اجر مسألت داریم.

هیأت امنا، هیأت مدیره، مدیرعامل و کارکنان صندوق قرض الحسنه استاد شهید نصیری
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 گروه خبر: اس��تاندار کرم��ان گفت: ارتقاء 
امنیت، پیش��گیری از آسیب های اجتماعی 
و توسعه منطقه از اهداف میثاق نامه عدالت 
و امنیت پایدار هس��تند. محمدجواد فدایی 
در سومین گردهمایی سران طوایف جنوب 
و ش��رق اس��تان که روز پنجشنبه با حضور 
معاون قوه قضائی��ه و فرمانده قرارگاه قدس 
سپاه در جنوب شرق کشور برگزار شد ضمن 
گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: ارتقاء 
امنیت، پیشگیری از آسیب های اجتماعی و 
توسعه منطقه از اهداف میثاق نامه عدالت و 
امنیت پایدار هستند. وی افزود: تأمین امنیت 
یکی از وظایف حاکمیت است و سه قوه برای 
تحقق آن همکاری می کنند زیرا امنیت حق 
مردم است. استاندار کرمان با تأکید بر موضوع  
اهمی��ت امنیت اف��زود: توس��عه اقتصادی، 
فرهنگی، اجتماعی و... در سایه امنیت محقق 
می ش��ود و برای امر توس��عه بای��د اقدامات 
زیادی انجام شود به  طور مثال در برنامه ششم 
توسعه باید 8.5 درصد رشد اقتصادی داشته 
باشیم که از طریق سرمایه گذاری و افزایش 
بهره وری تأمین می شود. وی از نقش بخش 

خصوصی در رشد اقتصادی در برنامه ششم 
سخن به میان آورد و بیان کرد: الزمه توسعه، 
مشارکت مردم است و باید بخش خصوصی 

در مناطق کمتر توسعه یافته سرمایه گذاری 
کند تا تولید در این مناطق رونق پیدا کند و 
در کنار آن کاهش بیکاری را خواهد داش��ت 

اما ایجاد زیرس��اخت ها وظیفه دولت است. 
فدایی با اشاره به تالش های دولت در راستای 
کاهش کمبودها عنوان کرد: از سرمایه گذاران 

بخ��ش خصوص��ی درخواس��ت دارم که در 
مناطق جنوبی و ش��رقی استان ورود و برای 
استفاده از ظرفیت های این مناطق واحدهای 
تولی��دی راه اندازی کنن��د و دولت همکاری 
الزم را با آن ها خواهد داش��ت.وی امنیت را 
در گرو رونق اقتصادی دانس��ت و بیان کرد: 
سرمایه گذاری وظیفه بخش خصوصی است و 
ایجاد زیرساخت ها وظیفه دولت است و برای 
رفع فقر و بیکاری راهی جز این مهم نداریم.

استاندار کرمان بیان کرد: برای تأثیر سران 
طوای��ف برای میانجی گ��ری و حل و فصل 
مس��ائل و درگیری های جمعی الزم است 
ک��ه جایگاه ای��ن افراد را ارتقاء بخش��ید و 
این افراد برای ارتباط بیشتر بین نهادهای 
تصمیم گیر و سران طوایف باید برای حضور 
در ش��وراهای اسالمی روستا و شهر کاندید 
شده و در شورای حل اختالف حضور یابند.
گفتن�ی اس�ت یکی از دس�تاوردهای 
همایش س�ران طوایف جنوب استان، 
برقراری صلح و س�ازش می�ان چهار 
طایف�ه بود که موجب�ات رهایی 5 نفر 

از قصاص را فراهم کرد.

رئیس بانک مرکزی خبر داد :  

امسال ارز اربعین 
نداریم
سرپرست فرمانداری سیرجان: 

مدارس دولتی 
حق گرفتن 
شهریه ندارند

 شماره 1190 
 شنبه 30 شهریور 1398  خبر2

نامه رسیده

مدیریت محترم نگارستان 
با سالم، احتراماً اینجانب دکتر عباس زینلی پور وکیل دادگستری اهل 
سیرجان ساکن تهران توجه آن نشریه را به نکاتی چند از مشاهدات عینی 
خود از جاده فرودگاه که تأثر و تأسفم را برانگیخته معطوف می دارم شاید 

بشود با همدلی، رهگشایی در این راستا باشید. 
در تاریخ 98/5/19 ساعت 5:45 از سیرجان همراه با خانواده توسط پرواز 
عازم تهران بودم، در مس��یر راه آهن و به اصطالح بلوار فرودگاه، آنچنان 
منطقه در تاریکی مطلق و بسیار ناهنجار فرو رفته بودکه باعث ترس و 
وحشت خانواده گردید و بعضاً باعث کنایه های تمسخرآمیز از پیشرفت 
شهر سیرجان که اولین قطب منطقه ویژه اقتصادی مشهور بوده است. 
حال با تأسف بسیار از مسئولین شهرستان سؤاالتی را مطرح و به عنوان 
یک شهروند که سالیانه چندین مرتبه آمد و رفت دارم  انتظار دارد که 
با این یادداش��ت افراد مسئول و مدیران مرتبط پاسخ گویی صریحی در 

این راستا داشته باشند.  
◄ 1- اگر به مس��یر ف��رودگاه اکثر ش��هرهای ایران توج��ه فرمایید 
مالحظه خواهید کرد این مس��یرها به صورت بلوار با انجام درختکاری 
و نورپردازی های خاص از زیبایی و سرس��بزی برخوردار هستند. دلیل 
مشهود آن ورودی و مسیر بلوار فرودگاه شیراز و کرمان که نزدیک ترین 

شهر ها به ما که می توانند الگو باشند.  
◄ 2- بلوار فرودگاه تا ش��هر حدوداً 10 کیلومتر می باش��د و بیشتر از 
25 س��ال است که فرودگاه به صورت جسته و گریخته راه اندازی شده، 
حال سئوال این است»آیا این شهر که به عنوان بزرگترین قطب صنعتی، 
معدنی و تجاری کشور مطرح است آیا نمی بایست زیباسازی این مسیر 

در اولویت تمامی کارها قرار گیرد؟ 
◄ 3- چگونه مسئولین و مدیران اجرایی شهر توقع جذب سرمایه  گذار 
در این منطقه دارند در حالیکه هر فرد یا گروهی که برای اولین بار  وارد 
سیرجان می گردد با مش��اهده وضعیت نابسامان و آشفته ورودی شهر 

آزرده خاطر می شود. 
◄ 4- آیا تأس��ف انگیز نمی باش��د ش��هری که به عن��وان بزرگترین و 
پرترددترین چهارراه ترانزیت حمل و نقل کشور می باشد بدین گونه مورد 

بی مهری  و کم توجهی قرار گرفته باشد؟
◄ 5- اگر در مدت زمان 20 سال گذشته هر یک از مسئولین شهر که 
برای یک دوره چهار س��اله عهده دار مسئولیت اجرایی بوده اند هر کدام 
اقدام به ساخت 3/5 کیلومتر از این بلوار کرده بودند اکنون شهر سیرجان 

دارای بلوار مناسب و زیبایی جهت فرودگاه بود. 
◄ 6- برای من و س��ایر مردم ش��هر جای س��ؤال است که با این همه 
معادن و ذخایر و صنعت کشاورزی و تجارت و ایجاد شهرک های صنعتی 
و منطقه ویژه اقتصادی و با پرداخت درصدی مالیات و اخذ عوارض های 
گوناگون چگونه یک بلوار با این متراژ تاکنون ساخته نشده و مسئوالن 

اجرایی شهر تا کنون چه می کرده اند؟
در پایان معروض می دارم اینجانب به عنوان یکی از فرزندان این شهر که 
تعصب زیاد در آبادانی آن دارم نمی توانم شاهد چنین نابسامانی در شهرم 
باشم. علیهذا انتظار می رود نگارستان به عنوان روزنامه ای که زبان گویای 
درد و رنج ش��هروندان است ضمن انعکاس این نقد دلسوزانه مسئوالن 
ش��هر را در این رابطه به چالش کشیده و مورد سؤال قرار دهید. توفیق 

روزافزون تان را از درگاه خداوند منان خواهانم.
 نگارستان: با تش��کر از این همشهری گرامی به اطالع می رساند 
نگارس��تان در این رابطه برای چندین بار اقدام به تهیه و چاپ گزارش 
نموده است. حتی در یک مورد در 15 مهرماه 96 تیتر اول نگارستان با 
عنوان »جاده فرودگاه باعث آبروریزی اس��ت« به این موضوع اختصاص 
یافت. امیدواریم مس��ئوالن اجرایی شهر نسبت به اصالح این مسیر که 
پس از میدان مقابل ایس��تگاه راه آهن حتی یک تابلو برای نشان دادن 
مس��یر فرودگاه ندارد اق��دام کنند و آن را از این ش��رایط نامطلوب که 

شایسته سیرجان نیست درآورند. 

 رئی��س کل بان��ک مرکزی ب��ا تأکید ب��ر اینکه ارز 
اربعین با نرخ آزاد صرافی ها ارائه خواهد شد، درباره 
عدم دخالت بانک مرکزی در بازار آزاد خاطرنش��ان 
کرد: ارز مس��افرتی، ارز بازار آزاد حس��اب می شود و 
این بانک ها هس��تند که در ای��ن زمینه نرخ گذاری 

می کنند.

عبدالناصر همتی درباره وضعیت ارائه ارز مسافرتی و 
عرضه این ارز با قیمتی بیشتر از ارز آزاد اظهار کرد: 
بانک مرکزی دخالتی در ارز بازار آزاد نمی کند و ارز 

مسافرتی نیز جزو ارز بازار حساب می شود.
وی گف��ت: بانک ها ک��ه ارائه دهنده ارز مس��افرتی 
هستند خودش��ان بر مبنای نرخ ارز روز گذشته در 

خصوص قیمت ارز مسافرتی تصمیم گیری می کنند.
رئیس کل بانک مرک��زی همچنین درباره اینکه آیا 
دولت برای مراس��م اربعی��ن 1398 ارز خاصی برای 
زائ��ران راهپیمایی اربعین در نظر دارد خاطرنش��ان 
ک��رد: ارز اربعین با ن��رخ آزاد صرافی ها ارائه خواهد 

شد.

8191  با س��الم می خواس��تم این پیام 
مردم��ی را ب��ه گ��وش مس��ئولین محترم 
شهرداری برسانید. بلوار عباسپور با آسفالت 
بد و جدول ه��ای خراب و فضای بی روح آن 
موجب افس��ردگی رانندگان و س��اکنانش 

می شود. لطفاً به آن رسیدگی شود. ممنون
4340  ب��ا س��الم لطفاً فری��اد بیماران 
دیالیزی را به گوش مس��ئولین برسانید چرا 
دستگاه های جدید در انبار خاک می خورند. 
مگر قرار نب��ود آن ها را نصب کنند؟ چرا به 

فکر ما دیالیزی ها کسی نیست؟
1092  با سالم. افزایش سگ هاي ولگرد 
در سطح ش��هر و مانور افراد معتاد متجاهر 
دو تهدید بزرگ براي امنیت شهروندان شده 
و هیچ کس پاسخگو نیس��ت. از فرمانداری، 
ش��هرداری و نی��روی انتظام��ی عاجزان��ه 
می خواهم برای این دو معضل شهری فکری 

بکنند.
4179  س��الم. بزرگترین پارک و فضای 
سبز شهر سیرجان یعنی پارک 17شهریور 
به دلیل عدم رسیدگی در حال خراب شدن 
اس��ت. لطفاً تا دیرنش��ده ب��ه داد درختان 

کهنسال و آفت زده این پارک برسید.
از  کن��م  تش��کر  می خواس��تم   6587
ش��هرداری به خاطر شروع عملیات بازسازی 
خیابان ابوفاضل منش��عب از خیابان غفاری 
که نش��ان می دهد ش��هرداری ب��ه فکر این 
منطق��ه از ش��هر ه��م می باش��د. خدای��ی 
شهرداری در خصوص آسفالت تا حاال خوب 

کار کرده است./ از ساکنین محل
2926  با عرض سالم خدمت مسئولین 
شهر س��یرجان ما در روس��تای خسروانی 
زندگی می کنیم و از دست سگ های ولگرد 

آسایش نداریم.  
1288  کاش  زیرگذر چهار راه مکی آباد 
به کمربندی زودتر درس��ت می شد. ضمناً 
متأسفانه آس��فالت بلوار مکی آباد از اول تا 
آخر بلوار وضعیت درستی ندارد. مسئولین 

رسیدگی کنند لطفاً.
2416  س��الم آخ��ر خیاب��ان ش��هید 
صادقی مکی آباد بوی گندآب همه محله رو 
برداشته است. کاش مسئولین شهرداری و 

بهداشت رسیدگی کنند به این محله.
0786  س��الم کارگ��زاری بیمه تأمین 
اجتماعی ش��عبه160 شهرستان سیرجان 
کاغذ نس��خه ندارد که دفترچه صادرکند. 
از امروز ش��نبه 24 ش��هریور تا پایان هفته 
گفتن��د کاغ��ذ نمی رس��د. تکلی��ف مردم 
چیس��ت؟ گل گهر نمی تواند ب��ه جای این 
هم��ه تبلیغاتی که روی کاغ��ذ می کند 4 
تا ماش��ین کاغذ به بیمه بدهدکار مردم راه 

بیفتد؟ 

2069  س��الم در خیابان ابوریحان فقط 
مق��داری از چاله ها را لکه گیری و پُرکرده اند 
و از آسفالت خبری نیست. خیابان ابوریحان 

از واجبات است.
7165  سالم بومی سیرجان هستم سه 
س��اله برای راننده تراک اس��م نوشتم. پایه 
یک و ویژه تراک دیپلم دارم. در آرمان گهر، 
گل گهر و هر شرکتی اس��م نوشتم، آزمون 
دادم اما خبری نشد که نشد! دیگر نمی دانم 
چه باید بکنم.  چندبار از اداره کارنامه گرفتم 
تا امروز رفتم نامه برای چندمین بار از اداره 
کار بگیرم که گفتند باید بری دفتر جویای 
کار! وقتی رفتم هزینه30هزار تومان گرفتند 
که می دانس��تم این بار هم نمی ش��ود. دیگر 
نمی دان��م چه کار کنم. مگ��ر یک کار برای 
یک بومی توی معدن به این بزرگی نیست؟! 

خواهشاً منتشرش کنید. 
2417  س��الم ش��هرک صدف کوچه ها 
اسم ندارند! بچه ام ش��ب بد حال بود به هر 
آژانس��ی  زنگ زدم نمي دانستم چه آدرسی 
بدم مگر ما که توی شهرک زندگی می کنیم 

انسان نیستیم. 
0975 س��الم. از مهندس��ین محت��رم 
فضای سبزش��هرمان پرسش��ی دارم. آیا هر 
ف��ردی وضع مالی خوب��ی دارد این اجازه را 
دارد تعداد چهارتخته س��نگ بزرگ به وزن 
تقریبی20تن ش��اید هم بیشتر با جرثقیل 
برای نمایش س��اختمان خ��ود بگذارد روی 
چمن های س��بز بل��وار اصلی ش��هر بدون 
هیچ گونه ن��کات ایمنی؟ اگر بچه ای درحال 
بازی یکی از این س��نگ ها به رویش بی افتد 
جواب گو کیس��ت؟. اگرپاسخ را اعالم کنید 

ممنون می شوم.
0659  س��الم  آقای شهردار و نماینده 
مردم شما مسئولید و جواب گو. پول داده ایم 
و ق��ول دادند برای آس��فالت ول��ی کوچه و 
خیابان های ش��هرک صدف را یک در میان 

آسفالت کردند. 
8075  س��الم ای��ن روزه��ا آدم انتظار 
برخورد مناس��ب و انس��ان دوستانه ازکسی 
کمت��ر داره یا اصاًل نداره جه��ت اخالل در 

اینترنت به ]....[ مراجعه کردم اما ...
س��رویس های  چ��را  س��الم،    4179
بهداشتی پارک 17شهریورجنب کافی شاپ 
معماریان گاهی روزها  بسته و قفل هستند؟ 
چ��را در پ��ارک مذک��ور آبس��ردکن وجود 
ندارد؟مگر این پارک بزرگ در مرکز ش��هر 

نیست پس چرا به آن رسیدگی نمی شود؟
4834  سالم.االن نزدیک به 2ماه است 
پیگیری یک عدد المپ روشنایی معابر برای 
شهرک ابوالفضل هستم که به هیچ نتیجه ای 

نرسیده ام.

تریبون آزاد خوانندگان
پیامک : 7258  3000

گروه خبر: ش��رکت س��نگ آهن 
گهرزمی��ن با توجه ب��ه طرح های 
توس��عه و برنامه ه��ای آت��ی خود 
در خط��وط جدی��د کنس��انتره و 
گندله سازی که در پیش دارد قطعاً 
آزمون ه��ای دیگری ب��رای جذب 
اف��راد متخصص و تحصیل کرده و 
همچنین جذب نیروهای ساده کار 
برگ��زار خواهد کرد. این مطلب را 
معاون اداری و پشتیبانی گهرزمین 
مطرح کرد و گفت: آزمون گذشته 
نیز با بیشترین متقاضی که نمونه ی 
آن را به لحاظ تعداد شرکت کننده 
کمتر در ایران داش��ته ایم به خوبی 
و با ش��فافیت برگزار شد به طوری 
که متقاضیان می توانستند کارنامه 
خ��ود را اعم از نمره آزمون کتبی، 
نمره مصاحبه و چگونگی پاس��خ 
به س��ؤاالت تخصصی مش��اهده 
کنن��د و تع��داد مح��دودی ه��م 
داش��تند جزئیات  که درخواست 

کارنامه شان را از نزدیک مشاهده 
کنن��د در مراجع��ه ب��ه ش��رکت 
آموزشی »کاما« مجری آزمون از 
نزدیک کارنامه های خود را دیدند. 

وی افزود: این آزمون با این حجم 
ش��اید از معدود آزمون هایی باشد 
که کمترین اعتراض را داش��ت و 
دریافت  امکان  ش��رکت کنندگان 

کارنامه خود را داشتند و جزئیات 
آن را می توانس��تند مش��اهده و با 
پاس��خ های خود تطبی��ق دهند. 
حسین دالوریان با تقدیر از صبر و 

حوصله پذیرفته شدگان نیز گفت: 
افراد پذیرفته شده طی یک برنامه 
زمان بندی ش��ده به تدریج به کار 

دعوت خواهند شد.

