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خانواده محترم

صالحـی 
تسلیت واژه کوچکی است در برابر غم بزرگ شما، 
صبر  محترمتان  خانواده  و  شما  برای  خداوند  از 

عظیم مسئلت می نماییم. 

دبستان غیردولتی ایثار 
)دوره اول و دوم( 

جناب آقای 

سینا اسماعیلی 
شیمی  المپیاد  دوره(  )سومین  دوم  مقام  کسب 
تبریک  محترمتان  خانواده  و  شما  به  را  کشور 

عرض می نماییم. 

دبستان غیردولتی ایثار

جناب آقای پیمان یغمایی 
رشته  تخصصی  دکتری  مقطع  در  شما  پذیرش 
میکروبیولوژی را تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت و 
توفیقات روزافزون را از خداوند بزرگ برایتان  خواستاریم.

 پرسنل آزمایشگاه 
تشخیص دامپزشکی پیمان

جناب آقای 

پیمان یغمایی
قبولی ارزشمند و شایسته شما 
تخصصی  دکترای  مقطع  در  را 
میکروبیولوژی که نشان از همت واال و بی نظیرتان 
می باشد را تبریک عرض نموده، از خداوند منان 
سعادتمندی و توفیق روز افزون برایتان مسئلت 

پدر و مادر و برادرمی نماییم.

خانواده محترم گوئینی
با نهایت تاسف ضایعه درگذشت مرحوم حاج عزت اهلل گوئینی را 
حضور شما سروران گرانقدر تسلیت عرض نموده از درگاه خداوند 
متعال ش�ادی روح آن مرحوم و صبر و سالمت بازماندگان معزز را 

مسئلت می نماییم. 
حاج ناصر درگرایی و بانو

همراه با شما همشهریان عزیز سیرجانی 
در خرید، فروش، رهن و اجاره 

مشارکت در ساخت با کد رهگیری 
آدرس: بندرعباس، گلشهر شمالی، 

چهارراه اتوبوسرانی، نبش مسجد امام حسین 
09177611087- 09131791667 

امالک
 صالحی 
در بندرعباس 

هوالباقی 
غم مرگ پدر کوچک غمی نیست             جگر می سوزد و ردد کمی نیست 

پدر زیبا گل باغ وجود است                     که بی او زندگی جز ماتمی نیست 

چهلمین روز درگذشت پدری مهربان، همسری فداکار مرحوم مغفور 

شادروان 

سروش امیرخانی 
را به اطالع دوستان و آشنایان می رسانیم به همین منظور مجلس یادبودی روز جمعه 98/7/12 از ساعت 

4:30 در آرامستان )فردوس 3( برگزار می شود، با تشریف فرمایی خود تسالی خاطر بازماندگان می شوید. 
ساعت حرکت از درب منزل 4 بعدازظهر از دهخدای شمالی، کوچه روبروی ساندویچ خورشید 

امیرخانی- زندی- طالبیگی 
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گروه خبر: کمتر از یک هفته از شروع سال 
تحصیل��ی و آغاز به کار م��دارس می گذرد. 
مدارس��ی که به رغم بازسازی برخی آن ها و 
یا احداثات جدید آموزشی اما هنوز بسیاری 

از آن ها نیازمند بازسازی اند. هفته گذشته در 
جریان بهره برداری از تعدادی واحد آموزشی 
جدید رئی��س آموزش و پرورش س��یرجان 
گفت: با ساخت این مدارس 60 کالس درس 

به ظرفیت آموزش��ی شهرس��تان سیرجان 
اضافه شد و بیش از 2 هزار دانش آموز دیگر 
امکان تحصیل پیدا کردند. به رغم اظهارات 
رئیس آموزش و پرورش که رضایت نس��بی 
از احداث��ات جدید دارد اما ب��ا این وجود به 
نظر می رس��د هنوز تا تأمین کامل نیازها به 
فضای آموزش��ی راه زیادی باقی اس��ت و در 
بسیاری نقاط حاش��یه ای شهر و یا روستاها 
کمبود کالس درس و یا مدرس��ه مستحکم  
دیده می ش��ود. این درحالی است که انجمن 
خّیرین مدرسه ساز در سیرجان از فّعال ترین 
انجمن های اس��تان اس��ت و اعضاء به خوبی 
از کمبودها آگاهند. این در ش��رایطی است 
که بنا ب��ه اظهار رئیس آم��وزش و پرورش 
سیرجان 35 درصد دانش آموزان سیرجانی 