م��دارس موظفن��د از دانش آموزان��ی که 
مش��کل مال��ی دارن��د، ش��هریه اجباری 
دریاف��ت نکنن��د و فقط اولی��ا می توانند 
ب��ه اختیار خود به مدرس��ه کمک کنند. 
سرپرس��ت فرمانداری س��یرجان با بیان 
این مطلب در جلس��ه ش��ورای آموزش و 
پرورش شهرستان از ادارات، دستگاه های 
اجرایی، ش��وراها، دهیاران و دیگر نهادها 

خواست ش��رایط مناسب را برای تحصیل 
دانش آموزان قبل از شروع سال تحصیلی 

جدید فراهم کنند. 
محم��د محمودآب��ادی تأکی��د ک��رد: از 
آنجای��ی ک��ه باید فرص��ت تحصیل برای 
هم��ه دانش آموزان فراهم ش��ود مدارس 
موظفند از دانش آموزانی که مشکل مالی 
دارند، ش��هریه اجباری دریاف��ت نکنند. 

دراین جلس��ه که س��ایر اعضای شورای 
آم��وزش و پ��رورش نیز حضور داش��تند 
اقدامات انجام ش��ده در راستای مصوبات 
جلس��ه قبل، افتتاح چند پروژه آموزشی 
و استخر دانش آموزان، بازگشایی مدارس، 
آماده س��ازی فضاهای آموزشی و امکانات 
م��ورد نیاز برای س��ال تحصیل��ی جدید 
مورد بحث و تبادل نظ��ر قرار گرفت. در 

ادامه مدیر آموزش و پرورش شهرس��تان 
سیرجان با ارائه گزارشی از اقدامات انجام 
ش��ده برای بازگشائی مدارس گفت: بیش 
از ی��ک هزار و هفتصد معلم در دو هزار و 
ششصد کالس درس در سطح شهرستان 
از ابتدای س��ال تحصیل��ی جدید پذیرای 
حدود 64 ه��زار  دانش آم��وز در مقاطع 

مختلف خواهند بود.

معاون اداری و پشتیبانی گهرزمین مطرح کرد: 

بزرگترین آزمون استخدامی با کمترین اعتراض
 امیدواریم پذیرفته  نشدگان آزمون در استخدام های بعدی موفق شوند

استاندار کرمان در گردهمایی سران طوایف استان 

تأمین امنیت
 یکی از وظایف 

حاکمیت است 
 توسعه اقتصادی، فرهنگی

        و اجتماعی در سایه امنیت
        محقق می شود

 
 به تفکیک مقاطع تحصیلیگهرزمین  98جدول آماری شرکت کنندگان در آزمون سال 

 مقطع ردیف 
حاضر تعداد افراد 

 در آزمون کتبی
 تعداد افراد 

 دعوت به مصاحبه
تعداد افراد 
 پذیرفته شده

تعداد افراد پذیرفته شده 
 بومی سیرجان

 درصد افراد پذیرفته شده 
 بومی سیرجان )بر مبنای کدملی(

 %111 141 141 151 9291 دیپلم 1
 % 15 59 92 191 1151 لیسانس 9
 % 11 9 99 89 929 لیسانسفوق 1
4 Total 2911 1155 954 912 99 % 

 

با شرایط فوق العاده 
در مناطق دهخدا، شیخ عطار،  هجرت 

آدرس دفتر: بلوار قاآنی، 200 متر نرسیده به شهرداری، 

دفتر پیمانکاری رضایی پور - 09138263246 

ثبت نام مسکن 

دعوت به همکاری 
به یک نفر منشی خانم مجرد با روابط عمومی باال، 

دارای س�ابقه کار دفت�ر ب�رای کار در دفت�ر مهندس�ی 
ساختمان با حقوق و مزایای خوب نیازمندیم. 

 09013876295

دعوت به همکاری 
یک شرکت معتبر معدنی در شهرستان سیرجان 
بخ�ش بل�ورد به اف�راد مش�روحه ذی�ل نیازمند 
می باشد. عالقه مندان می توانند هر چه سریعتر با 

شماره زیر تماس حاصل نمایند. 

کارشناس کامپیوتر )رشته نرم افزار(
 مسلط به کامپیوتر و امورات اداری 

نیسان کمپرسی 

شماره تماس: 09143074620 



◄ به عنوان اولین سؤال ممکن است  در بحث  
بخش�ودگی جرای�م مالیاتی که اخیراً بیش�تر 
مطرح ش�ده توضی�ح دهید و اینک�ه چگونه 

می توان از این بخشودگی ها برخوردار شد؟ 
امس��ال سازمان امور مالیاتی بخشودگی جرایم را به 
صورت نظام مند در قالب 2 بخشنامه ارائه داده است. 
یک بخش��نامه در مورد س��ال 98 صادر شده و یک 
بخشنامه هم برای سال 99. دیگر به این شکل نیست 
که مثل س��ابق مهلت این بخش��نامه برای سال 98 
تمام شود و در س��ال 99 بخشنامه ی دیگری صادر 
شود. بخشنامه 200/98/41 که سازمان امور مالیاتی 
ص��ادر کرده به این موضوع می پردازد که اگر افراد تا 
پایان مهرماه اصل مالیات خ��ود را بپردازند از 100 
درصد بخش��ودگی جرایم می توانند استفاده کنند و 
اگر در پرداخت اصل مالیات تأخیر داش��ته باش��ند 
به ازاء هر ماه بایس��تی قسمتی از جرایم را بپردازند. 
مثالً واحدهایی که تولیدی نیس��تند بعد از مهرماه 
بایس��تی به ازاء هر ماه 4 درصد از جرایم را بپردازند. 
در مجموع اگر در اس��فند بخواهن��د مالیات خود را 

بپردازند بایستی 20 درصد از جرایم شان را بپردازد.
◄و اگ�ر افرادی در س�ال 98 مالیات و جرایم 

خود را نپردازند..؟

 

اگر افرادی تعیین تکلیف جرایم شان را در سال 98 
انجام ندهند و این کار به س��ال 99 منتقل ش��ود بر 
اس��اس  بخشنامه دیگری که با شماره 200/98/45 
صادر شده واحدهای تولیدی می توانند تا 30 درصد 
جرایم ش��ان را بپردازند مازاد آن بخش��وده می شود. 
واحده��ای غیرتولی��دی نیز تا 50 درص��د جرایم را 
بایس��تی بپردازند. این نکته قابل توجه است که در 
بسیاری از موارد جرایم بیشتر از اصل مالیات است. 
به همین دلیل توصیه می کنم که همشهریان از این 
دو بخشنامه اس��تفاده کنند. این بخشنامه ها که در 
خص��وص مؤدی��ان مالیاتی حقیق��ی و حقوقی غیر 
دولتی است. تمام جرایم چه موضوع ماده 169 مکرر 
باشد چه جرایم ماده 169، 190، 193، 197 و 199 
در مورد قانون مالیات مستقیم و چه ماده 22 و 23 
مالیات ارزش افزوده می توانند از مفاد این بخشنامه 

استفاده کنند.
◄چ�ه اقدام�ی انج�ام داده اید ک�ه صاحبان 

مشاغل و شرکت ها در جریان این بخشودگی ها 
قرار گیرند؟

عالوه بر اطالع رس��انی که از طریق نشریات و رسانه ها 
انجام می ش��ود، خالصه ی این بخشنامه ها را نیز طی 
یک نامه به اتحادیه های صنفی، اتاق بازرگانی و مؤدیان 
مالیاتی که بیش��ترین بدهی را در واحدهای وصول و 
اجرای ما داش��ته اند ابالغ کرده ایم تا از شرایط موجود 

اطالع داشته باشند و فردا بحث عدم اطالع نباشد. 
◄اخیراً فهرستی از سوی سازمان امور مالیاتی 
کشور منتشر شده و تأکید شده که این صنوف 
حتماً باید پایانه پرداخت متصل به شبکه بانکی 
و کارتخوان داشته باشند مثل وکال، مشاوران 
حقوق�ی و خان�واده، دفات�ر اس�ناد رس�می، 
مش�اوران امالک، مطب پزشکان، فروشگاه ها، 
هتل ها و تاالرها،آرایش�گاه ها، میادین میوه و 
تره بار و بس�یاری دیگر از صنوف که فهرست 
بلندباالیی اس�ت. در میان آن ها موضوع عدم 

اس�تفاده برخی پزش�کان از کارتخوان بیشتر 
از بقیه داغ هس�ت س�ازمان امور مالیاتی چه 

تصمیمی در این رابطه گرفته است؟
خب این قانون اس��ت و صاحبان مش��اغل و صنوف 
یاد ش��ده هم باید از آن تبعیت کنن��د. در رابطه با 
پزشکان هم مثل بقیه در قانون جدید مصوب شده 
و بایس��تی حتماً اجرا شود. پزشکان مکلّف هستند 
سریال کارتخوان های بانکی که در اختیار دارند را در 

درگاه سازمان امور مالیاتی ثبت کنند.
◄این قانون به صاحبان مش�اغل ابالغ ش�ده 

است؟
بله! این تکلیفی است که بر اساس بند »ی« تبصره 
6 قانون بودجه سال 98 برای همه از جمله پزشکان 
مقرر شده است. البته در بند »ک« همین قانون یک 
وظیفه دیگری هم برای پزش��کان مقرر ش��ده و آن 
این که صاحبان کلینیک ها و درمانگاه ها بایستی 10 
درصد مالیات علی الحساب پرداختی به پزشکان شان 
را کس��ر کنند و به عنوان مالیات علی الحس��اب آن 

پزشک به حساب اداره امور مالیاتی واریز کنند. 
◄آی�ا آم�اری وج�ود دارد ک�ه چن�د درصد 
پزش�کان تاکنون اقدام به ثبت س�ریال کارت 
خوان ه�ای خ�ود در س�امانه ام�ور مالیات�ی 

کرده اند؟
چن��د روز پیش رئیس کل س��ازمان ام��ور مالیاتی 
در تلویزی��ون برنامه ای داش��ت و گف��ت تاکنون در 
س��طح کش��ور20 درصد پزش��کان در این سامانه 
کارتخوان ش��ان را ثبت س��ریال کرده اند و همچنان 
دارند ثبت می کنند. البته این نکته را هم باید گوشزد 
کنم که این احتمال وجود دارد که در پایان امس��ال 
ب��ا همکاری بانک مرکزی کارتخوان هایی که در این 
سامانه ثبت نشده باشند قطع شوند. در آینده برای 
افرادی که این کار را انجام ندهند قطعاً تبعات دارد و 

برای آن ها جرایمی به دنبال خواهد داشت. 
◄اب�زار بازدارن�ده ای هم دارید ب�رای اجرای 

قانون؟
بله!  من شخصاً فکر می کنم ابزار بازدارنده قدرتمندی 
در این قانون دیده ش��ده و بهتر آن است پزشکان و 
دیگر صنوف خود به این قانون تمکین کنند. از اول 
مهرماه با اجرایی شدن این قانون شماره تلفن هایی 

به اطالع مردم خواهد رس��ید که می توانند افرادی را 
که از این قانون تبعی��ت نمی کنند را به آن گزارش 
کنند و بدی��ن ترتیب همه مردم ناظر بر اجرای این 

قانون خواهند شد.
◄چرا ب�ا توجه به اینک�ه خوداظهاری وجود 
دارد قانونگ�ذار چنی�ن قوانین�ی را تصویب و 

الزم االجرا می کند؟ 
ب��ا این قوانی��ن و راه کارها، شفاف س��ازی درآمدها 
دقیق ت��ر می ش��ود. ما عماًل به س��متی می رویم که 
رس��یدگی به پرونده های مالیاتی رسیدگی متقن و 
مس��تدل و مستند به اس��ناد و مدارک می شود. در 
س��ال آینده رسیدگی تش��خیص علی الرأس از بین 
م��ی رود و ما ب��ا ریزداده هایی ک��ه از منابع مختلف 
دریافت می کنیم اقدام به تشخیص مالیات می کنیم. 
◄آیا میزان درآمد اداره مالیاتی شهرس�تان 
هیچ نفعی برای شهرس�تان دارد و یا با تجمیع 
مالیات، برنامه ریزی ب�رای صرف آن در تهران 

انجام می شود ؟
مقوله مالیات را در دو وجه می توان دید. یکی مالیات 
اس��ت و دیگری عوارض. چه عوارض کاال و خدمات 
و چه ع��وارض آالیندگی. آنچه تحت عنوان عوارض 
کاال و خدمات و آالیندگی است قسمت عمده آن در 
شهرستان خرج می شود. ما سال گذشته از مجموع 
ع��وارض کاال و خدمات و آالیندگی ها 151 میلیارد 
تومان به شهرستان برگرداندیم. این مبلغ مستقیماً 
به ش��هرداری ها و  دهیاری ها و همچنین فرمانداری 
برای هزینه در روس��تاهای فاق��د دهیاری و مناطق 
عشایری پرداخت ش��ده است. مثاًل سال گذشته ما 
فقط به شهرداری سیرجان مبلغ 96 میلیارد تومان 

پرداخت کردیم. 
◄مبالغ مربوط به ع�وارض آالیندگی ماهیانه 

پرداخت می شود یا سالیانه؟
به ص��ورت ماهیان��ه. به عنوان مثال م��ا در تیرماه 
ک��ه وضعی��ت بهت��ری داش��ته ایم 41 میلیارد و 
200 میلیون تومان به شهرس��تان سیرجان پول 

برگرداندیم. در این ماه فقط ش��هرداری سیرجان 
25 میلی��ارد و 303 میلی��ون توم��ان  دریاف��ت 
کرده است. شهرداری بلورد 481 میلیون تومان، 
شهرداری پاریز نزدیک 1 میلیارد تومان، شهرداری 
زیدآباد 1 میلیارد و 183 میلیون تومان، شهرداری 
خواجوشهر342  میلیون، شهرداری نجف شهر2 
میلیارد و 579 میلیون تومان، شهرداری هماشهر 
446 میلیون توم��ان، دهیاری ها 6700 میلیون 
و  فرمانداری ب��رای دهیاری های فاقد دهیاری و 
مناطق عشایری 3 میلیارد و 100 میلیون تومان 

دریافت کرده اند. 
◄پیش�نهاد ش�ما ب�رای اینک�ه صاحبان 
مش�اغل از حداکثر قوانی�ن و معافیت های 

مالیاتی برخوردار شوند چیست؟
از آنجایی که عمده مشاغل شهر سیرجان در گروه 
س��وم قرار می گیرند و برای گروه س��وم هر سال 
س��ازمان امور مالیاتی در اجرای تبصره ماده 100 
با آن ها توافق می کند. همین امسال توافق بسیار 
عالی انجام شد و 70 درصد مشاغل خود اظهاری 
کردند و حتی بدون اظهارنامه مالیاتی نس��بت به 
مالیات س��نوات قبل مالیات را قطعی و پرداخت 
کردند. پیش��نهاد من استفاده حداکثری مردم  از 

توافق های تبصره ماده 100 است. 
◄در مورد معافیت های مالیاتی چطور؟

معنا  و مفهومی که از معافیت در ذهن مردم است 
با توجه به اصالحیه 31/ 4/ 94 قانون مالیات های 
مستقیم که از ابتدای سال 95 قابل اجراست عماًل 
ما معافی��ت مالیاتی نداریم و ن��رخ صفر مالیاتی 
داریم. ن��رخ صفر مالیاتی یعن��ی اینکه مؤدی ما 
بایستی اظهارنامه اش را ارائه کند و دفاتر و استناد 
و مدارک را تسلیم کند و درآمدش رسیدگی شود 
اما میزان درآمدش در عدد صفر ضرب می ش��ود 
و عماًل هیچ پرداخت مالیاتی نخواهد داش��ت. اما 
مؤدیان مالیاتی بایستی وظایف قانونی شان را برای 

استفاده از نرخ صفر انجام دهند.

 شماره 1190 
3 شنبه 30 شهریور 1398  گفتوگو

رئیس اداره امور مالیاتی در گفتگو با نگارستان تشریح کرد:

بخشودگی های جدید مالیاتی 
 به صاحبان مشاغل و صنوف توصیه می کنم از فرصتی که بخشنامه های جدید به آن ها داده استفاده کنند

 قانون جدید، بخشودگی های قابل توجهی دارد مشروط به آنکه صاحبان مشاغل 
از آن استفاده کنند. بر اساس بخشنامه 200/98/41 اگر افراد تا پایان مهرماه اصل 
مالیات خود را بپردازند، می توانند از 100 درصد بخشودگی جرایم استفاده کنند و اگر 
در پرداخت اصل مالیات تأخیر داشته باشند به ازاء هر ماه بایستی قسمتی از جرایم را 
بپردازند. اگر افرادی تعیین تکلیف جرایم شان را در سال 98 انجام ندهند و این کار به 
سال 99 منتقل شود بر اساس  بخشنامه دیگری که با شماره 200/98/45 صادر شده 
واحدهای تولیدی می توانند تا 30 درصد جرایم شان را بپردازند و مازاد آن بخشوده 
می شود. واحدهای غیرتولیدی نیز تا 50 درصد جرایم را بایستی بپردازند.

             علی حاج محمدی 

در ماه ه�ای اخی�ر خبره�ای زیادی 
در  جدی�د  تصمیم�ات  پیرام�ون 
س�ازمان امور مالیاتی منتش�ر ش�د. 
اداره  ای�ن  ک�ه  بخش�ودگی هایی  از 
شهروندان و کس�به را به استفاده از 
مناف�ع آن ترغیب می کند تا وضعیت 
کارت خوان صنف های مختلف از جمله 
پزشکان که سر و صدای زیادی ایجاد 
ک�رد. این موارد و س�ؤاالتی دیگر در 
خصوص درآمدها و منافع شهرستان 
از مالیات و عوارض دریافتی آن سبب 
شد این سؤاالت را  با محمد خواجویی 
معاون مدیرکل و مدی�ر امور مالیاتی 
شهرستان س�یرجان در گفت وگویی 

مطرح کنیم. 
خواجویی دریاف�ت مالیات در فضای 
سیاس�ی اقتصادی امروز را که کشور 
عمالً در جنگ اقتصادی اس�ت بسیار 
حیاتی می داند و توجه بیش�تر دولت 
مس�تقر را به بحث مالی�ات در همین 

رابطه ارزیابی می کند.

گروه دوستانه کوهنوردی آزاد س��یرجان روز شنبه ی هفته ی گذشته 
در ی��ک صع��ود موفقیت آمیز که با تالش و کوش��ش بس��یار و هّمت 
همنوردان همراه بود، توانس��تند در یک برنامه ریزی هشت روزه، قله ی 
بلند س��بالن را با ارتفاع 4811 متر که به بام اردبیل مش��هور اس��ت 
زیر پا بگذارند. کوهنوردان آزاد س��یرجان سپس موفق شدند به قله ی 
س��ماموس به ارتفاع 3721 متر که به بام اس��تان گیالن معروف است 
صعود کنند تا دومین هدف خود را با گام های اس��توار خود فتح کرده 
باشند. حسین شهبازی مدیر تیم کوهنوردان آزاد سیرجان در گفتگو 

با نگارس��تان در این رابطه اظهار داش��ت: با ی��ک برنامه ریزی منظم 
در بازه زمانی هش��ت روزه ابتدا به ارتفاعات قله سبالن صعود کردیم. 
این قله از ارتفاعات معروف اس��تان اردبیل در ش��مال ش��رقی ایران 
اس��ت که با ارتفاع 4811 متر آن را بام اردبیل می گویند. وی گفت: 
اعض��ای تیم در این صعود همراه و همدل بودند. به گفته وی ش��روع 
کوهنوردی شنبه 23 شهریورماه 98 بودکه با شب خوابی در پناهگاه 
آغاز ش��د. شهبازی افزود: قله س��ماموس به ارتفاع 3721 متر نیز که 
در منطقه به آن بام اس��تان گیالن می گویند هدف دوم ما بود که با 

صعود از جبهه ش��مالی روستای جواهر دشت و فرود از جبهه شرقی 
روس��تای جواهر ده روز سه شنبه 26 شهریورماه 98 با شب خوابی در 
روس��تای جواهر دش��ت به آن صعود کردیم. مهندس مسعود موقری 
نژاد سرپرس��ت تیم کوهنوردان آزاد نیز در این رابطه ضمن تقدیر از 
اعض��ای گروه گفت: این صعود با همیاری پش��تیبان های محترم تیم 
مدیری��ت محترم ت��االر مجلل آپادانا جناب آق��ای مهندس صادقی و 
مدیرعام��ل محترم ش��رکت فریکو جناب آقای مهندس س��نندجی و 
همکاری جناب آقای مهندس کمالیان محقق ش��د که الزم می دانم 

از طرف خودم و اعضای گروه از آنان تش��کر کنم. شرکت کنندگان در 
برنامه صعود به س��بالن و س��ماموس به مدیریت حس��ین شهبازی و 
سرپرس��تی مهندس مس��عود موقری نژاد عبارتند از: آقایان: مهندس 
مسعود موقری، حسین ش��هبازی، مسعود جعفرآبادی،  سرهنگ صفر 
آبیار،  س��ید کاظم حسینی، حس��ین زیدآبادی، اصغر اس��فندیارپور. 
خانم ه��ا: عش��رت صادقی، مهناز قنب��ری، زهره محمودآبادی ، اس��را 
خضریان، نس��رین زیدآبادی، زه��را بازمانده،  فاطم��ه آبروش، کبری 

جاویدی، فاطمه حسینی نیا، زهرا نصرت آبادی و معصومه عتیقی. 

با حمایت تاالر مجلل آپادانا و شرکت فریکو  صورت گرفت: 

فتح قله های سبالن و سماموس توسط گروه دوستانه کوهنوردی آزاد 

 بدین وسیله از اسپانسرهای محترم تیم دوستانه کوهنوردی آزاد سیرجان
جناب آقایان مهندس صادقی، مدیریت محترم تاالر مجلل آپادانا ، مهندس سنندجی، مدیرعامل محترم فریکو  و مهندس کمالیان، رییس دفتر محترم مدیرعامل فریکو 

 که هزینه های صعود به دو قله سبالن )بام استان اردبیل ۴811 متر( و سماموس )بام استان گیالن 3۷۲1 متر( را تأمین نمودند، تشکر و قدردانی می شود.
مدیر تیم حسین شهبازی و سرپرست تیم مهندس مسعود موقری نژاد 

ی |
ستر

شب
د 

جی
س: م

عک
 |



گروه ورزش: 

دو هفته قبل زمانی که خبر حضور قطعی 
ویلموتس سرمربی تیم ملّی فوتبال ایران 
برای تماش��ای مس��ابقه گل گهر و پارس 
جنوبی در کنار ق��رارداد مجتبی جباری 
به عنوان دس��تیار وینگوبگوویچ منتش��ر 
شد بس��یاری نگاه ها به س��مت سیرجان 
و گل گه��ر چرخی��د. در تحلی��ل قبلی 
نگارس��تان از این دو اتفاق که در صفحه 
ورزش ی��ا کانال های خبری این نش��ریه 
در تلگرام و اینس��تاگرام منتش��ر شد از 
هوش��مندی وینگو بگووی��چ برای جذب 
جباری س��خن رفت و گفتیم با توجه به 
حاشیه های گذشته این بازیکن، خیلی از 
نگاه ها در کش��ور به این سمت معطوف 
خواهد شد. از طرفی حضور سرمربی تیم 
ملّ��ی فوتبال ایران که ب��رای اولین بار در 
تاریخ فوتبال س��یرجان در این شهر رخ 
می دهد از اتفاقات نادری است که معلوم 
نیست چند سال یا چند دهه دیگه تکرار 
شود و حال س��ؤال این است که باشگاه 
ورزش��ی گل گهر و رئیس هیأت فوتبال 
اس��تان کرمان به عنوان میزبان سرمربی 
تیم ملّی چقدر از این فرصت کوتاه و نادر 

که نصیب شان شد استفاده کردند؟
ی��ا از فرصت حضور این س��رمربی که بر 
اس��اس قراردادش با فدراس��یون فوتبال 
گفته می شود چیزی معادل 200 تا240 
میلیون تومان در هر شبانه روز خرج روی 
دست فدراسیون فوتبال کشور می گذارد، 
در این دوش��بانه روز در س��یرجان بهره 

برده شد؟
بر اساس اخباری که هفته گذشته منتشر 
ش��د س��اعت ها وقت ویلموت��س صرف 
مالق��ات و تع��ارف و تکلّف ب��ا مدیران و 
معاونان گل گهر و نیز بازدید از گود معدن 
گذش��ت. س��ؤال منتقدین این است که 
ویلموتس را به گود معدن گل گهر بردند 
تا تراک ه��ا و دس��تگاه های معدن کاری 
گل گه��ر را ببیند ک��ه چه بش��ود؟!. آیا 
بهتر نبود وقت س��رمربی تیم ملّی که با 
این می��زان هزینه به ایران آمده به جای 
بازدید از گود معدن صرف یکی دو جلسه 
آموزش��ی برای مربی��ان و کمک مربیان 
س��یرجانی در رده ه��ای مختلف فوتبال 
و انتقال دانش فوتبال به آن ها می ش��د؟ 

آن طور که ش��نیدیم حت��ی از مربی تیم 
ملّی فوتبال زنان ایران که سیرجانی است 
و چند ملّی پوش در س��یرجان دارد و یا 
س��رمربی و کادر فنی تیم آرمان گهر که 
هدایت یک تیم دسته اولی را در فوتبال 
کش��ور برعهده دارند دعوت نش��د تا در 
یک جلسه مشترک با سرمربی تیم ملّی 
کشورشان دیدار و تبادل نظر کنند. این 
یعنی بی برنامگی و خودبینی در فوتبال و 
ورزش و استفاده نادرست از فرصت های 

استثنایی! 

جه�ان نجات�ی و ش�هبا چ�ه 
گفتند

وقت��ی از مریم جهان نجات��ی مربی تیم 
ملّ��ی فوتبال زنان س��یرجان پرس��یدیم 
چرا شما به عنوان مربی تیم ملّی فوتبال 
بان��وان ای��ران در برنامه ه��ای ویلموتس 
سرمربی تیم ملّی فوتبال حضور نداشتید 
گفت: »من عادت ندارم جایی که دعوت 
نش��وم بروم. برای حضور آقای ویلتموس 
از من دعوتی نشد«. جهان نجاتی گفت: 

»متأسفانه برخالف ُعرف دنیا وقتی یک 
مقام عالی رتبه فیفا به محلی برای بازدید 
می رود میزبان برنامه یا مسئوالن ورزش و 
فوتبال آنجا سعی می کنند تمام داشته ها 
و پتانسیل های خودشان را رو کنند ولی 
اینجا ب��ر عکس همه جاس��ت. اینجا در 
ش��هر ما هر چه بیش��تر در پنهان کردن 
چهره ها می کوش��ند و ت��الش می کنند 
فقط خودش��ان را نش��ان دهند. وقتی از 
بنده به  عنوان مربی تیم ملّی جایی دعوت 

نشود هرگز حضور پیدا نمی کنم«. 
قاسم ش��هبا نیز در پاس��خ همین سؤال 
گفت:» این تبعیض ها در شهر ما مسبوق 
به س��ابقه اس��ت و من هم همان طور که 
پس از ب��ازی با بادران گفتم باید تبریک 
بگ��م به مس��ئوالن ذیرب��ط به خاطر این 
همه اس��تعدادی که در تبعی��ض دارند. 
همانط��ور ک��ه گفتم اگر چه ب��رای تیم 
آرمان گهر تفاوت قائل می شوند ولی این 
تیم همانطور که با امکانات کم و مخارج 
حداقلی و بدون ریخت و پاش راه صعود 
را طی کرده از این پس هم با هّمت عالی 

بازیکنان و لطف خدا و مردم که همیشه 
شامل حالمان بوده پیش خواهیم رفت«.  
واقعیت این است امروز فوتبال سیرجان 
را با قاس��م شهبا بیش��تر می شناسند تا 
افرادی ک��ه دارند از میوه ه��ای درختی 

تناول می کنند که قاسم شهبا نهال آن را 
آبیاری کرد و بزرگ نمود. مربی که امروزه 
هوادران روی س��کوها نام او را بیش��تر از 
بقیه تک��رار می کنند. حاال سال هاس��ت 
ک��ه تیم فوتبال زنان ایران با مریم جهان 

نجاتی پیوند خورده اس��ت. کسی که نه 
تنها در ایران که در مس��ابقات آس��یایی 
فوتبال زنان هم شناخته شده است. مربی 
که روزی عذرش را از گل گهر خواس��تند 
ولی هیچ گاه از پا ننشست و هر طور بود 

با تمس��ک به اسپانسرهایی چون فریکو، 
جهادنصر و اکنون شهرداری تیمش را در 
باالی جدول لیگ برتر فوتبال زنان کشور 
حفظ کرد و فوتبالیست های متعددی را 
با خ��ود به  تیم ملّی ب��رد. مطمئناً عدم 
دعوت از این چهره های ملّی برای نشست 
مش��ترک با س��رمربی تیم ملّ��ی فوتبال 
ایران و بررس��ی اهداف مش��ترک چیزی 
از ارزش ه��ای آن ها که ت��ا همین جا هم 
ب��ا نامهربانی های زیادی مواجه ش��ده اند 
کم نخواهد کرد ولی آنچه بر جا می ماند 
نوع��ی خودبینی و یک جانب��ه گرایی در 
مدیران و دست اندرکاران فوتبال گل گهر 
دارد. کس��انی که حاضرند وقت ارزشمند 
س��رمربی تی��م ملّ��ی فوتب��ال را در 60 
کیلومتر آن طرف تر درگود معدن و دیدار 
با افراد غیرفوتبالی هدر بدهند اما تدبیر 
برگزاری یک جلسه آموزشی برای مربیان 
و سرپرستان تیم های مختلف شهرستان 
در رده ه��ای مختلف تیمی و باش��گاهی 
برای هم افزایی دانش فوتبال در شهرشان 

نداشته باشند.  
گ��روه ورزش نگارس��تان هم��واره از 
نتای��ج خ��وب و اقدام��ات مثب��ت در 
ورزش گل گهر چه در گذش��ته و چه 
حال حمایت کرده و آن را س��توده و 
از سویی در بیان نقدهای خود از نقاط 
ضعف و نواقص مش��هود جهت اصالح 
نارس��ایی ها و رفع نواقص دریغ نکرده 
اس��ت و معتقدیم باید همه ی این ها را 
درکنار هم دید. باش��د که از تعریف ها 
مغ��رور نگردی��م و از بیان نقاط ضعف 
نیز عصبانی نش��ویم که خیر و صالح 
فوتبال و ورزش گل گهر و شهرس��تان 
در همین نکاتی اس��ت که نش��ریات 
به نمایندگی از اف��کار عمومی مطرح 

می کنند.
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|  قاسم شهبا |

|  ویلموتس |

|  مریم جهان نجاتی |

 بر اساس اخباری که هفته گذشته منتشر شد از دو شبانه روز حضور سرمربی تیم ملّی فوتبال در سیرجان، 
ساعت ها وقت ویلموتس صرف مالقات و تعارف و تکلّف فی مابین مدیران و معاونان گل گهر شد. سؤال منتقدین 
این است ویلموتس را 60 کیلومتر آنطرف تر به گود معدن بردند تا تراک ها و دستگاه های معدن کاری گل گهر را 
ببیندکه چه بشود؟! آیا بهتر نبود وقت ارزشمند سرمربی تیم ملّی که هر شبانه رور بیش از 240 میلیون تومان 
خرج حضور او در ایران می شود به جای بازدید از نحوه معدنکاری صرف یکی دو جلسه آموزشی برای مربیان و 
کمک مربیان سیرجانی و هم افزایی دانش فوتبال در شهر می شد؟

 گروه ورزش نگارستان همواره از نتایج خوب و اقدامات مثبت در ورزش گل گهر چه در گذشته و چه حال 
حمایت کرده اّما در عین حال در بیان نقدهای خود از نقاط ضعف و نواقص مشهود جهت اصالح نارسایی ها 
و رفع نواقص کوتاه نیامده است و معتقدیم باید همه ی این ها را در کنار هم دید. باشد که از تعریف ها مغرور 
نگردیم و از بیان نقاط ضعف نیز عصبانی نشویم که خیر و صالح فوتبال و ورزش گل گهر و شهرستان در 
همین نکاتی است که نشریات به نمایندگی از افکار عمومی مطرح می کنند.   

چقدر از فرصت حضور
 سرمربی تیم ملّی در سیرجان
 استفاده شد؟

یکجانبهگرایی
درباشگاهگلگهر

جناب آقای
 اسماعیل افشاردوست 

انتخاب مجددتان را به عنوان رئیس اتحادیه صنف نانوایان 
و  تبریک  می باشد  لیاقت شما  و  از شایستگی  نشان  که 
توفیق  و  سالمت  متعال  خداوند  از  نموده،  عرض  تهنیت 

روزافزون تان را آرزومندم. 
غالمرضا اسفندیارپور 

جناب سرهنگ محمدرضا ایران نژاد 
فرمانده محترم انتظامی شهرستان سیرجان 

جناب سروان ساالری 
جانشین محترم پاسگاه انتظامی پاریز 

بدینوس�یله از ش�ما بزرگواران در پیگیری پرونده س�رقت و 
دستگیری سارقان احشام تقدیر و تشکر می نماییم. 

اهالی روستاهای بخش پاریز 

آگه�ی تغیی�رات ش�رکت حم�ل و نق�ل 
س�عادت ترابر س�یرجان ش�رکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 3454 و شناسه ملی 

 14003649456
به اس�تناد صورتجلس�ه مجم�ع عمومی فوق 
العاده مورخ 1398/05/15 - محل ش�رکت در 
واحد ثبتی س�یرجان به آدرس بخش مرکزی، 
ش�هر سیرجان، محله شهرک اس�تاد شهریار، 
خیاب�ان هما ، بلوار کمربندی ش�اهد ، پالک 0، 
طبقه همکف کدپس�تی 7819947381 تغییر 
یاف�ت و م�اده مربوطه در اساس�نامه بش�رح 
ف�وق اص�الح گردی�د. اداره کل ثبت اس�ناد و 
امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و 

موسسات غیرتجاری سیرجان )597219(

آگه�ی تغیی�رات ش�رکت حم�ل و نقل 
سعادت ترابر س�یرجان شرکت سهامی 
خاص به ش�ماره ثبت 3454 و شناس�ه 

ملی 14003649456 
به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی 
بط�ور فوق الع�اده م�ورخ 1398/05/15 الف-

اعض�اء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو 
سال انتخاب گردیدند: آقای امان اله ایرانمنش 
پاری�زی ب�ه ک�د مل�ی 3071626886 آق�ای 
منص�ور س�لیمانی به کد مل�ی 3071022557 
آق�ای ج�الل ایرانمن�ش پاری�زی به ک�د ملی 
3071669941 آق�ای کاظ�م ایرانمنش پاریزی 
ج�واد  آق�ای   3071674113 مل�ی  ک�د  ب�ه 
ایرانمنش پاریزی به ک�د ملی 3179769653 
ب- آق�ای محس�ن محمودی موم�ن آبادی به 
کد ملی 3071169639به س�مت بازرس اصلی 
و خان�م فاطم�ه اس�دی خانوک�ی به ک�د ملی 
3091275221 ب�ه س�مت بازرس عل�ی البدل 
برای مدت یک س�ال مالی انتخ�اب گردیدند. 
ج-روزنامه کثیراالنتشار نگارستان جهت نشر 
آگهی های ش�رکت انتخاب گردی�د. اداره کل 
ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت 
ش�رکت ها و موسس�ات غیرتجاری س�یرجان 

)597224(

آگهی تغییرات شرکت آسمان سای برتر 
سیرجان شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 3677 و شناسه ملی 14004211500 
به اس�تناد صورتجلس�ه مجم�ع عمومی فوق 
الع�اده م�ورخ 1398/02/07 تصمیم�ات ذی�ل 
اتخاذ ش�د : 1 - نام شرکت به " سازه آزما مهر 