در مدارس غیر دولتی مشغول به تحصیل اند. 
مدارس��ی که بار قابل توجهی از دوش دولت 
برداشته اند و خود مسئول تأمین فضای مورد 

نیاز خود هستند.  
مدیرکل نوس��ازي مدارس استان کرمان نیز 
معتقد اس��ت  در نیم��ی از مدارس اس��تان 
وضعیت کالس هاي درس نامناس��ب اس��ت 
و براي بازسازي و نوس��ازي این مدارس باید 
نگاهي ویژه در س��طح کالن به استان کرمان 
بش��ود تا در این اس��تان حادثه خیز مدارس 
بازس��ازي و مقاوم سازي ش��وند. معاون وزیر 
آموزش و پرورش نیز که این هفته به کرمان 
آمده بود با اش��اره به اینکه فضای آموزش��ی 
در اس��تان کرمان هنوز مش��کل دارد، گفت: 
میانگین سرانه فضای آموزشی استان کرمان 

نی��از به یک حمایت ج��دی دارد. به گزارش 
فارس مجتبی زینی وند در جلس��ه ش��ورای 
آموزش و پرورش اس��تان کرمان با اش��اره به 
اینکه این ش��وراها در استان ها بهترین مکان 
ب��رای رفع مش��کالت آموزش و پ��رورش آن 
استان است، اظهار داش��ت: مهم ترین هدف 
شورای آموزش و پرورش بهره گیری از امکانات 
استان برای رفع مشکالت و مسائل آموزش و 
پ��رورش اس��ت. وی بیان کرد: ب��رای جذب 
خیران، باید کار ویژه ای در استان کرمان انجام 
شود به عنوان مثال در اکثر استان های کشور 
درهر س��ال دو جش��نواره خّیران مدرسه ساز 
برگزار می شود باید در کنار خّیران مدرسه ساز 
از ظرفیت کارخانجات اقتصادی بزرگ استان 

کرمان برای توسعه مدارس استفاده شود.

 شماره 1191 
 شنبه 6 مهر 1398  خبر2

یک گوشی موبایل در مغازه فالوده بستنی نصرت آبادی
 واقع در میدان گیتی نورد جا مانده است. با دادن مشخصات 

تحویل بگیرید.  1630 788 0902

-4327 باس��الم، اگر شب ها حدود ساعت 
ده شب به بعد در محدوده سه راهی کرمان تا 
میدان کشتی گذرتان بیفتد احساس می کنید 
ک��ه در یک ش��هر کام��اًل بی قان��ون زندگی 
می کنی��د، چون ش��اهد ح��رکات خطرناک، 
کورس گذاش��تن، تیک آف، دستی کشیدن و 
الیی کشیدن یک عده از ماشین ها هستیم که 
باعث اتفاق های ناگواری خواهند شد. از پلیس 

بخواهید به این منطقه بیشتر سر بزند. 
5421  هزین��ه یک بچه پیش دبس��تانی 
که به زور باید ببریم ش��ان وگرنه کالس اول 
قبولش��ان نمی کنن��د ، 1،800،000 توم��ان 
شهریه مدرس��ه، 110هزار تومان لباس فرم، 
120 هزار تومان  کفش، 80 هزار تومان کیف، 
350 هزار توم��ان لوازم التحریر، 1،200،000 
تومان کرایه س��رویس  برای 8 م��اه!  روزگار 
کس��ی س��یاهه که امس��ال 3 تا بچه بخواهد 

بفرستد مدرسه کارگر هم  باشد.
0205  باس��الم. ضمن خسته نباشید 
ب��ه کارگران زحمتکش ش��هرداري یادآور 
از  بع��د  از کوچه ه��ا  بعض��ي  ش��وید در 
جم��ع آوری زباله ه��ا در جای جای کوچه 

زباله ها به حال خود رها نشوند. 
6589 -این هفته سرپرس��ت فرمانداری 
گف��ت م��دارس دولتی حق دریافت ش��هریه 
ندارند!. می خواس��تم به آق��ای فرماندار بگین 
ش��هریه ها را گرفتن رفت! کجا بودین ش��ما، 

می گذاشتین دوماه دیگر می گفتین !
8579 خدای��ی در موض��وع آس��فالت 
ش��هرداری خیلی خوب کار کرده و جاهای 
خیلی افتضاح را درست کرده مثل دو الین 
بلوارهج��رت، خیابان نظام الملک، س��ردار 
جنگل، س��ید جمال که دارند درس��ت می 
کنند، 15 خ��رداد، ولی عص��ر، بلوار مالک 
اش��تر، امیرکبیر، مولوی، بلوارکوی پیکان، 
خیاب��ان  ابوفاضل که دارند درس��تش می 
کنند و خیلی خیابان های دیگر که به عنوان 
راننده آژانس مسافر می برم و اسم هاشون را 

فراموش کردم. دست شان درد نکند. 
0319  س��الم...اآلن نزدی��ک به 2 ماه 
است پیگیر یک عدد المپ روشنایی معابر 
برای ش��هرک ابوالفضل هستم...که به هیچ 
نتیج��ه ای نرس��یدم...حضوری رفتم. زنگ 

زدم...جوابی نمی دهند. باید چکار کنیم...
4179  آق��ای فرمان��دار و مس��ئوالن 
بهداشت و سالمت شهر! تعداد زیادی سگ 
ولگ��رد به ص��ورت دس��ته جمعی و گروهی 
به طور آزادانه در معابر، خیابان ها و پارک های 
س��طح شهر رها هس��تند و عالوه بر رعب و 
وحش��ت برای دانش آم��وزان و  افراد پیاده، 
ه��زار نوع آلودگی و بیماری رانیز  در ش��هر 
پخش می کنند. چرا با این معضل و موضوع  

به این مهمی رسیدگی نمی شود. 
4315  سالم خس��ته نباشید خواهشاً یک 
گزارش��ی از مالکی��ن جاده س��یرجان –بافت 
تهیه کنید. دو س��ال قبل از کرمان و سیرجان 
کارش��ناس فرس��تادند تا  از باغات کنار جاده 
کارشناس��ی کنند و ب��ه مالکین به خاطر طرح 
تعریض جاده و ایجاد آن از وسط باغات خسارت 
بدهن��د که ندادن��د. االن دوباره آم��ده اند می 

خواهند حق ما مردم بیچاره را تضییع کنند.  

7971  باسالم از شهرداری تقاضا دارم با 
توجه به شروع مدارس )مدرسه علم و ادب( 
و شلوغی خیابان امام حسین و خطر تصادف 
برای دانش آموزان نسبت به نصب سرعت گیر 

در این خیابان اقدام کنند. با تشکر
5623  به آقای وینگوبگوویچ بگویید این 
تیمی بود که مقابل نفت آبادان بازی کرد؟ تازه 
تو شهر سیرجون به ما سیرجونی ها توهین هم 
می کند! حاال س��ه ساله داره از نان و نمک ما 
اس��تفاده می کنه اون وقت با این بازی کردن  

تیمش توهین هم می کنه! واقعا که.....
1874  سالم، بلوار علمدار و بلوار عربی 
داخل خیابان نادری می باش��ند، شهرداری 
بلوار عربی رو چمن زد و وس��یله گذاش��ت 
ول��ی دریغ از کوچک تری��ن کار برای بلوار 
علمدار. ما هم انتظار داریم شهرداری اینجا 
را هم درس��ت کند.  وضعیت بلوار علمدار 

اصاًل مناسب شان ما نیست . 
2853  با سالم خدمت نگارستانی های 
عزیز لطفاً پیگیری کنید از خدمات تعویض 
کارت ملی که موقع تعویض میگن دو روزه 
میدهن��د کارت ملی را ولی از پانزدهم برج 
نه س��ال نود و هفت ثبت ن��ام کامل کردم 

هنوز به دستمان نرسیده با تشکر...
7101  تورو به خ��دا یک فکری برای این 
ماشین س��نگین ها و ماش��ین های سرویس 
معدن بکنید که نمیدونن مردم س��اعت سه 
بامداد خواب هستند، مریض دارند،  بچه دارند 
ولی  همین که دوتا ماشین بهم می رسند برای  