گهر " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
اص�الح گردید. -2 موضوع ش�رکت به ش�رح 
ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساس�نامه 
اصالح گردید: طراحی . ونظارت و اجرای کلیه 
عملیات عمرانی ، ابنیه ، س�اختمانهای صنعتی 
، مس�کونی ، اداری ، تج�اری و غیره ، طراحی 
و نظ�ارت و اج�رای تاسیس�ات آب و فاضالب 
و تاسیس�ات مکانیک�ی ، برق�ی و آبرس�انی و 
گازرس�انی و طراحی و نظ�ارت و اجرای پروژه 
های راه س�ازی ، پل سازی ، سد سازی ، تونل ، 
راه آهن ، فرودگاه ، آزاد راه و انجام عملیاتی از 
قبیل نقشه برداری و نقشه کشی ، توپوگرافی، 
خاکب�رداری ، خاکری�زی ، تس�طیح ، تفکیک 
اراضی و اجرای امور کش�اورزی و دامی ، نصب 
سیس�تمهای ترافیکی تهویه مطبوع ، نصب و 
راه اندازی و راهبردی ماشین آالت ، تجهیزات 
صنعت�ی ، مب�ادرت به کلی�ه ام�ور بازرگانی و 
واردات و ص�ادرات س�رمایه گذاری در س�ایر 
ش�رکت ه�ا و انعق�اد قراداده�ای پیمانکاری 
بمنظور ارائه خدمات فنی و مهندسی و مشاوره 
انجام کارهای خدماتی و رفاهی، همچنین اجرا 
آزمایش�گاه های ژنوتکنیک و مقاومت مصالح 
و تس�ت جوش و بتن، طرح و اجرای بهس�ازی 
در  ژئوتکنی�ک، ش�رکت  مطالع�ات  و  خ�اک 
همایش ها و سمینارها و نمایشگاه، پیمانکاری 
و طراحی و پایدارس�ازی گودبرداریها، فعالیت 
در زمینه مش�اوره و طراحی طرح های عمرانی 
و معدنی و صنعتی در ص�ورت ضرورت قانونی 
انج�ام موضوع�ات فعالیت پ�س از اخذ مجوز 
ه�ای الزم ) ثبت موض�وع فعالی�ت مذکور به 
منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باش�د.( 
اداره کل ثب�ت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان 
مرجع ثبت ش�رکت ها و موسسات غیرتجاری 

سیرجان )597955(

خدم�ات  ش�رکت  تغیی�رات  آگه�ی 
مس�افرتی آس�مان س�منگان ش�رکت 
تعاونی به ش�ماره ثبت 1563 و شناسه 

ملی 10860539734 
به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدی�ره مورخ 
ش�ماره  نام�ه  ب�ه  منض�م  و   1398/02/22
98/1821/ص م�ورخ 98/03/02 اداره تع�اون 
کار ورف�اه اجتماعی شهرس�تان س�یرجان -1 
خان�م کبری عمادآب�ادی فرزند صف�ر کدملی 
3070319327 به س�مت رئی�س هیات مدیره 
و آقای محمدج�واد فخرآبادی فرزند غالمرضا 
کدمل�ی 3071783450به س�مت نایب رئیس 

هیات مدی�ره وخانم فاطمه فخرآب�ادی فرزند 
غالمرض�ا کدمل�ی 2980685909 ب�ه س�مت 
منش�ی هیئت مدیره - آقای حمید فخرآبادی 
کدمل�ی 3070304605 ب�ه س�مت مدیر عامل 
ش�رکت تعاون�ی برای م�دت 3 س�ال انتخاب 
گردی�د. -2 کلی�ه قرارداده�ا،اوراق مال�ی و 
اس�ناد تعهدآور بانکی و غی�ره )اعم از بروات، 
س�فته ، چ�ک( و س�ایر اوراق به�ادار تعاونی 
پ�س از تصوی�ب هیئت مدیره ب�ا امضای ثابت 
آق�ای حمید فخرآبادی فرزند غالمرضا کدملی 
3070304605 مدیرعام�ل تعاونی و به انضمام 
امضاء خانم فاطمه فخرآب�ادی فرزند غالمرضا 
کدملی 2980685909 )منش�ی هیئت مدیره(
همراه با مهر تعاونی اعتبار دارد و کلیه مدارک 
عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل یا منشی 
هیئ�ت مدیره و مهر تعاونی قابل قبول و معتبر 
اس�ت. اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان 
کرم�ان مرج�ع ثبت ش�رکت ها و موسس�ات 

غیرتجاری سیرجان )602460(

آگه�ی تغییرات ش�رکت گه�ر خدمات 
س�یرجان ش�رکت س�هامی خ�اص ب�ه 
مل�ی  شناس�ه  و   1998 ثب�ت  ش�ماره 

 10860547021
به اس�تناد صورتجلس�ه مجم�ع عمومی فوق 
الع�اده م�ورخ 1398/05/25 تصمیم�ات ذیل 
اتخاذ ش�د : -1 ماده 9 اساسنامه )بند3( بدین 
ش�رح تغییر یافت: هرگونه نقل و انتقال سهام 
با ن�ام فقط با موافقت هیات مدیره امکان پذیر 
است. -2 ترکیب اعضای هیات مدیره موضوع 
ماده 13 اساس�نامه )بند2( به ش�رح زیر تغییر 
یافت: هی�ات مدیره مرکب از س�ه نفر خواهد 
بود که در مجمع عمومی عادی از بین صاحبان 
ب�رای م�دت دو س�ال انتخ�اب خواهند ش�د. 
مدیران قابل عزل و تجدید انتخاب می باشند. 
-3 م�اده 15 اساس�نامه )بند2( به ش�رح زیر 
تغییر یافت: حدنصاب الزم جهت ش�ور و اخذ 
تصمیم هیات مدیره حضور دو نفر عضو هیئت 
مدیره اصالتًا می باش�د و اتخاذ هیچ تصمیمی 
ممک�ن نخواه�د بودمگر آنک�ه دو عضو هیات 
مدیره حاضر در آن جلسه با آن موافق باشند. 
تصمیماتی که به امضای مدیران رس�یده باشد 
اعم از اینکه جلسه هیئت مدیره تشکیل شده 
باشد یا نشده باشد معتبر خواهد بود. اداره کل 
ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت 
ش�رکت ها و موسس�ات غیرتجاری س�یرجان 

)604282(

مجمع عمومی عادی
آگهی دعوت 

 بطور فوق العاده نوبت اول 
شرکت تعاونی فراگیر بهره برداران مرتعداران منابع طبیعی 
سیرجان به شماره ثبت 3946 شناسه ملی 14005484954 

شهرستان سیرجان استان کرمان. 
به اطالع کلیه اعضای محترم ش�رکت تعاونی می رس�اند که جلس�ه 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول این تعاونی در ساعت 
10 روز سه شنبه مورخ 98/7/30 در محل بلوار امام رضا- اداره منابع 

طبیعی سیرجان تشکیل می گردد. 
از س�هامداران دعوت می گردد رأس ساعت مذکور در جلسه مجمع 

حضور بهم رسانند. 
ضمن�اً: 1- اعضای�ی که مایلند ح�ق حض�ور و رأی دادن در مجمع را 
ب�ه نماینده تام االختیار واگذار نمایند ت�ا تاریخ 1398/7/29 به اتفاق 
نماینده خود جهت تأیید و صدور برگ نمایندگی به محل دفتر شرکت 
بلوار امام رضا- اداره منابع طبیعی مراجعه نمایند. )حضور توأم  عضو 
و نماینده وی در مجمع ممنوع است.( ضمناً ساعت 8 وکالتنامه توسط 
اشخاص مسئول در محل برگزاری مجمع بررسی می گردد. 2- افرادی 
ک�ه متقاضی کاندیداتوری س�مت هیئ�ت مدیره می باش�ند از تاریخ 
انتشار آگهی حداکثر تا یک هفته جهت ثبت نام به محل دفتر شرکت 

بلوار امام رضا- اداره منابع طبیعی مراجعه نمایند.
دستور جلسه: 

1- ترمیم اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره 
2- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت 

هیئت مدیره شرکت تعاونی 

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول 
شرکت تعاونی فراگیر بهره برداران مرتعداران منابع طبیعی سیرجان به شماره ثبت 3946 

شناسه ملی 14005484954 شهرستان سیرجان استان کرمان. 
به اطالع کلیه اعضای محترم ش�رکت تعاونی می رساند که جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت 
اول این تعاونی در س�اعت 8 روز پنج ش�نبه مورخ 98/7/11 در محل بلوار امام رضا- اداره منابع 
طبیعی س�یرجان تشکیل می گردد. از س�هامداران دعوت می گردد رأس ساعت مذکور در جلسه 
مجمع حضور بهم رسانند.  ضمناً اعضایی که مایلند حق حضور و رأی دادن در مجمع را به نماینده 
تام االختی�ار واگذار نمایند تا تاریخ 98/7/10 به اتفاق نماینده خود جهت تأیید برگ نمایندگی به 

محل دفتر شرکت بلوار امام رضا )ع(، اداره منابع طبیعی مراجعه نمایند.
هیئت مدیره شرکت تعاونی دستور جلسه: 1- تغییر ماده 22 اساسنامه



 

◄خان�م درگرای�ی ب�ه س�ابقه این 
جشنواره اشاره می کنید؟

بله. جش��نواره  بین الملل��ی فیلم بی کالم 
ِگل��وب در واقع از س��ال 2015 با هدف 

تمرکز بر س��ینمای ب��دون دیالوگ و در 
راستای آشنایی هرچه بیشتر فیلم سازان 
و عالقه مندان سینما به این حوزه شروع 
به کار ک��رد و اولین دوره آن به میزبانی 
دانشگاه هنر تهران و دوره های بعدی در 
دانشگاه های معتبر آمریکا و آلمان برگزار 

شده است.
 ◄دوره پنجم جشنواره کجا خواهد 

بود؟
در ح��ال حاض��ر مش��غول مذاک��رات با 
دانش��گاه های مختلف برای میزبانی این 

دوره هستیم.
 ◄ روند اجرا و فراخوان جش�نواره 

به چه شکلی است؟
از طری��ق پرتال ه��ای آنالین جش��نواره 
ک��ه  می ش��ود  داده  انتش��ار  فراخ��وان 
حدود20 روز دیگر ای��ن فراخوان اعالم 
خواهد ش��د. پس از فراخ��وان و دریافت 
فیلم ه��ا از می��ان آن ها ح��دود 50-40 
فیلم به مرحله ی داوری راه پیدا می کند. 
مرحله ی بعدی رایزنی با دانش��گاه های 
معتبر دنیا برای اجرای جشنواره است و 
نهایتاً حدود 1 هفته مانده به جش��نواره 
فیلم ها توسط متخصصین سینما داوری 

می شوند. 
چ�ه  از  جش�نواره   ◄داوران   

کشورهایی انتخاب می شوند؟ 
عمدتاً از ایران هس��تند ولی همیشه دو 

داور بین المللی نیز داریم.
بخ�ش  چن�د  در  ◄جش�نواره   
برگ�زار می ش�ود و بیش�ترین آمار 
ش�رکت کننده ها مرب�وط ب�ه ک�دام 

کشورها است؟ 
ش��رکت کنن��دگان در 4 بخ��ش فیل��م 
کوتاه شامل داستانی، انیمیشن، مستند 
و تجرب��ی ب��ه رقابت خواهن��د پرداخت. 
شرکت کننده ها از منطقه ی آسیا شامل 
هند و ایران هستند. از اروپا و آمریکا هم 

همیشه شرکت کننده داشته ایم. 
 ◄جوای�ز ای�ن جش�نواره ب�ه چه 
شکلی است و به کدام رتبه ها تعلق 

می گیرد؟
روال این گون��ه جش��نواره ها بر اس��اس 
داشتن جایزه نیست ولی امسال تصمیم 
گرفته شده با رایزنی هایی که خواهد شد 
با جذب اسپانس��ر، جای��زه ی نقدی هم 
برای برترین ها داش��ته باشیم. جوایز در 
۸ بخ��ش بهترین فیلم کوتاه داس��تانی، 
انیمیش��ن، تجرب��ی ، مس��تند، بهترین 
کارگردان��ی، بهتری��ن فیلم نام��ه، جایزه 
ویژه هیئت داوران و جایزه ویژه خالقیت 

خواهند بود.

◄ ش�ما در رشته س�ینما و گرایش 
دانش�گاه تحصی�ل  در  کارگردان�ی 
می کنیددرحالی که دیپلم تان تجربی 

است چرا؟
به دلی��ل عدم وجود هنرس��تان هنرهای 
زیب��ا در س��یرجان دیپلم خ��ودم را در 
رش��ته ی تجربی گرفتم ول��ی بعد از آن 
به دلیل عالقه به هنر به مدت یک س��ال 
به صورت خودخ��وان و کاماًل اختصاصی 
رش��ته ی هنر را خواندم و در س��ال 96 
توانس��تم در کنک��ور هن��ر ب��ا رتبه 25 

پذیرفته شوم. 
 ◄نظ�ر خان�واده  درب�اره رش�ته ی 
نظ�ر  ب�ا  انتخابی ت�ان  و  موردنظ�ر 

خودتان متفاوت نبود؟
چ��را. در ش��هرهای کوچک یک س��ری 
تفکرات غالب درباره دخترها و رشته های 
انتخابی ش��ان وجود دارد ک��ه خانواده ی 
من هم از این قاعده مستثنی نبودند ولی 
بعد از انتخاب رشته و در پی موفقیت ها 
و پیشرفت سریعم در این رشته اکنون به 
بهترین مشوقم در این راه تبدیل شده اند 

که از آن ها بسیار سپاسگزارم .
 ◄برای تان به عنوان یک همشهری 

آرزوی موفقیت داریم.
متش��کرم. من هم از شما تشکر می کنم 
و امی��دوارم دبی��ر خوبی ب��ه عنوان یک 
سیرجانی برای این جشنواره بین المللی 

باشم.

          مریم کاظمی 

دبی�ری پنجمین دوره  جش�نواره 
بین المللی فیلم بی کالم »ِگلوب« به 
یک سیرجانی رسید. این جشنواره 
پیش از این در چهار دوره به ترتیب 
در دانش�گاه هنر تهران، دانشگاه 
ایالت  ایالتی میش�یگان، دانشگاه 
دانش�گاه ویسکانسین _مدیسون 
آمریکا و دانشگاه علوم و هنرهای 
کارب�ردی دورتموند آلم�ان برگزار 
شده اس�ت. درآخرین دوره آن که 
خرداد امسال در آلمان برگزار شد 
دبیری جش�نواره با رها امیرفضلی 
بود و نسترن درگرایی امور مربوط 
به روابط عمومی را انجام می داد اما 
عملکرد خوب وی در این قس�مت 
س�بب ش�د با نظر هیئت مدیره به 
دبی�ری پنجمین جش�نواره ِگلوب 
دست یابد. نسترن درگرایی متولد 
سیرجان، دانش آموخته ی رشته ی 
تیزهوش�ان  تجرب�ی در مدرس�ه 
س�یرجان و دانش�جوی سال سوم 
رشته ی سینما )گرایش کارگردانی(  
دانشگاه هنر تهران است که با رأی 
صددرصدی هیأت مدیره به  عنوان 
دبیر جشنواره پنجم انتخاب شده 

است.

محمدعلی آزادیخواه 

■ خ��روس برای  روزهای گذش��ته هم بانگ س��ر 
می دهد.

■ در خشک س��الی ها، به��ار بهره ی بایس��ته ای از 
زندگیش نمی بََرد.

■ کاس��ه ی عمر پرنده ی پی��ر لبری��ز از پروازهای 
کهنه ِی پَر و بال ریخته است.

■ »آدمگری« و »انسانیت« را کسانی دارند که از همند و با همند و برای 
همند و هرگز بی تفاوت نیستند.

■ راس��تی، می دانید که آزادگان راس��تین، ش��رم دارند که گفتارشان با 
کردارشان یکی نباشد.

■ راستی، می دانید که آزادگان راستین پیوسته با نَْفس شان در نبردند که 
فرمانروای با تدبیر خودشان باشند.

■ کس��ی که با نفس خود می جنگد، هرگز نمی تواند دروغ بگوید و آبروی 
باورهایش را ببرد.

■ همیشه شادمانی وارد دلی می شود که برای مردم می تپد.
■ بدگذرانی ها بیشتر به یادمان می مانند تا خوش گذرانی ها.

■ نبوغ، همان استعداد فراوان است در صبر و شکیبایی و آگاهی و انتظاری 
بیدار.

■ هم��ه خ��وب می دانیم که برخی ها مثل س��یل، ترانه ی ویرانی به س��ر 
می دهند.

■ همه خوب می دانیم که خشکس��الی ها تصوی��ر خود را خیلی واضح در 
سراب ها می بینند.

■ ابِر عقیم از آن بی خیر و برکت های َچْتر ندیده است.
■ نوشتن، زبان انسان و زبان، بیان ِخَرد اوست.

■ هر قدر هم اس��تعدادت زیاد باش��د، اگر اراده نداش��ته باش��ی، کودِن 
فلک زده ای بیش نیستی.

■ افت��ادن توی لجنزار زیاد ننگ نیس��ت، ولی در هم��ان لجِن َعَفن باقی 
ماندن، ننِگ وقیحانه ای است.

■ یادمان باشد که دانشمندان فاسد دنیا را به فساد می کشند.

 شماره 1190 
5 شنبه 30 شهریور 1398  فرهنگ و هنر

گروه فرهنگ و هنر: مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اس��تان کرمان از چاپ زندگ��ی 22 تن از مفاخر کرمان از 
قرن س��وم هجری تاکنون خبر داد که در قطع پالتویی و 
با میانگین ۸0 صفحه تهیه و خالصه آن به زبان انگلیسی 
ترجمه شده است. وی گفت: محتوای کتاب ها بسته به 

نوع ش��خصیت ها و تاریخ زندگی ایش��ان، که از مفاخر 
متقدم یا معاصر باشند تفاوت دارد، گر چه تالش شده 
اس��ت که همه کتاب ها از نظر عنوان بندی یک دست، 
تهی��ه و تألیف ش��وند. علی��زاده افزود: ش��یوه نگارش 
کتاب ها، علمی اس��ت؛ ول��ی زبان ن��گارش به گونه ای 

اس��ت که از نظر روانی و سهولت خواندن، برای عموم 
مردم قابل اس��تفاده و جّذاب باشد. این کتاب ها حاوی 

زندگی نامه این مفاخر است:
1- شاه شجاع کرمانی)قرن٣ ه� .ق( 

2- افضل الدین ابوحامد کرمانی)قرن6 ه� .ق(
٣- شمس الدین محمد بردسیری)قرن٧ ه� .ق(

4- خواجوی کرمانی)قرن٧و۸ ه� .ق(
5- عماد فقیه کرمانی)قرن ۸ و9 ه� .ق(
6- شاه نعمت ا... ولی)قرن۸ و9 ه� .ق(

٧- ناصرالدین منشی کرمانی) قرن هفتم هجری(
۸- مالبمانعلی راجی کرمانی)قرن1٣ ه� .ق(

9- احمد علی خان وزیری)قرن1٣ ه� .ق(
10- آقا فتح ا... قدسی کرمانی)فواد()قرن1٣ ه� .ق(

11- حاج محمد کریمخان)قرن1٣ ه� .ق(
12- مجداالسالم کرمانی)قرن1٣و14 ه� .ق(

1٣- محمد ناظم زاده ش��عاعی کرمانی)ناظم االس��الم( 
)قرن1٣و14 ه� .ق( 

14- حیاتی کرمانی)قرن1٣و14 ه� .ق(
15- احمد بهمنیار)دهقان()قرن14 ه� .ق(

16- ناظم االطباء میرزا علی اکبرخان نفیسی)قرن14(
1٧- عبدالحسین میرزاآقاخان بردسیری)قرن14(

1۸- پرویز شهریاری)معاصر(
19- سید علی اکبر صنعتی)معاصر(

20- محمد ابراهیم باستانی پاریزی)معاصر(
21-  سعید نفیسی)معاصر(

22- طاهره صفارزاده)معاصر(

نسترن در گرایی چگونه به این جایگاه در همایش های سینمایی رسید 

یک سیرجانی دبیر جشنواره ِگلوب

انتصاب مدیر جدید
 سینمای جوان استان 

از س��وی رئیس هیأت مدیره س��ازمان امور سینمایی و سمعی و بصری 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، عبدالرضا میرحبیبی به عنوان مدیر جدید 

انجمن سینمای جوانان استان کرمان منصوب شد. 
در حکم عبدالرضا حبیبی آمده است:  نظر به تجربیات و سوابق جنابعالی، 
به موجب این حکم به عنوان مدیر انجمن س��ینمای جوانان استان کرمان 
منصوب می ش��وید. امید اس��ت با اتکال به خداوند متعال و با استفاده از 
ظرفیت های فرهنگی و هنری اس��تان در رش��د و بالندگی استعدادهای 
جوان و عالقه مند به هنر سینما باشید. گفتنی است پیش از این افسانه 

سیفی این مسئولیت را بر عهده داشت.  

کاریکلماتور

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان خبر داد:

مجموعه ٢٢ جلدی زندگینامه
مفاخر استان کرمان منتشر شد

خبر

دوست عزیزمان جناب آقای 

علیرضا گویینی
غم ازدس�ت دادن عزیزان و به س�وگ نشس�تن صبری عظیم می خواهد، 
برای شما و خانواده محترم تان صبر و شکیبایی و برای آن عزیز درگذشته 

غفران و رحمت واسعه الهی خواستاریم. 

دوستانت؛ حسین عسکری و مجتبی رحمان فر 

جناب آقای 
دکتر محمد عسکری

عضو محترم شورای اسالمی شهر سیرجان
 از حضور و همراهی شما س�رور ارجمند در مراسم ترحیم 
مرحومان مجتبی رجایی و حس�ن جانی پور تقدیر و تشکر 

به عمل می آید. انشاءاهلل سالمت و سربلند باشید. 
فروشگاه ابوریحان- کریمی  

جناب آقای مهندس محمود رسولی 
بدین وس�یله درگذش�ت مرح�وم حاج ع�زت گوئین�ی را حضور 
ش�ما تس�لیت عرض نموده، برای آن مرحوم غف�ران الهی و برای 

بازماندگان صبر و سالمتی آرزومندیم. 
خانواده های بلوردی، صدوقی

بصیری نیا، سجادیان 

جناب آقای نجف آبادی 
شهردار محترم نجف شهر 

مصیبت درگذش�ت اخ�وی گرامی ت�ان را حضور ش�ما و خانواده 
محترم تسلیت می گوییم. 

صادقی- بلوردی 

جناب آقایان مجید 
حمزه و رضا گویینی 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر بزرگوارتان حاج 
عزت اهلل گویینی را تس�لیت ع�رض نموده. غفران و 
رحمت الهی  برای آن عزیز از دس�ت رفته و سالمتی 
و ط�ول عمر با عزت ب�رای حضرات و خان�واده های 

محترمتان از پروردگار متعال خواهانم.

بازرگانی الستیک امانی

اانلله و اان الیه راجعون 
یک جهان ایمان و یک دنیا صفا بودی پدر             مرد حق از ابتدا تا انتها بودی پدر 
روح پاکت با حسین ابن علی محشور باد                چون عزادار شهید کربال بودی پدر 

چهل روز ناباورانه گریستیم، فریاد را در سینه خفه کردیم و اشک را خوراک شب و روز کردیم.
چه سخت است در دل گریستن و تکیه گاه مطمئن و پدری مهربان و دلسوز را از دست دادن.

در پی ملکوتی شدن شادروان 

حاج محمد جواهری 
)پدر شهید بزرگوار قاسم جواهری( 

مراس�م چهلمین روز درگذش�ت آن عزیز از دس�ت رفته روز پنج شنبه 
98/7/4 برگ�زار می گردد. حضور ش�ما باعث ش�ادی روح آن مرحوم و 

تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 
ساعت حرکت: 17 به سمت بهشت زهرای قدیم، قطعه ایثارگران 

خانواده های جواهری، مرآتیان و سایر بستگان 

 را بر سر مزارشان به سوگ می نشینیم. تشریف فرمایی شما عزیزان موجب شادی روح
 این عزیزان خواهد بود. روز پنجشنبه 4 مهر از ساعت ۵ الی ۶ بعدازظهر آرامستان سیرجان

فرزندان نازی، رضا، مهناز ایل پور

اولین سالگرد پرواز آسمانی مادر گرامی مان

ناهید ایل پور  
و هشتمین سالگرد نوه دلبندشان  

مانا ارجمند

اوست اپیدار

با نهایت تاس�ف مصیبت وارده را حضور شما تسلیت 
عرض می نمایم. 

فروشگاه ابوریحان- کریمی  

خانواده های محترم جانی پور و رجایی 

آگهی فراخوان ثبت انم عضویت رد هیأت مدریه و بازرسی اتحادهی  صنف

 میدان داران میوه و رته بار شهرستان سیرجان )نوبت دوم(
بدینوس�یله به اطالع کلیه اعضاء زیرمجموعه اتحادیه  صنفی فوق الذکر می رساند در 
صورت تمایل به عضویت در هیأت مدیره و بازرس�ی این اتحادیه  با در دس�ت داشتن 
اص�ل و کپی شناس�نامه، کارت ملی، پروانه کس�ب معتبر و م�درک تحصیلی حداقل 
دیپلم )برای افراد فاقد سابقه هیأت مدیره( از تاریخ 98/07/1 به مدت 10 روز کاری به 
اداره صنعت، معدن و تجارت شهرس�تان سیرجان واقع در ابتدای بلوار سردار جنگل 

مراجعه و یا از طریق سامانه ایرانیان اصناف ثبت نام نمایند. 

هیأت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان سیرجان 



گروه سیاسی:

چهاردهم ش��هریور ماه سال گذشته بود 
)97( ک��ه ی��ک فوریت »طرح ش��فافیت 
آرای نمایندگان« در دس��تورکار پارلمان 
قرار گرفت ک��ه نمایندگان مجلس با ۵۲ 
رأی مواف��ق و ۱۱۰ رأی مخال��ف ب��ا آن 
مخالفت کردند و  این طرح به کمیسیون 
مربوطه ارجاع شد. از آنجا که هر طرحی 
که با آن مخالفت می ش��ود پس از 6 ماه 
می توان��د دوباره در صحن مطرح ش��ود، 
موضوع ش��فافیت آرای نماین��دگان نیز 
تقریب��اً یک س��ال بعد یعنی 7 ش��هریور 
ماه امسال دوباره به صحن علنی مجلس 
آمد اما این  بار هم سرنوش��تی متفاوت در 
انتظارش نبود؛ چراکه اهالی »خانه ملّت« 
این  بار نیز ب��ا 69 رأی موافق و۱۰۳ رأی 
مخال��ف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ 
نماینده حاضر در مجلس با دو فوریت این 
طرح مخالفت کردند. فرارو در گزارشی به 
نقل از س��ایت اطالع رسانی »خانه ملّت« 
در همین رابطه نوش��ت: موضوع مخالفت 
نمایندگان با ش��فافیت آراء در مجلس، با 
واکنش هایی در کشور همراه شد و برخی 
محترمانه مخالفت مجلس را با طرح نقد 
کردند و برخی نیز با ادبیات تند و خارج از 
عرف و به دور از احترام تصمیم مجلس را 

نکوهش کردند. 
»چرا با شفاف سازی رأی تان در مجلس 
مخالفت می کنی��د؟ بگویید چه غلطی 
می کنی��د!« ای��ن جمل��ه ای اس��ت که 
علیرضا پناهیان درباره لزوم ش��فافیت 
آرای نماین��دگان در یک��ی از منبرهای 
خود در ایّام عاش��ورا به زبان آورد. البته 
تیغ تند س��خنان پناهیان شامل همین 
ی��ک جمله نش��د و او پ��ا را از این هم 
فراتر گذاش��ت. او گف��ت: مردهایی که 
در مجل��س هس��تند و نامرد نیس��تند، 
ت��ا وقتی رأی ها ش��فاف نش��ده در هر 
رأی گی��ری رأی خودش��ان را صریح��اً 
اع��الم کنن��د واال دارن��د از این فرصت 
پنه��ان کاری سیاس��یون سوءاس��تفاده 
می کنند.« همی��ن صحبت  کافی بود تا 
موج موافقان و مخالفان با صحبت های 
پناهی��ان مقابل ه��م صف آرایی کنند. 
حش��مت ا... فالحت پیشه نماینده مردم 
اس��الم آباد غرب از جمل��ه نمایندگانی 

بود که اولین واکنش را به صحبت های 
پناهیان نشان داد. 

◄ واکنش های توئیتری به پناهیان
فالحت پیش��ه در حس��اب کاربری اش در 
توئیتر نوش��ت: »ش��خصاً با مصاحبه های 
هر روزه ام، هیچ رأی پنهانی نداشته ام اما 
باید به حال و روز مجلس ایران گریس��ت 
که برخی منبرنشین های پاکتی این گونه 
بی ادبان��ه به آن توهی��ن می کنند. کاش 
خودشان جهت روش��نگری ملّت شفاف 
بگوین��د ب��رای پراکندن ای��ن خزعبالت 
غیراخالقی، پاکت چند میلیونی دریافت 
می کنند؟« واکنش ها به پناهیان فقط به 
توئیت فالحت پیش��ه ختم نشد و علیرضا 
رحیمی عضو هیئت رئیس��ه مجلس نیز 
در توئیترش نوش��ت: » آقایی که از منبر 
امام حس��ین، توهین ترویج می کند و به 
ن��ام هیئت های منس��وب ب��ه رزمندگان 
وعظ می نماید آی��ا با بددهنی و اهانت به 
مردم و مجلس همچنان شایس��ته عنوان 
واعظ اس��ت؟ از منبر حس��ینی، کرامت 
امام حسین)علیه الّس��الم( ترویج شود نه 
بی حرمت��ی و اهان��ت. از ارکان نظ��ام َدم 

می زنند و هر بار به یک رکن می تازند.« 
رئیس  نائ��ب  عبدالکری��م حس��ین زاده 
فراکسیون امید نیز در توئیترش نوشت: 

»دس��تگاه نظارتی متوجه هست که رّد 
پ��ای نفوذ را در جایی جس��تجو کند که 
فردی در لب��اس روحانیت در رأس منبر 
حسینی می نش��یند و مجلس را به توپ 
وقاحت کالمی می بندد؟ بی طرفانه ورود 
کنید و این اهانت به رأی ملت را بی پاسخ 
نگذاری��د. پناهیان اگر نگراِن ش��فافیت 
اس��ت بیاید به طرفدارانش بگوید قیمت 
توهین پراکنی چند است؟« البته از آنجا 
که پناهیان رأی منفی نمایندگان به دو 
فوری��ت را معادل مخالف��ت با کل طرح 
در نظ��ر گرفت از این بابت نیز مورد نقد 
نمایندگان اصولگرا مواجه شد. غالمعلی 

جعف��رزاده ایمن آب��ادی از نماین��دگان 
اصولگ��را در ای��ن رابطه ب��ه خبرگزاری 
خان��ه ملّت می گوید: »مجلس هیچ وقت 
با شفافیت مخالفت نکرده، ایشان از روی 
بی اطالعی از اصل تصمیم گیری مجلس 
و ناآگاهی از عدم تصویب دو فوریت طرح 
ش��فافیت این حرف را زده است، چرا که 
مجلس تنها با دو فوریت طرح ش��فافیت 
آراء مخالف��ت کرده بود ن��ه کل آن، زیرا 
تصوی��ب دو فوری��ت، مطاب��ق آیین نامه 
داخلی مجلس، صرفاً مربوط به جلوگیری 
از ضرورت وقوع خسارت احتمالی و فوت 
فرصت اس��ت، نه م��وارد دیگر. این عضو 

کمیس��یون برنامه، بودجه و محاس��بات 
مجلس این س��ؤال را مطرح کرد: چطور 
شده یک مرتبه یادشان افتاده بعد از ۴۰ 
س��ال باید رأی نمایندگان شفاف سازی 
ش��ود؟ بد نیس��ت بگویند چرا در9دوره 
قبلی چنین مطالبه ای وجود نداش��ت و 
س��کوت کرده بودند؟« با ای��ن اظهارات 
به نظر می رس��د »ش��فافیت خوب است 
اما برای دیگران«. سخنان پناهیان حتی 
اعت��راض برخی جبه��ه پایداری ها که با 
او در یک طیف سیاس��ی قرار می گیرند 
را هم به دنبال داش��ت از جمله ابطحی 

نماینده وابسته به این طیف.«

چ�ه  آراء  ش�فافیت  موافق�ان   ◄
می گویند؟

هرچه باشد طرح شفافیت آراء از سوی ۱9۵ 
نماینده امضاء شده اس��ت و عده ای هم در 
وصف آن صحبت هایی کرده اند. حس��نعلی 
حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین ش��هر 
از نمایندگان پیشنهاد دهنده طرح از جمله 
افرادی اس��ت ک��ه از پیش��نهادش در این 
رابط��ه دفاع می کن��د. او در تأیید این طرح 
به فارس می گوید: س��خنان حجت االسالم 
پناهیان صرف نظر از نوع ادبیاتش در مورد 
لزوم ش��فافیت آراء نمایندگان درست است 
و واقع��اً روحانیون، علم��ا و مردم حق دارند 
که شفافیت آراء نمایندگان را مطالبه کنند. 
او ادام��ه می دهد: »وقتی نماین��ده ای برای 
امضای طرحی نزد من بیاید و بنده آنرا امضاء 
کنم، ولی در نهایت به آن رأی ندهم ناش��ی 
از نفاق و دورنگی است در حالی که شفافیت 
آراء می تواند نفاق و دورنگی را از بین ببرد.«

حسین سبحانی نیا نماینده ادوار مجلس 
نی��ز که موافق طرح اس��ت به خبرآنالین 
می گوید: اگرچه شفافیت در جایی ممکن 
است عوارضی داشته باشد ولی در مجموع 
ن��ه تنها به نفع مردم بلکه به نفع مجلس 
و در دراز م��دت به نف��ع نمایندگان هم 
تمام خواهد شد زیرا می تواند از عوارضی 

همچون نفاق و دوگانگی جلوگیری کند.

◄ استدالل مخالفان چیست؟
چه کسی است که با شفافیت آراء مخالف 
باشد؟! مسلّم است که شفافیت رأی باعث 
می ش��ود نماینده همان طور که س��خن 
می گوید عم��ل کند اما در کن��ار هزاران 
ُحس��نی که برای این ش��فافیت شمرده 
می شود اشکاالتی هم در این میان هست 
که وجودش پای شفافیت را لنگ می گذارد 
وآن ابزار فشاری است که می تواند نماینده 
را محدود و معذور کند. در همین راس��تا 
علی مطه��ری نماینده م��ردم تهران در 
یادداش��تی می نویس��د: »من با شفافیت 
حضور و غیاب ها و س��فرهای نمایندگان 
و مانند این ها موافقم اما با ش��فافیت آراء 
آن ها موافق نیستم زیرا جامعه ی امروز ما 
هنوز رشد الزم را در این زمینه پیدا نکرده 
اس��ت. اگر آراء نمایندگان ب��ه طرح ها و 
لوایح اعالم عمومی شود، نماینده در حوزه 
انتخابیه خود مورد آزار و اذیت گروه های 
مختلف قرار می گیرد یا به موجب نظارت 
استصوابی حق او در انتخابات بعدی ضایع 
می شود. به همین جهت ممکن است در 
محذوریت واقع ش��ود و رأی واقعی خود 
را در ه��ر طرح یا الیح��ه اعمال نکند، در 
حالی ک��ه نماینده بای��د در ابراز رأی خود 
آزاد و نگران تبعاتش نباش��د. لذا اینجانب 
این ط��رح را امضاء نکردم و به فوریت آن 

هم رأی ندادم«
محم��ود صادق��ی دیگ��ر نماین��ده تهران 
نی��ز درباره ش��فافیت آرا گفته ب��ود، وقتی 
نمایندگان آرا شفاف داشته باشند این مسأله 
می تواند اهرمی در دست نهادهای دیگر قرار 
بگیرد تا دایره فشارها را مشمول آن ها کند. 
صادقی معتقد است:»شفافیت در همه ابعاد 
آن از جمل��ه در آرای نمایندگان ضروری و 
مفید اس��ت و می تواند عملک��رد مجلس را 
ارتق��اء دهد. اما وقتی تبدیل به ابزاری برای 
فشار به نمایندگان و جهت دهی به آراء شود 
به ضد  خودش تبدیل می شود«. او همچنین 
می گوید: »نکته ای که وجود دارد این است 
که مطالبه ش��فافیت از جانب مردم و افکار 
عمومی را امر مناسبی می دانم اما نحوه بیان 
مطالب��ه با این لحن توهین آمیز جای انتقاد 
دارد؛ به خص��وص از طرف کس��ی که منبر 
می رود، روحانی است و کسوتی را به تن دارد 
که باید مروج اخالق باشد. اکثر نمایندگان 

هم به نحوه بیان ایشان انتقاد کردند.«
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سرنوشت نامشخص یک طرح مهم در مجلس شورای اسالمی     

نگاه های مثبت و منفی به شفافیت آراء در پارلمان 

شهباز حسن پور در پاسخ سؤال خبرنگار ما که از وی پرسید 
نظر شما راجع به طرح پیشنهادی شفافیت آرای نمایندگان 
مجلس چه بود؟ گفت: من به این پیشنهاد رأی مثبت دادم 
حت��ی طرح اولیه آن را که توس��ط امیرآبادی نماینده قم و 
دلیگانی نماینده ش��اهین شهر اصفهان و برخی نمایندگان 
دیگر تهیه ش��ده بود امض��اء کردم و امض��ای من و حدود 

۵۰ نف��ر دیگر از نمایندگان موافق این پیش��نهاد نزد آقای 
امیرآبادی عضو هیئت رئیسه مجلس موجود است. حسن پور 
در خصوص این که چرا این طرح در مجلس رأی نیاورد گفت: 
مجلس ب��ه دو فوریت آن رأی نداد نه به کل طرح. او گفت: 
البته استدالل نمایندگان مخالف این است که اگر آراء شفاف 
باشد ممکن است صاحبان هر طرح و الیحه با اطالع از آرای 

نمایندگان برای آن ها دردس��ر درست کنند که چرا مثالً به 
فالن پیشنهاد سازمان و نهاد ما در مجلس مخالفت کرده ای و 
اگر شما رأی داده بودی این قانون به نفع سازمان ما تصویب 
می شد و مواردی از این دست. وی گفت: من هم اعتقاد دارم 
که تصویب این طرح و شفاف شدن رأی نمایندگان پیرامون 
هر طرح و الیحه قطع��اً تبعاتی برای مجلس دارد و موجب 
فشار به نمایندگان می شود ولی با این وجود چون من ابایی 
از آشکار شدن آرایم ندارم و معتقدم ما به مردم بدهکاریم و 
باید نزد آن ها ش��فاف باشیم با این طرح موافق هستم و آن 
را کتباً امضا کردم و امضایم نزد هیئت رئیسه موجود است. 