احوال پرسی چندبار بوق میزنند!
0205  با س��الم. ضمن تش��کر از آقاي 
ش��هردار و تمامي کارکنان زحمتکش بابت 
آس��فالت خیابان ها. ولی جمع آوري زباله در 
شب ها به ضیافتي براي سگ هاي ولگرد بدل 
شده چند ش��ب قبل در بلوار مالک اشتر از 
چند قالده س��گ، دو قالده به من حمله ور 
ش��دند با یقین کامل به شما عرض مي کنم 
اگه یک خانم یا ف��ردي بي تجربه جاي من 
بود آس��یب جّدي مي دید عدم عقب نشیني 
و تجربه به دادم رسید با سماجت در حمله 
از کجا معلوم که هار نبوده اند! از مس��ئولین 
امر مي خواهم چاره ایي بیاندیشند برای این 

سگ ها. با تشکر
نباش��ید...  خس��ته  س��الم    9169
اگرممکن هس��ت توی اینستا بگذارید که 
چرا پارک بلوار نبوت روبروی س��اختمان 
شاهد را تمیز نمی کنند این پارک وسایل 

بازی هم ندارد.. باتشکر
2572 گل گهر با این نتیجه هایی که داره 
میگیره آخرش س��قوط می کنه برمی گرده 
دس��ته یک. ش��ما را به خدا با احساسات ما 
بازی نکنید. 4 تا بازیکن سیرجونی را بازی 
بگی��رن بهت��ر کار می کنند. وینگ��و چرا از 
بازیکن های گرانقیمت خارجی اش استفاده 
نمی کنه. پول گرفتن بنشینن روی نیمکت؟
0659  س��الم 5 مغ��ازه نانوای��ی در 
شهرک سمنگان و صدف و خرم آباد هست 
که این 5 نانوایی جمعه ها تعطیل اند برای 
اهالی این محله ها مش��کل ساز شده. مگر 
تعطیلی شون دل بخواهیه؟ ! از صنف شان 

بخواهید پیگیری کنند. تشکر.

تریبون آزاد خوانندگان
پیامک : 7258  3000

خودروهای توقیف ش��ده توس��ط پلیس در هفته ناجا 
با ش��رایط ویژه و تسهیالت مناسب ترخیص می شوند. 
فرمانده انتظامی شهرس��تان س��یرجان در گفت وگو با 
خبرنگار نگارس��تان ضمن تأیید این خبر گفت: هفته 
ناجا از 11 مهر آغاز و تا 17 مهر ادامه دارد. س��رهنگ 
محمدرض��ا ایران ن��ژاد افزود: غبار روبی گلزار ش��هدا، 
شرکت در نماز جمعه، برگزاری صبحگاه مشترک، دیدار 

با خانواده ش��هدا و جانبازان، جلس��ه پرسش و پاسخ با 
مردم، حضور کارشناسان در مدارس و مساجد، نشست 
تخصصی با مدیران ادارات، دیدار با بازنشس��تگان ناجا، 
اهدا خون، برنامه ورزش صبحگاهی، بازدید دانش آموزان 
از یگان ه��ای پلیس، جلس��ه با معتم��دان و ... از دیگر 

برنامه های هفته ناجا در سیرجان خواهد بود.
فرمانده انتظامی سیرجان در خبر دیگری از دستگیری 
سارقینی خبر داد که یک دستگاه خودروی هایلوکس 
را در محور زیدآباد سرقت کرده بودند. وی گفت: پس 
ازسرقت این خودرو توسط چند کارگر غیربومی پسته، 
مأم��وران پلیس آگاهی با هماهنگی س��ریع با پلیس 

شهرهای همجوار موفق به کشف خودرو شدند. 
رئیس پلیس شهرس��تان س��یرجان در گف��ت وگو با 
خبرنگار نگارستان ضمن تأیید این خبر گفت: با اجرای 
طرح ایس��ت بازرس��ی مأموران پلیس بافت خودروی 
س��رقتی را مشاهده و توقیف کردند. سرهنگ ایران نژاد 
اف��زود: کارگران ک��ه در جاده منتظر خ��ودرو بودند از 
مهربان��ی مرد س��یرجانی که توقف کرد ت��ا آن ها را به 
سیرجان برساند سوء استفاده کرده و با مضروب کردن 
او با چاقو خودرو را سرقت کردند که به موقع شناسایی 

و گرفتار قانون شدند.

پلیس فتا در خصوص کالهبرداری با ترفند دونرخی 
شدن سهمیه بنزین به شهروندان هشدار داد.

به گ��زارش ایس��نا در روزه��ای اخیر تع��دادی از 
کالهبرداران و افراد س��ودجو ب��ا تبلیغات دروغین 
در خصوص دو نرخی ش��دن س��همیه بندی بنزین 
و ارس��ال پیام هایی با این محتوا به کاربران فضای 
مجازی و شبکه های اجتماعی، آن ها را به درگاه های 

جعلی موسوم به فیش��ینگ هدایت کرده و پس از 
دریافت اطالعات کارت بانکی نس��بت به برداش��ت 
غیرمجاز از حساب ش��ان اق��دام می کنند. پیام های 
ارسالی به شهروندان بدین شرح است که اگر افراد 
خواهان جلوگیری از دو نرخی ش��دن قیمت بنزین 
در کارت س��وخت و ... هستند باید حتماً در سایتی 
ثبت نام کنند که این همان سایت فیشینگ است.

از س��ایت های غیر مجازی ک��ه اخیراً در این زمینه 
فعالیت داش��ته و اقدام برای شناسایی و دستگیری 
گردانن��دگان آن در ح��ال انجام اس��ت می توان به 

سایت www. Iniopdc. Com اشاره کرد.
مرکز اطالع رس��انی پلیس فتا در این زمینه اعالم 
کرد: برای جلوگیری از چنین اقداماتی الزم اس��ت 
که ش��هروندان فریب تبلیغات دروغی��ن این گونه 
س��ایت ها را نخ��ورده و صرف��اً اخب��ار را از مراجع 
رس��می و خبرگزاری های مجاز کشور که از طریق 
روابط عمومی شرکت پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی منتشر می شود، دریافت کنند. شهروندانی هم 
که پیش از این به چنین س��ایتی مراجعه کرده اند 
الزم است نسبت به تغییر رمز دوم کارت خود اقدام 

کنند.

گ�روه خبر: یک��ی از پ��روژه های مهم 
اقتصادی موضوع انتقال آب خلیج فارس 
به س��یرجان، چادرملو و سرچشمه است 
که پروژه عملیاتی آن از س��ه س��ال قبل 
شروع شده اما اخیراً خبرهای جدیدی از 
آن منتشر نشده است. این درحالی است 
که چندی پیش اعالم ش��ده ب��ود اوایل 
پاییز فاز اول آن به بهره برداری می رسد. 
در مرداد امسال خبرگزاری ایسنا به نقل 
از نمایندگان س��یرجان و کرمان از ادامه 
اج��رای این پروژه خبر داده بود که گفته 
بودند هیچ مانعی برای توقف طرح نیست 
و کار به شّدت انجام می شود. همان زمان 
مدیر عامل شرکت انتقال آب خلیج فارس 
در این رابطه با ارائه گزارشی از پیشرفت 
پروژه به مش��کالت مربوط به پرداخت و 

با اش��اره به مرحله دوم و سوم تسهیالت 
بانکی بیان کرده بود: خوشبختانه سرعت 
اجرای پ��روژه بعد از پرداخت مرحله اول 
به خوبی در حال پیشرفت می باشد ولی 
نیازمند آن هستیم که مراحل دوم و سوم 

نیز سریع تر پرداخت شود.
وی گفته ب��ود: پروژه انتق��ال آب خلیج 
فارس تاکنون حدود54 درصد پیشرفت 
براس��اس ج��دول  و  فیزیک��ی داش��ته 
زمانبندی در اوایل فص��ل پاییز، فاز اول 
انتقال آب به منطقه س��یرجان عملیاتی 
خواهد ش��د اما با وجود فرا رسیدن فصل 
پایی��ز خب��ری از آن نیس��ت و یا خبری 
حداقل منتش��ر نشده اس��ت. مدیرعامل 
ش��رکت انتقال آب خلیج ف��ارس با بیان 
اینکه هدف این طرح ش��یرین س��ازی و 

انتقال آب ب��ه می��زان650 میلیون متر 
مکعب در س��ال اس��ت افزود: اعتباراین 
پروژه 385 میلیون یورو و 9245 میلیارد 
ری��ال خواهد بود ک��ه تاکنون حدود 25 
میلیون یورو و5280 میلیارد ریال هزینه 

شده است. 
برپایه این خبر در نشس��تی که در کرمان 
در ای��ن رابط��ه چندی قبل برگزار ش��د 
پورابراهیم��ی نماین��ده م��ردم کرمان و 
حس��ن پور نماینده س��یرجان و بردسیر 
با اش��اره به اهمیت طرح ملّی انتقال آب 
خلیج فارس به صنایع جنوب شرق کشور 
ب��ه موضوع رفع مش��کالت قانونی در این 
خصوص از تداوم این پروژه دفاع و خواستار 
اختصاص کامل هزینه های پیش بینی شده 

برای طرح انتقال آب شدند.