نظر نماینده مردم سیرجان و بردسیر راجع به طرح شفافیت آراء
من به این پیشنهاد رأی مثبت دادم

آگهي فراخوان شناسايي شركت اه هب شماره 98/12/ف
شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد پروژه " مهندسی معکوس  و  ساخت ورق 
تفلونی TVR1000" خود را از طريق برگزاري مناقصه به پيمانکار  واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه 
متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد فراخوان شناسايي شركت ها و سازندگان به آدرس الکترونيکي 
از قسمت تأمين كنندگان و مشتريان - مناقصه ها  را  WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذكور 
دانلود نمايند. و پاكت خود را كه حاوي مدارك خواسته شده جهت شناسايي مناقصه گران مي باشد، 
حداكثر تا تاريخ چهارشنبه مورخ 98/7/10 به نشاني دفتر كميسيون معامالت مجتمع و يا  دبيرخانه 

مديريت قراردادها و معامالت دفتر مركزی تهران تحويل نمايند. 
شركت معدني و صنعتي گل گهر

آگهي تمدید مهلت تحویل اپكتها
مناقصه عمومي شماره 98/31/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( موعد تحويل پاكتهای مناقصه مذكور با عنوان " تأمين ، 
نصب، تست و راه اندازی  سيستم تله متری و كنترل از راه دور )SCADA( تاسيسات آبرسانی چاهها و 
خط انتقال آب " را از روز شنبه مورخ 98/6/30 به روز شنبه مورخ 98/7/6 موكول نموده است. لطفًا كليه 
متقاضيان شركت در مناقصه كه اسناد را از سايت اينترنتی شركت به نشانی  WWW.GEG.IR   دريافت 
نموده اند، حداقل تا 5 روز قبل از موعد جديد تحويل پاكتها، بصورت روزانه به اين سايت مراجعه نموده 

تا در جريان صورتجلسات جديد و يا تغييرات احتمالی اسناد مناقصه قرار گيرند.

مديريت قراردادها و معامالت 
شركت معدني و صنعتي گل گهر

آگهي مناقصه عمومي شماره 98/27/ع
براي طراحي  انجام خدمات مشاوره   " شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد 
معابر و شبکه آب هاي سطحي سايت " خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شركت مهندسين 
مشاور واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس 
WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين  الکترونيکي 
كنندگان و دستورالعمل ارزيابي كيفي و فني  از قسمت تأمين كنندگان و مشتريان - مناقصه ها دانلود 
نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز شنبه مــورخ 98/07/13 در محــل دفتركميسيون 
معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمنًا بازديد از محل اجراي پروژه روز 

مديريت قراردادها و معامالت شنبه مورخ 98/07/06 براي متقاضيان بالمانع مي باشد.
شركت معدني و صنعتي گل گهر

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

تجهیز و نگهداری کشتارگاه صنعتي دام و آالیش آالت خوراکي دام)نوبت دوم(  
سـازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های كشاورزی شهرداری سـيرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر: 
تهيه مصالح و اجرای پروژه تنظيف، تجهيز و نگهداری كشتارگاه صنعتی دام و آاليش آالت خوراكی دام( به شماره 2098090872000004 
را از طريق سـامانه تداركات الکترونيکی دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسـناد مناقصه تا ارائه پيشـنهاد 
مناقصه گران و بازگشايی پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الکترونيکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 
شـد و الزم اسـت مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهی امضای الکترونيکی را 

جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 1398/6/23 می باشد. 

مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 18 روز دوشنبه تاريخ 1398/7/2 
مهلت زمانی ارائه پيشنهاد: ساعت 19 روز پنج  شنبه تاريخ 1398/7/13
زمان بازگشايی پاكت ها: ساعت 9 صبح روز  شنبه تاريخ 1398/7/14 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت ها: 
الف: آدرس: سيرجان، ميدان انقالب، شهرداری مركزی تلفن: 034-41325002 

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

مديريت ارتباطات شهرداری سيرجان



 شماره 1190 
7 شنبه 30 شهریور 1398  اقتصاد

خبر

دبیر انجمن پسته استان کرمان خبر داد:
قیمت تمام شده پسته 
کیلویی 70 هزار تومان!

با وجودی که امسال به نسبت سال قبل پسته از جهش قابل توجهی در 
استان کرمان و شهرستان سیرجان در تولید برخوردار بوده اما چندی 
پیش دبیرخانه کشاورز از درصدی پوکی پسته در سطح باغات استان 
خبر داده بود ولی دبیر انجمن پس��ته ایران در واکنش به صحبت های 
دبیرخانه کش��اورز مبنی بر پوکی ۳۰ درصدی پسته در سال جاری به 
»گفتار نو «گفت: برای اظهارنظر در خصوص درصد پوکی باید منتظر 
ماند تا برداشت پسته کامل شود و بعد در خصوص آن اظهارنظر کرد. 
زه��را مرتضوی در این گفتگ��و با بیان اینکه ای��ن آمار ها حدس هایی 
هس��تند که مطرح می شوند اظهار داش��ت: بر اساس آماری که من از 
مناط��ق مختلف گرفتم ظاهراً چیز غیرمتعارف��ی اتفاق نیفتاده و آمار 
پوکی از ۹ درصد در بعضی از مناطق ش��روع می ش��ود تا حداکثر ۳۳ 
درص��د. وی با اش��اره به اینکه از ۲۲۰ هزار تن پس��ته ای که امس��ال 
در ایران برداش��ت خواهد ش��د ۱۲۰ هزار تن آن سهم استان کرمان 
خواهد بود به موضوع تعیین قیمت آن نیز اش��اره کرد و گفت: ش��اید 
تعیی��ن کننده قیمت پس��ته بازار در اصل آمریکا باش��د که البته این 
هم الزمه یک مدیریت جدی از س��مت تجار ماس��ت ک��ه چگونه در 
ای��ن بازار فعالیت کنند چون به هر حال پس��ته ما نس��بت به جاهای 
دیگ��ر  امتیازات��ی دارد. او ب��ا بیان اینکه همین االن هم پس��ته ما در 
بازارخارجی ارزان تر از پارس��ال فروخته می شود، می گوید: به هر حال 
ی��ک پیش بینی هایی وجود دارد که ممکن اس��ت آمریکایی ها باز هم 
برای فروش پس��ته شان، قیمتشان را کاهش دهند. دبیر انجمن پسته 
با اش��اره به نشستی در همین رابطه در استانداری کرمان در خصوص 
خروجی جلس��ه مذکور گفت: یکی از مس��ائلی که آن جا صحبت شد 
مربوط به ارز نیمایی بود که خوش��بختانه حاد بودن این قضیه تا حد 

زیادی کم شده است.
دبیر انجمن پس��ته در خصوص پیش بینی خود برای قیمت پس��ته در 
ب��ازار داخلی افزود: همانطور که گفتم قیمت پس��ته تا حدی توس��ط 
بازار خارجی تعیین می ش��ود که آن را هم م��ا دقیقاً نمی توانیم پیش 
بین��ی کنیم، ولی احتمال می دهیم اگر عرضه به بازار مدیریت ش��ود، 

بازار پس��ته از قیمتی که 
االن هست پایین تر نیاید.

وی در پایان در خصوص 
قیمت تمام ش��ده پسته 
برای کشاورز گفت: طبق 
آماری که انجمن پس��ته 
در چن��د م��اه گذش��ته 
گرفته است، قیمت تمام 
شده پسته برای هر کیلو 
نزدیک به ۷۰ هزار تومان 

است.

مریم کاظمی

ام�روزه کس�ب وکار خانگ�ي به عنوان 
راه�كاري مه�م ب�راي ایجاد اش�تغال 
و درآم�د محس�وب می ش�ود. قابليت 
انجام این نوع کس�ب وکار سبب ایجاد 
مزای�اي بس�ياري ب�راي ش�اغلين آن 
ش�ده ک�ه ازجمل�ه می توان ب�ه ایجاد 
توازن بين مسئوليت خانوادگي زنان و 
اشتغال آنان، حذف هزینه های مربوط 
ب�ه خرید، رهن و اج�اره کارگاه و ایاب 
و ذهاب، اس�تفاده از نيروي کار س�ایر 
اعضاي خانواده و ایجاد زمينه های کار 

خانوادگي اشاره کرد. 
بانک قرض الحس�نه رس�الت به عنوان 
عضوی از ش�بكه کارآفرینی اجتماعی 
در ای�ن رابط�ه نقش مهم�ی در تأمين 
مال�ی ُخ�رد در این ش�بكه را بر عهده 
دارد. ه�دف ای�ن الگو توانمندس�ازی 
مردم در هر منطقه و ایجاد و توسعه ی 

کسب وکارهای ُخرد و خانگی است.
به منظور کسب اطالع بيشتر از جزئيات 
این طرح و آگاهی بيش�تر شهروندان 
از نح�وه اس�تفاده از ای�ن تس�هيالت 
با مس�عود اس�دی رئيس ش�عب بانک 

رسالت در سيرجان گفتگو کردیم.
***

◄ اهداف ش�بكه ی توسعه اجتماعی 
رسالت چيست؟ 

جا اندازی قرض الحس��نه و اس��تفاده مفید 
از آن، توس��عه ی کارآفرین��ی و همی��اری 
اجتماع��ی ک��ه ای��ن مجموعه ب��ا وام های 
مناسب خوداش��تغالی در پی ایجاد مشاغل 

ُخرد خانگی است.
◄ ب�ا توجه ب�ه تجربه ای ک�ه در این 
زمين�ه به دس�ت آورده ای�د راه اندازی 
این شبكه چه پيامدهای مثبتی تاکنون 

داشته است؟
پیامدهای بسیار مثبتی داشته. ما بر این باور 
هستیم که کار پول می سازد نه اینکه پول کار 
بسازد. از مهم ترین نتایج این طرح می توانم 
ب��ه درآمدزایی و تحکیم بنی��اد خانواده ها، 
جلوگی��ری از مهاج��رت افراد از روس��تاها 
به ش��هر و کاه��ش آس��یب های اجتماعی 
اش��اره کنم. در س��ایه همیاری اجتماعی و 
با اس��تفاده از ظرفیتی به نام قرض الحسنه 
حقیقتاً می توان با اش��تغال زایی هایی از این 

دست به حل بس��یاری مسائل اجتماعی و 
اقتصادی خانواده ه��ا و حتی جامعه کمک 

کرد.
◄ ای�ن تس�هيالت چگون�ه و ب�ه چه 

متقاضيانی اختصاص داده می شود؟
ما در سیرجان 5 بخش داریم که هر بخش 
حدود ۱۷-۱8 روس��تا را شامل می شود. در 
هر بخش یک نفر از هم��کاران ما با عنوان 
همیار قرض الحسنه حضور دارد که به امور 
تمام ۱۷-۱8 روس��تا رسیدگی می کند. در 
هر روستا نیز یک نفر به عنوان معتمد روستا 
و با عنوان راهب��ر و یک نفر راهنما فعالیت 
می کند که ما از طریق آن ها به شناس��ایی 
افراد نیازمند تس��هیالت و یا نیازمند ایجاد 
اشتغال می پردازیم و سپس از طریق راهبر 
و راهنما تس��هیالت در اختیارشان گذاشته 

می شود.
◄چگونه اطمينان حاصل می کنيد که 
تسهيالت اعطایی در جای خود مصرف 

شده باشد؟ 
ما از طریق همی��ار، راهبر و راهنما نظارت 
کامل بر مراحل اش��تغال زایی داریم و تمام 
مراحل توس��ط رابطین ما رصد می ش��ود و 
احتمال به بیراهه رفتن تس��هیالت بس��یار 

کم است.
◄اگر در روس�تایی این کانون نباشد 
چگون�ه باید اف�راد اقدام کنن�د و آیا 

محدودیت جمعيتی دارید؟
ه��ر روس��تایی ک��ه در آن کان��ون وج��ود 
نداشته باش��د از طریق یکی از معتمدین و 
ریش س��فیدان محلی می توانند درخواست 
بدهن��د و از طری��ق همکارانم��ان اقدام به 
تشکیل کانون نماییم. خیر، هیچ محدودیت 

جمعیتی نداریم.
◄ چقدر تس�هيالت تاکن�ون در این 

رابطه داده اید؟
در 6 ماهه نخست امسال حدود ۱۳۰۹ فقره 
وام خوداشتغالی ُخرد خانگی پرداخت شده 

که در مقایس��ه با ۱۲ ماه س��ال گذشته که 
حدود ۱۱5۰ فقره تسهیالت خود اشتغالی 
پرداخت ش��ده بود می توان��م اعالم کنم که 
رش��د دو براب��ری داش��ته ایم و این نش��انه 

موفقیت این طرح است.
◄س�قف این تس�هيالت چقدر و چه 
ب�ازه ی زمانی ب�رای بازپرداخت آن در 

نظر گرفته شده؟ 
ب��ر اس��اس نی��از ت��ا س��قف 6۰ میلیون 
توم��ان می توانیم تس��هیالت بدهیم. زمان 
بازپرداخ��ت وام ه��ا ه��م از ۱۰ ت��ا 6۰ ماه 

پیش بینی شده است.
◄آی�ا در ش�هر ه�م برنام�ه ای برای 
اعطای این گونه تس�هيالت هس�ت یا 

مختص خانواده های روستایی است؟
بله در ش��هر هم برنامه داری��م ولی با این 
تفاوت که در ش��هر سازمان ها و نهادها باید 
پیش قدم شوند و برای کارمندان خود اقدام 
به تش��کیل کانون بکنن��د و از خدمات آن 

بهره  ببرند. باید به این نکته هم اش��اره کنم 
که این خدمات فقط از طریق اعتبار سنجی 
صورت می گیرد و بسیار سریع، آسان و در 
دس��ترس و ب��دون مراجعه به ش��عبه هم 

می تواند انجام شود.
◄بدون مراجعه یعنی چگونه. توضيح 

بيشتری می دهيد؟
سیاس��ت بانک رس��الت به این سمت وسو 
م��ی رود ک��ه هر چه بیش��تر ش��عبه ها را 
خل��وت کرده و عملی��ات بانکی خود را به 
س��مت الکترونیکی کردن بکشاند. اکنون 
تمام اف��راد از مرحله ی افتتاح حس��اب تا 
دریاف��ت تس��هیالت می توانن��د از طریق 
اینترنت و بدون مراجعه ی حضوری اقدام 
کنند. البته عدم حضور در ش��عبه جدای 
از خلوت ش��دن شعبه ها و صرفه جویی در 
وقت، باعث می شود استفاده از کاغذ کمتر 
ش��ود که خود در حفاظت از محیط زیست 
و یا کاهش ترافیک مؤثر است. همین اآلن 
روزانه حدود ۳۰۰ تا ۳5۰ فقره تسهیالت 
به حساب افراد واریز می شود بدون حضور 
فیزیکی در بانک که بسیار قابل توجه است.
◄ این تس�هيالت با چند درصد سود 

به متقاضيان ارائه می شود؟
ببینید ما هیچ س��پرده ای ب��رای پرداخت 
س��ود قبول نمی کنیم و تمام تسهیالت با 
کارمزد فقط ۲ درصد ب��ه متقاضیان داده 
می شود که امیدواریم در 4-5 سال آینده 

بتوانیم آن را به صفر برسانیم.
◄ از عملكرد کانون های تشكيل شده 

در روستاها رضایت دارید؟
بله. اگر بازدید هم از طرف هر نهادی بشود 
ب��ه توانمندی بانوان و ایجاد اش��تغال های 
خرد خانگی که منجر ب��ه ماندن افراد در 

روستاها شده بیشتر پی ببرند.
◄اگ�ر نكته ای هس�ت برای ُحس�ن 

ختام این گفتگو بفرمایيد؟ 
جا دارد از مس��ئولین بلندمرتبه ی ش��هر 
کمال تقدیر و تش��کر را داش��ته باشم که 
برای پیش��برد اهداف این ش��بکه از هیچ 
کمکی دریغ و کوتاهی نکرده اند. همچنین 
الزم می دان��م از 6 ش��رکت برتر منطقه ی 
گل گه��ر ک��ه ج��زو حامیان اعتب��اری و 
بازرگان��ی ما هس��تند سپاس��گزاری کنم 
همچنی��ن از تمام مردم و اعضای کانون ها 
تشکر می کنم که اگر نبودند ما نیز به این 

موفقیت ها دست پیدا نمی کردیم.

در گفتگو با رئیس حوزه سرپرستی بانک قرض الحسنه رسالت مطرح شد:

اهداف شبکه ی توسعه اجتماعی 
توسعه ی کارآفرینی و همیاری اجتماعی با اعطای وام های خوداشتغالی از اهداف این طرح است.

کسب رتبه اول سرود شهرستان 
دانش آموز برتر قرآنی: ساریه لشکری، آتنا رنجبر، آتنا آقامبینی و نازنین روح اللهی 

دانش آموزان فاطمه علی بیگی، دینا آشتاب بازیگر برتر شهرستان، مبینا راهبر )کتابخوانی( 
برگزیده  مسابقات هنرهای تجسمی شهرستان: 

آنا شهسواری، ساینا زیدآبادی نژاد، فاطمه زهرا امانی، دینا آشتاب، رقیه زیدآبادی،
 شادی یوسفی، اسماء باسفهرجانی، حدیث محمودآبادی، غزل ارجمند 

فرصت یـادگیـری بـرابـر را بـرای فرزندان اندیشمند شما فراهم آوردیم. 

دانش آموزان برگزیده استعدادهای درخشان )تیزهوشان( 

دانش

 آموزان

 برتر: 

دنیز فاقدی
 نازنین زهرا 

تینا فاطمه عباسی آذرمی
 نژادخراسانی

ریحانه 
آیناز محمدیعسگرپور

یگانه بیگی

هانا شهبا

 مهرناز 
حسینعلی پور

آال اعتمادی

فاطمه زهرا 
امانی

محیا کریمی

رز 
پورمهدی آبادی

غزل خواجویی

آتنا 
نصرت آبادی

نازگل غیاثی

ملیکا ساالری

هستی 
ایرانمنش

شقایق پورعلی

فاطمه زهرا 
نژادشاهبداغی

انسیه 
اسفندیارپور

محدثه سالجقه

 النا ایمانی

ساینا ساوه

هستی 
علیرضایی

المیرا 
زیدآبادی

مهسا صالحیپریا پرهیزکار

آیناز 
بهاءالدینی

مهدیه ساداتپرناز آزادی پور
هاشمی

بزرگان زاده نمی شوند بلکه ساخته می شوند 

با مدیریت خانم منصوری  و کادری مجرب، متعهد و ماهر 
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سیاسی  /   اجتماعی /   فرهنگی

رسول اعظم )صلوات ا... علیه( : 
کشته شدن حسین) علیه الّسالم( 

آتشی در دل مؤمنان در انداخته
که هرگز به سردی نمی گراید.

سندهای عینی و روایت های 
دست اول جنگ

بیژن ادبی

 دفاع مقدس برای کس��ی که این دوران را به چشم 
ندیده و بنا به جبر قاعده زمان در س��ال های پس از 
آن به دنیا آمده اس��ت، یک حالت دوگانه دارد. از یک 
س��و چون این بازه ی زمان��ی را ندیده فهم او از این حقایق به ش��نیده ها 
و روایت های دیگران وابس��ته است. از دیگر س��و، حقایق انکارناپذیری در 
الیه های درونی اجتماع به چشم می خورد. عالوه بر تصاویر و فیلم ها و اسناد 
تاریخی که از جنگ هشت ساله به جا مانده است، با توجه به گذشِت سه دهه 
از جنگ، رزمندگان و جانبازانی در جامعه حضور دارند که از آن ها با تعبیر 
»شهدای زنده« یاد می ش��ود و خود، »سند عینی« و »روایت دست اول« 
جنگ هستند. نسلی که نگارنده نیز به آن تعلق دارد، مجموعه ای عظیم از 
مفاهی��م و معانی از جنگ را در روند جامعه پذیری، درونی و نهادینه کرده 
است. سرزمین ایران، تاریخی مملو از سرفرازی ها و پاک باختگی مردمانش 
برای حفظ اس��تقالل و تمامیت ارضی دارد. اما به لحاظ بسیاری از عوامل 
بیرونی و درونی و پیش زمینه های اجتماعی و سایه های عاطفی، این برهه 
از تاریخ ایران، بی تردید هم ماندگار و هم شگفتی آفرین محسوب می شود. 
مرور و بازخوانی پاکبازی های دلیرمردان ارتشی و سپاهی، به ویژه در روزها 
و ماه ه��ای ابتدایی جنگ انصافاً هم آدمی را تکان می دهد و هم مخاطب 
را وا می دارد که به نش��ان احترام و عشق در برابر این جان های پاک، کاله 
از س��ربرداریم و تمام قد در برابر یاد و خاطره ی آن ها تعظیم کنیم. منابع 
مستند تاریخی می گویند که ارتش عراق با 12 لشکر و 30 تیپ مستقل 
و بین 250  تا 300 هزار نیروی موس��وم به جیش الشعبی تجاوز به خاک 
کش��ورمان را آغاز کرد و تا س��ال 1364 توان خود را به 54 لشکر رساند.  
با این وجود، با همه نابه س��امانی ها در ابتدای انقالب، غیورمردانی از گردان 
تکاوران کاله س��بز نیروی دریایی در س��وم آبان 1359 در حالی که شمار 
تکاوران و نیروهای مردمی به 300 نفر هم نمی رس��ید، بیش از یک ماه در 
برابر این فوج از نیروها و ماشین عظیم جنگی صدام مقاومت کردند و در 
ادامه با جانفش��انی نیروهای ارتشی و سپاهی و امواج خروشان رزمندگان 
مردمی چنان درس عبرتی به متجاوز داده ش��د که پس از 8 سال جنگ 

نابرابر حتی یک وجب از خاک میهن مان در اِشغال متجاوزان نماند. 
شهدای دفاع مقدس، سرمایه اجتماعی گرانباری هستند  که نباید در مسیر 
دیگری جز تعالی، سربلندی و حفاظت از یکپارچگی این مرز و بوم هزینه 
ش��ود. چند روز پیش جایی می دیدم که یکی از خانواده های محترم شهدا 
در صدا و س��یما گالیه می کرد و مضمون کلی نقد و گالیه  وی این بود که 
چرا در پرداخت های متعدد و متنوع به موضوع جنگ، گاهی فضا به گونه ای 
ترسیم می ش��ود که رزمندگان دفاع مقدس، انسان هایی دور از دسترس و 
دست نیافتنی و ماورایی بوده اند در حالی که آنان آدم هایی مثل من و شما 
اما بااراده ای پوالدین و ایمانی راسخ بودند که درجای جای ایران مانند همه 
شهروندان در یک روال عادی زندگی می کردند اما به یکباره موقعیتی خاص 
به لحاظ تاریخی ایجاد می شود که حاال می بایست در میدان عمل سره را از 
ناسره تمیز بدهی و با بذل جان، تکلیفت را با بسیاری مسائل مشخص کنی. 
بی تفاوت نبودن و فدای همه چیز در راه اعتقادات، وجه ممیزه این بزرگواران 
با ماست. با قرار گرفتن در موقعیت های منحصر به فرد و ابتالئات زمان است 
که قهرمانان و حماس��ه آفرینانی جاویدان شکل می گیرند. آری حقیقتاً آن 

عزیزان با عافیت اندیشی و منفعت جویی کاماًل بیگانه  بودند.

نگاه آخر

دعوای هنرمندان و رییس شبکه سه 
علی فروغی از زمانی که به ش��بکه سه آمد حاش��یه های زیادی درست کرد. از 
حذف فردوسی پور و برنامه نود تا درگیری با عوامل سینما. در آخرین مورد از 
این دس��ت، درگیری او با پرویز پرستویی بازتاب زیادی این هفته در رسانه ها 
داش��ت. پرویز پرس��تویی بازیگر پرطرفدار سینما در جواب طعنه علی فروغی 
مدیر ش��بکه سه س��یما که گفته بود: تلویزیون را تحریم می کند ولی پای آن 
اشک می ریزد« در اینستاگرامش نوشت: »اوالً بنده اعالم کردم تلویزیون حق 
نداره حتی مرگ من را زیرنویس ببره، دوماً من نگفتم تلویزیون تماشا نخواهم 
کرد. س��وماً مگه صدا و س��یما ملک ش��خصی یا ارث پدری شماست؟راحتت 
کنم، بنده همه شبکه های ایرانی و غیرایرانی رو نگاه می کنم و تمام اخبارهای 
داخلی و خارجی را می ش��نوم ولی اگر گفتم به تلویزیون نخواهم آمد، بخاطر 
بی کفایتی شماست.تا زمانی که صدا و سیمای ملّی، مدیرانی چون شما داشته 

باشد، تلویزیون همین خواهد بود که هست.
 اصولگرایان علیه اصولگرایان 

ماجرای اظهارات تند و تخریبی برادران وحید و سعید جلیلی که گفته می شود در 
پی راه انداختن جریان سوم انتخاباتی در چند ماه به انتخابات مجلس هستند علیه 
برخی از اصولگرایان از جمله حسین محمدی و حسین صفارهرندی سروصدای 
زیادی این هفته به پا کرد تا جایی که مدیر مسئول کیهان راجع به سخنان وی 
علیه حسین محمدی واکنش نشان دادو نوشت ممکن است جلیلی در آینده به 
حشمت ا... طبرزدی دیگری تبدیل شود.! ناصر ایمانی از دیگر فعاالن اصولگرا نیز 
گفت: »ظهور یک جریان جدید باید دارای دو پیش ش��رط باشد، اول اینکه آن 
جریان باید دارای یک راهبرد فکری مشخص و ایدئولوژی منحصر به فرد باشد، 
از س��وی دیگر نیز باید مشی سیاسی این جریان نیز متمایز باشد، به بیان دیگر 
هم از نظر ایدئولوژیک و هم از نظر سیاس��ی باید مستقل از جریان های سیاسی 
موجود باشد، تا بتوان گفت جریان تازه ای ظهور کرده است ولی برادران جلیلی به 
هیچ عنوان چنین ظرفیتی را به عنوان اینکه یک جریان سیاستی تشکیل بدهند 

را ندارند و  به بیان دیگر آقای سعید جلیلی ارتش یک نفره اس.«
تعطیلی شنبه اشکال شرعی دارد ! 

ساماندهی تعطیالت و به خصوص تعطیل کردن شنبه به جای پنجشنبه موضوعی 
است که از دیرباز در مجلس مطرح بوده ولی به دالیل گوناگون، هنوز تعیین تکلیف 
نشده است. تعطیالت نوروزی، تغییر برخی تعطیالت مذهبی و برخی موارد دیگر، 
بار ها در مجلس درباره آن بحث شده است، به گونه ای که سال گذشته نیز بر سر 
تعطیلی روز آغاز امامت امام زمان جنجال هایی در مجلس به پا ش��د. اما یکی از 
جنجالی ترین موضوعات، تعطیلی روز شنبه است. اعضای اتاق بازرگانی می گویند، 
به دلیل تعطیلی روز پنجشنبه، بسیاری از مراودات جهانی به خاطر تعطیلی چهار 
روز در هفته از بین رفته است، ولی اگر روز شنبه جایگزین پنجشبنه شود، عماًل 
یک روز از تعطیلی ها کاس��ته می ش��ود. این در حالی است که مجلس ضرر های 
تعطیلی روز های شنبه را بسیار بیشتر از منافع عمومی می داند، به گونه ای که نصرا 
پژمان فر، عضو کمیس��یون فرهنگی مجلس درباره این موضوع می گوید: تعطیلی 
روز شنبه، تعطیلی نیست که مسلمانان روی آن اتفاق نظر داشته باشند، چون این 

بار منفی در کشور های اسالمی دارد و دارای اشکال شرعی است.

حاشیه - خبر
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رئیس فدراس��یون بین المللی فوتبال »فیفا« در 
تازه ترین بیانیه ی خ��ود اعالم کرد » زنان ایرانی 

باید اجازه حضور در ورزشگاه را داشته باشند.«
ب��ه گزارش ایس��نا، جیان��ی اینفانتین��و رئیس 
فیفا در بیاینه ای رس��می که بر روی وبس��ایت 
فدراسیون جهانی فوتبال قرار گرفت در رابطه با 
ممنوعیت حضور زنان ایرانی در ورزشگاه اعالم 
کرد:»امیدوارم فدراس��یون فوتبال ایران متوجه 
خواسته های متعدد ما در مورد این وضعیت غیر 
قابل قبول شده باشند. در چند وقت اخیر، من و 
بخش اداری فیفا بارها با آن ها تماس گرفته ایم. 
ما نمایندگان��ی از اعضای فیفا را در حال حاضر 
در ایران داریم و منتظ��رم اخبار خوبی از آن ها 
بش��نوم. موضع ما شفاف و قاطع است؛ زنان در 
ایران باید اجازه حضور در ورزشگاه های فوتبال 
را داش��ته باشند. ما متوجه هس��تیم که پیش 
از این کار باید قدم هایی برداش��ته ش��ود تا این 
حضور در مسیری امن و مناسب باشد اما اکنون 
زمان ایجاد این تغییرات فرا رسیده است و فیفا 

توقع پیش��رفت مثبت در این مسئله را از بازی 
خانگی تیم ملی فوتبال ایران در ماه اکتبر )ماه 

آینده( دارد.« 
بیانیه فیفا و هش��دار تازه به فدراسیون فوتبال 
ایران در حالی صورت می گیرد که هنوز در ایران 
نظره��ای متفاوتی در این رابط��ه وجود دارد. با 
این توصیف آیا زنان اجازه ورود به ورزشگاه پیدا 
می کنند یا باید منتظر تعلیق فدراسیون فوتبال 
ایران پس از فدراسیون جودو که روز چهارشنبه 

اتفاق افتاد باشیم؟

بیانیه جدید فیفا و هشداربه فدراسیون فوتبال ایران 

 زنان ایران باید از ماه آینده به 
ورزشگاه  بروند

 موضع ما شفاف و قاطع است؛ زنان در ایران باید اجازه حضور در 
ورزشگاه های فوتبال را داشته باشند 

هفته دفاع مقّدس گرامی باد

جناب آقای 

اسماعیل 
افشاردوست 

کرمانی 
انتخ�اب شایس�ته جنابعال�ی را به عن�وان رئی�س اتحادیه 
نانوایان س�یرجان صمیمانه تبریک عرض نموده، توفیق روز 

افزون شما را از درگاه خداوند متعال خواستاریم. 

حامد رضایی- حسن افشاردوست 

فروش فوری 
یک واحد آپارتمان تعاونی مساجد

 الین راه آهن_جنوبی)کابینت، کمد دیواری،
 کاغذ دیواری، سقف کناف و...( 

09376640617

سالگرد 
گوهر از خاک برآرند و عزیزش دارند 

بخت بد بین که فلک گوهر ما برده به خاک 

هشتمین سالگرد درگذشت
 خواهر دوست داشتنی مان را گرامی می داریم. روحش شاد 

خانواده عسکری 

خانواده محترم گوئینی 
با نهایت تأسف و تأثر ضایعه درگذشت مرحوم حاج عزت اهلل گوئینی را حضور شما 
بزرگواران تس�لیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال شادی روح و علو درجات 

آن مرحوم و صبر و سالمت بازماندگان محترم را مسئلت می نماییم. 

جناب آقای مهندس علی نجف آبادی پور 
شهردار محترم نجف شهر 

با نهایت تأسف و تأثر ضایعه درگذشت برادر بزرگوارتان را حضور شما و خانواده محترم تسلیت 
ع�رض نم�وده، از درگاه خداون�د متعال ش�ادی روح و علو درجات آن مرحوم و صبر و س�المت 

بازماندگان را مسئلت می نماییم. 
هیأت مدیره تعاونی های 
مسکن کارگران پیمانکاران گل گهر و سرافرازان 

هیأت مدیره تعاونی های 
مسکن کارگران پیمانکاران گل گهر و سرافرازان



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 30 شهریور  ماه 1398 - 21 محرم 1441 - 21 سپتامبر  2019
@negarestanniaz  ضمیمه رایگان شماره 1190  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

به چند شاگرد ماهر 
جهت کار در تعمیرگاه ماشین 

سبک بنزینی واقع در بلوار 
مالک اشتر روبروی مهمانسرای 

گل گهر نیازمندیم
09132797195 رضایی

داربست فلزی آسیا
  اجرای داربست فلزی

 در سیرجان و حومه در اسرع وقت
09139477200- 09022477200 عباسی



شنبه 30 شهریور  21398
شماره 1190 روزنامه نگارستان

@negarestanniaz

به تعدادی 
راننده جهت کار روی 
میکسر درون شهری 

نیازمندیم
09132478186

به یک منشی با 
روابط عمومی باال جهت 
کار در یک آموزشگاه 

نیازمندیم
42255601

به یک نفر دستیار 
دندانپزشکی خانم با ظاهری 
آراسته و روابط عمومی باال 

جهت کار در مطب دندانپزشکی 
نیازمندیم

42237124
09039407124

به یک ویزیتور 
موادغذایی با سابقه دعوت 

به همکاری میشود
 09136150805

عرب گوئینی

به یک سالن دار 
آقا و یک صندوق دار خانم 

جهت کار در رستوران 
نیازمندیم. 

 ساعت تماس 11 الی 13
09133472476

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

عمل می آید .
09337125325

ازیک نفر خانم 
جهت اموراداری و دفتری 
بصورت پاره وقت باحقوق 

توافقی دعوت به کار
 می شود.

09337125325

به دو نفر 
نیروی کار ترجیحاً خانم 
جهت کار در فست فود 

نیازمندیم
09369359394

به دو نفر شاگرد 
جهت کار در مغازه 

مرغ و ماهی فروشی 
نیازمندیم

09360755839

آماده به کار پرستاری کودک 
شیفت صبح در محدوده چهارراه طلوع

09138450418

گواهینامه پایه یکم و هوشمند 
یا راننده نیازمندیم
09133775879

به یک نیروی خدماتی جهت کار 
در کبابی و بال مزه ای نیازمندیم

09139474981

از یک نفر بازاریاب جهت کار پخش 
موادغذایی و شوینده دعوت بعمل 

می آید
09132784594

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

09137671660

به یک شاگرد جهت کار در 
سوپرمارکت نیازمندیم
09130421051 صادقی

به یک نفر منشی خانم جهت 
کار در نمایشگاه کابینت نیازمندیم

09178270871

به یک نفر دستیار جهت کار در مطب 
دندانپزشکی نیازمندیم )اولویت با افرادی 

است که سابقه کار داشته باشند(
09131793212

به یک منشی خانم جهت فیزیوتراپی بصورت 
صبح و عصر با حقوق ماهیانه 800000 تومان نیازمندیم. 

خیابان فردوسی کوچه روبروی حوزه علمیه مفیدیه
09138454797

09131796487 فتاحی

پذیرش نیروی خانم مسلط به 
کامپیوتر در دفتر پیشخوان

 09913458200

به یک نیروی کار جوان جهت کار در 
نانوایی تنوری، نجف شهر با حقوق 1/800 

و بیمه نیازمندیم 
 09139560540

به تعدادی راننده با ماشین  
جهت کاردرآژانس معین نیازمندیم 

)درآمدباالی 3میلیون(
 09139560069

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 تعدادی خودروی 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

مجموعه تورینو برا تکمیل پرسنل 
خود از افراد زیر دعوت به عمل می آورد

1. یک نفر کمک آشپز 
2 یک نفر سالن دار رستوران

3. یک نفر صندوقدار خانم پاره وقت 
4. یک نفر تحویل دار آقا 

5.یک نفر ظرف شور
09224286762

به یک کارگر 
ساده جهت ام دی اف 
کاری با حقوق خوب 

نیازمندیم. 
09367822778

به یک شاگرد 
مرد جهت کار در فست 
فود  به صورت تمام وقت 

نیازمندیم
 09130701389 

به 2 نفر نیرو 
جوان جهت کار در کارگاه 
شیریني پاک واقع در بلوار 

قاآني نیازمندیم.
42305216 

به یک نیروی 
کار آقا )شیفت صبح( 

جهت کار در فست فود 
نیازمندیم.

09132455273 
 محمودابادی

کافه صدف جهت 
تکمیل کادر خود در شیفت 
عصر از چند نفر نیرو  جوان 
با روابط عمومی باال دعوت 

به همکاری مینماید
09133479224

به یک نفرهمکار 
جهت کار در فالفلی وساندویچی 

واقع در چهارراه پنج طبقه 
در شیفت شب از ساعت 5 

بعدازظهر تا 12شب نیازمندیم
09131785055

کافه کنجدی 
جهت تکمیل کادر خود 
به سه نیروی مرد و یک 
صندوق دار خانم برای 

شیفت عصر نیازمند است
09139452940

به یک منشي خانم جهت کار در 
تایپ و تکثیر نیازمندیم 

09133472092

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

کامپیوترنیازمندیم
09103456783

به یک نیروی آقا جهت کار 
در کافی شاپ نیازمندیم

09909453454 

به یک کارگر ساده با داشتن 
گواهینامه جهت کار در آهن فروشی 

نیازمندیم
09133452969 

از یک نفر چانه گیر با حقوق ماهیانه 
2 میلیون تومان با بیمه دعوت بعمل 

می آید
 09028083560

استخدام همکار خانم با 
انگیزه در البراتوار دندانساز

09137693037

به یک منشی خانم جهت کار در 
دندانسازی نیازمندیم

09136668177 بخشی زاده

استخدام کارشناس ارشد دفتر تاکسی ماکسیم 
سیرجان

-دارای حداقل مدرک لیسانس
-دارای روابط عمومی باال

-قابلیت مدیریت و قدرت تصمیم گیری
-مسئولیت پذیری و متعهد به کار

-تحلیل توسعه بازار و فعالیت رقبا در حوزه تاکسی آنالین
رزومه خود را با ذکر نام »شهر سیرجان « به آدرس

 زیر ایمیل نمایید.
HR@taximaxim.ir

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

به تعدادی فروشنده خانم با روابط عمومی 
باال جهت کار در بیرون بر زعفرون سیرجان با 

 حقوق ماهیانه 1 میلیون تومان نیازمندیم.
09369908366

اگهي استخدام
جهت تکمیل کادر فروشگاه لوازم تحریر میدان 

شهرداري 
به دو نفر خانم و آقا حسابدار و فروشنده نیازمندیم 

 09132451700

به یک نیروی خانم جهت مراقبت 
ازیک خانم سالمند به صورت تمام وقت 

نیازمندیم.
09133457631

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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به یک پرستار خانم 
جهت نگهداری از یک خانم 
سالمند بصورت تمام وقت 
و نیمه وقت با شرایط عالی 

نیازمندیم )داشتن سابقه کار 
الزامی است لطفا در ساعت 
مقدر تماس حاصل فرمایید( 

ساعت تماس 8 تا 13
42252928

به تعدادی بازاریاب 
باتجربه جهت پخش 

موادغذایی با پورسانت عالی 
نیازمندیم. بلوار عباسپور 
شهرک صنعتی شماره1 

روبروی خیابان ششم جنب 
ساندویچی رضا
09137692168
09215982168

آژانس بانوان گالیل به چند راننده خانم 
برای سرویس مدرسه و راننده آژانس نیازمند است

09130843447
42337170 مدیریت خانم جعفری

به تعدادی نیروی ساده و کمک 
آشپز مرد جهت کار در بیرون بر زعفرون 
 سیرجان با حقوق خوب و بیمه نیازمندیم 

09369908366

 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 غذایی 

نیازمندیم
09140166190 

آکادمی زبان 
افق به یک نظافتچی 

نیمه وقت نیازمند است.
09036459009 از یک شاگرد 

جهت کار در فست فود واقع 
در میدان کشتی با حقوق 
مناسب دعوت به همکاری 

 میشود.
09131457083

یک خانم فروشنده 
ساده جهت کار در مجموعه 

فروشگاه سرویس خواب 
آپادانا  نیازمندیم

42233844
42233845

مجموعه ورزشی قدس
جهت تکمیل کادر آموزشی خود 

به تعدادی مربی نیازمند است
از عالقه مندان تقاضا میشود با 
شماره ذیل تماس حاصل فرمایند

09137691547 حسین زاده

به دو نیروی کار با 
موتورسیکلت نیازمندیم

)پیک سوپرمارکت(
 09131783352
پاریزی)پیک13(

به یک نفر خانم اتو 
کار جهت کار در کارگاه خیاطی 
خیابان سعدی جنب پست بانک 

)مزون تچرا(نیازمندیم 
ساعت کاری 9 تا15 

09397356674

به راننده پایه دو 
جهت کار بروي نیسان 
یدک کش امداد خودرو 

نیازمندیم
09131455497 

به دو نیروی 
جوان جهت کار در قسمت 
فست فود و آبمیوه و کافه 

نیازمندیم 
09135013289 

به چند نفر 
نیروی ماهر و نیمه ماهر 

با حقوق عالی و جای 
خواب نیازمندیم
09131781032 

از یک نیرو 
آقا برای کار در لوازم 

قنادی نیازمندیم 
42209174 

به یک پیشکار نانوایي تنوري 
نیازمندیم

 09138263512

به یک خانم جهت کار در فست 
فود به صورت نیمه وقت یا تمام وقت 

نیازمندیم 
 09356158139

به راننده پایه یک برای کار با 
ده چرخ داخل معدن نیازمندیم 

09221858825

به یک خانم برای کار در منزل 
جهت پرستاری کودک نیازمندیم

09132795648

مجموعه آشپز خانه صنعتی تورینو از 
یک نفر آشپز حرفه ای صنعتی کار  دعوت 

به همکاری می نماید )حجم پخت باال(.
09224286762
09132453195 

در صورت عدم پاسخ پیامک بدهید

به یک دستگاه مینی 
بوس با راننده جهت ایاب و ذهاب 
کارکنان یک شرکت تولیدی واقع 

در شهرک صنعتی نیازمندیم
 تلفن :42304920-034 ساعات 

تماس 8 الی 12

به یک همکار 
خانم جهت چیدمان در 

هایپرمارکت  شیفت صبح 8 
الی14 واقع در خیابان وحید 

نیازمندیم
09132795576 

به تعدادی کارگر 
ساده خانم برای کار در 

آشپزخانه نیازمندیم
09137617246

به یک آشپز 
ماهر برای کار در 

آشپزخانه نیازمندیم
09133459919

09383478227

به یک 
شاطرتنوری باحقوق 

باال و بیمه و مزایا عالی 
نیازمندیم 

09139422629

به یک نفر نیروي 
خانم جهت کار در دفتر ورق 

فروشي با حقوق ماهیانه 
1/500 میلیون نیازمندیم

 09361449711 

به 2نفر همکار 
خانم یا آقا جهت کار در 

ساندویچی ساعت کاری و 
حقوق عالی دعوت بعمل 

می آید
09133454596

یک نیرو خانم 
برای نان فانتزی نمونه 
بلوار هجرت روبروی 

مسجد قدس نیازمندیم
09148398462
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خرید، فروش، 
رهن و اجاره

فروش و واگذاری وسایل رستوران 
و فست فود به دلیل تغییر شغل به صورت 

کلی و جزئی
03442340124

چهار دهنه مغازه رستوران و فست فود 
در چهارراه راهنمایی و رانندگی جنب داروخانه 

دکتر اطالعی اجاره داده می شود. 
03442340124

به یک نفر پیک موتوری جهت کار در  
بیرون بر زعفرون سیرجان با حقوق خوب به همراه 

 پول شارژ و بنزین  نیازمندیم
 ساعت کار :11/30 تا 4 بعد از ظهر 

09369908366 

به چند نفر 
بازاریاب خانم یا آقا 
جهت بازاریابی مواد 

غذایی با حقوق ماهیانه 
1/5م تومان و با پورسانت 

عالی نیازمندیم
09140166190 

به یک دفتردار 
خانم با روابط عمومی باال 
برای کار در دفتر وکالت 

نیازمندیم
09131455146

به یک فروشنده 
خانم با حقوق و مزایای 

عالی در مجتمع کارگاهی 
نان سنت نیازمندیم.

09162723818

از دو نفر خانم و 
یک نفر آقا جهت کار در 

فروشگاه دعوت به همکاری 
میشود 

09130842517
09137313135

به دو نفر نیروی 
خانم جهت کار در رستوران 

شیرزاد نیازمندیم.
مراجعه حضوری آدرس بلوار 

سید جمال روبروی هتل 
کهکشان 42264333

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

می نماید 
 مراجعه حضوری : چهارراه مهدیه 

خیابان فرمانداری ، روبروی شهربازی 
شرکت تیپاکس09140132090

به یک خانم با 
روابط عمومی باال جهت 

بازاریابی نیازمند یم.
09396021922

کافه گالری باروک 
برای تکمیل پرسنل آشپزخانه و 
سالن دار خود به 6 نفر خانم و آقا 

نیروی کار ساده نیازمند است. 
برای اطالعات بیشتر با شماره 
09370925259 تماس بگیرید.

به یک خانم مسلط به کامپیوتر  
جهت کار در دفتر بیمه نیازمندیم

09137064652 

رستوران شمس العماره به سه نفر 
پیتزا زن و ساندویچ پیچ ،سه نفرکارگر 

 ساده و سه نفر پیک موتوری نیازمند است 
09131457268

به تعدادي نیروي )آقا یا خانم ( جهت کار در 
فست فود زرین با حقوق عالی نیازمندیم .

- آماده سازی آشپزخانه        - کانتر تحویل غذا
-  سالنداری

ساعات کار: 16 الي 24    تلفن تماس :09363006463

به چند نیرو خانم و آقا با عناوین شغلی: 
حسابدار- سالن دار - آشپز 

جهت کار در  کافه صبحانه به صورت دو شیفت با 
حقوق عالي نیازمندیم مراجعه فقط  حضوري

09133789832

شرکت پخش مواد غذایی به تعدادی 
راننده و مامور پخش با سابقه با حقوق و مزایا عالی 
نیازمند است لذا متقاضیان محترم جهت همکاری 

با شماره 09130169124 تماس حاصل فرمایید 

از تعدادی استادکار 
و شاگرد نقاش ساختمان 

بصورت دائم  وروزمزد 
دعوت بعمل

 می آید. )آریا رنگ(
09133477951

از یک شریک و 
یک شاگرد جهت کار در مغازه 

آکواریوم با 20 سال سابقه 
دعوت به همکاری میشود. )یا با 

کلیه اجناس واگذار می گردد(
09132782967

به تعدادی شاگرد 
نیمه ماهر و ساده جهت 

کناف کاری نیازمندیم
09133476638 ابازری

به یک شاگرد 
در میوه فروشی 

نیازمندیم
09133455049

به یک نان در 
بیار تنوری باحقوق 

عالی وبیمه نیازمندیم
09139422629

به تعدادی نیرو کار 
خانم )ماهر، ساده( جهت کار 
در کافه رستوران با حقوق و 

مزایای عالی همراه با سرویس 
رفت و برگشت نیازمندیم

09132451923

خرید و فروش 
آهن آالت دست دوم

خرید ضایعات در محل
 09132781601
09131787522

کارواش با کلیه 
وسایل و پنج سال سابقه 
کار و درآمد عالی بصورت 

توافقی بفروش میرسد
09162742799

تعدادی قفسه 
و یخچال فریزر، ترازو و 

ویترین بفروش میرسد. با 
قیمت توافقی

09164327534

یک باب مغازه 
ساندویچی با کلیه امکانات 

واقع در بلوار دکترصادقی 10 
سابقه مفید بفروش میرسد. 
ضمناً ملک استیجاری میباشد

09364123116

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

درب منازل ، شرکت ها و ادارات 
برادران خدائی

 09131452643- 09132783052  
 09192305036

فروش امتیاز آژانس با درآمد ماهیانه 
6 الی 7 میلیون تومان، با خودرو هم 

معاوضه میشود
09215952674

دوباب مغازه واقع در خیابان طالقانی 
 جنوبی بهترین جا به فروش می رسد 

 ساعت تماس 12-9، 21-16
09162470349

یک منزل مسکونی 
نوساز 14.5 قصب 230 متر زیر بنا 

با تمام امکانات شیک و به روز واقع 
درشهرک سمنگان خ پاریز زیر 

قیمت کارشناسی به فروش میرسد
09131796176

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

09133477436   

یک قالی 12 متری دست دوم 
بسیار تمیز بفروش میرسد

09393889474

فروش پراید SE131 صفر 
کیلومتر رنگ سفید

09924961156

پراید مدل 89 تا 94 خانگی تمیز در 
حد صفر خریداریم.

ساعت تماس 1 تا 6 عصر
09136635231

خرید و فروش امتیاز وام 
رسالت 

09135323325

فروش امتیاز وام بانک
 رسالت

09904014165

فروش پژو پارس سال مدل 
96 بدون رنگ  به رنگ سفید 

09216084600

کافی شاپ با تمامی امکانات 
به فروش میرسد

 09135848714

امتیاز وام بانک رسالت بلوار صادقی 
شما را هر میلیون 50 هزار تومان 

خریداریم
09373613273 

به چند نیروی آقا وخانم جهت کار 
درکبابی به صورت نیمه وقت نیازمندیم 

 09131791856

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

یک واحد 
اپارتمان 90متری در 
شهرک  سی بی جی 

بفروش میرسد
09133454596

اجاره محوطه 
جهت خشک  کردن پسته 

با امنیت صد درصد 
تلفن هماهنگی   

09133451197

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

فیش حج 
تمتع سال 85 -86 را 

خریداریم
09132479347

فروش آپارتمان 
شهرک سی بی جی، شرکت 
ارغوان پویا، متراژ 95 متر ، 

 ،  MDF همکف ، پکیج، کابینت
پرده، پرداخت قسط 3 ساله، 

قیمت 270 م 
 09138191375

فروش وسایل 
سوپر مارکت با 25 سال 

سابقه کاری و اجناس کامل 
به دلیل تغییر شغل، با 

فروش عالی،قیمت 70 م 
09135439168

فروش ویژه 
هایپر مارکت با کارکرد  
باال  به علت مهاجرت 

09133459790

فروش پیاز زعفران
42236517-09131781235

قیمت کارشناسی زمین و ساختمان 
مهندس نادری نیا 
 09133455472

ابتدای بلوار دکترصادقی - 50 متر بعد از تقاطع دهخدا

به یک فروشنده خانم ترجیحا مجرد 
و با سابقه کار جهت کار در پوشاک 

فروشی نیازمندیم 
 09177691926
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زمین، باغ و خانه باغ 

یک باب مغازه 
تعویض روغنی واقع در 

خیابان غفاری با موقیعت 
عالی واگذار میگردد

09133791935 خواجوئی

واحد 125 متری 
بهترین جای سمنگان بر 

بلوار زیر قیمت کارشناسی 
بفروش میرسد

09135818975

سه دانگ آژانس 
تاکسی تلفنی در شهرک 

رزمندگان بفروش 
میرسد

 09307990300

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

09304368526

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

به باغچه 
 09131787647 

باغ به متراژ 2000 متر 
با حصار بلوکي، واقع در بلورد، 
نرسیده به پمپ بنزین با تمام 

مجوز ها طرح هادي و مجوز آب 
لوله کشي بفروش میرسد

 09132451700 

negarestanniaz@در دنیای مجازی با شما هستیم

 جا به جایی 
امالک پیوند از خیابان ولیعصر چهارراه 

ابومسلم به انتهای ولیعصر صد متر بعد از 
چهارراه فراهی )ابوذر( انتقال یافت

42206484
09133472018  ملک زادگان

زمینی به مساحت 
44 قصب واقع در محدوده 

موتور 93 کشاورزی مقتدری 
)محمودآباد( با حصارکشی 
کامل و موقعیت عالی زیر 

کشت زعفران به قیمت
 80 میلیون تومان
 به فروش می رسد
 09132456229

محمودآبادی

جواز اسلحه 1 لول 
ساچمه زنی کوسه ی کالیبر 12 
به شماره SH04537 ساخت 
ایران بنام محمود اسمعیلی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط میباشد.

پالک خودرو ام وی 
ام X33 به شماره انتظامی 
855ص52 ایران 75 به نام 

آرزو آزاده دل مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد

انواع خرده جوشکاری
جوشکاری انواع مخزن های 

آبگرمکن و نرده
تعمیر انواع درب های قدیمی، 

نصب در و پنجره
09139561377

امالک پیوند
تعداد قطعه زمین و کلنگی در محدوده 
ولیعصر و بر خیابان های فرعی ولیعصر 

موجود میباشد.
آدرس جدید: انتهای ولیعصر، حدود صد متر 

بعد از چهارراه ابوذر )فراهی(
09133472018-42209434  ملک زادگان

فروش یک قطعه 
زمین 10/5 قصب واقع در 
هماشهر )سعادت آباد( 

فاز 6 قیمت توافقی
09130517219

200 قصب زمین 
و 20 دقیقه آب در رحمت 

آباد )روبه روی صدا 
وسیما( به فروش میرسد 

09363475224

یک قطعه زمین به مساحت 450متر مربع به ابعاد 
15*30 ،دارای پروانه ساختمانی به متراژ )2060 متر زیر بنا ( 

 مجموع 6 طبقه به فروش می رسد .
 واقع در بلوار سید احمد خمینی ،روبروی پارک بوستان 

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره همراه 09133457461 در 
وقت اداری تماس حاصل فرمایید .

خرید، فروش، 
رهن و اجاره

نقاشی ساختمان 
و انواع پتینه های 

جدید
09371945638
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