شرایط مدارس سیرجان و استان در آغاز سال تحصیلی  

 فضای آموزشی 
هنوز مشکل دارد

از سوی فرماندهی انتظامی
شهرستان سیرجان 

شرایط ویژه 
ترخیص 
خودروهای توقیفی 
اعالم شد

هشدار پلیس فتا
 به رانندگان خودروها 

مراقب 
کالهبرداران 
بنزینی
 باشید 

دعوت به همکاری 
به یک نفر منش�ی خانم مجرد با روابط عمومی باال دارای 
تحصی�ات معم�اری، دارای س�ابقه کار دفتر ب�رای کار 
در دفتر مهندس�ی س�اختمان با حق�وق و مزایای خوب 

نیازمندیم. 
 09013876295

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 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم   شرکت تعاونی مسکن کارکنان شبکه بهداشت و 
درمان سیرجان   به شماره ثبت 1469 شناسه ملی 10860538636 شهرستان سیرجان استان کرمان

نظر به اینکه جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول این تعاونی مورخ 98/7/2به حدنصاب مقرر در اساسنامه و قانون 
شرکت های تعاونی نرسید. به اطاع کلیه اعضا می رساند جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم راس ساعت 15 روز 

جمعه مورخ 98/7/26 در محل خیابان امیرکبیر تاالر حکیم تشکیل می گردد  از سهامداران دعوت می گردد رأس ساعت مذکور 
در جلسه حضور بهم رسانند. ضمنًا  1- اعضایی که مایلند حق حضور و رأی دادن در مجمع را به نماینده تام االختیار واگذار نمایند 
تا تاریخ 98/7/25 به اتفاق نماینده خود جهت تأیید و صدور برگ نمایندگی به محل دفتر شرکت، بلوار سیداحمد خمینی مراجعه 

نمایند. )حضور توأم عضو و نماینده وی در مجمع ممنوع است.( ضمنًا ساعت 8 صبح وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل 
برگزاری مجمع بررسی می گردد.  

دستور جلسه: 1- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت 3 سال 2- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی3- 
استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرس برای سال های 89 الی 97   4- تصویب صورتهای مالی سال های 89 الی 97  5- تصویب تغییرات اعضاء 

و سرمایه 6- تعیین مؤسسه حسابرسی و تصویب هزینه مربوطه  7- تصویب حقوق و مزایای مدیرعامل برای سال 98 
8- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت 9- تصویب آئین نامه اداری و استخدامی، تصویب دستورالعمل پاداش هیئت مدیره، 
تصویب آیین نامه تنخواه گردان، تصویب آیین نامه حقوق و وظایف و اختیارات مدیرعامل 10- تصویب نقشه سایت پالن موجود 11- تعیین تکلیف 

مطالبات پیمانکار 
هیئت مدیره شرکت تعاونی

خواهرزاده عزیزم

 سرکار خانم فاطمه اسدی 
قبولی شما را در رشته دندانپزشکی دانشگاه ملی صمیمانه تبریک 

گفته، موفقیت و سربلندی روزافزونت را آرزومندم. 

شرکت ثمین سبز 

جناب آقای مهندس زند اقطایی 
بخشدار محترم بخش گلستان
جناب آقای مهندس کیانی

مدیرعامل محترم شرکت نظم آوران
جناب آقای مهندس عمادآبادی

نماینده محترم شرکت نظم آوران
جناب آقای مسعود اسدی 
رئیس محترم حوزه بانک رسالت

از همکاری شما عزیزان در پرداخت تسهیات به کانون 
خوداشتغالی روستای چاه زرد کمال تشکر را داریم. 
حسین پورخارقانی، دهیار و راهبر کانون چاه زرد

جناب آقای 

پیمان یغمایی
رشته  در  را  جنابعالی  قبولی 
میکروبیولوژی  دکترای تخصص 

تبریک عرض می کنم.موفق و سامت باشید.

دکتر سید محمد رضوی نسب 
رییس سازمان نظام پزشکی شهرستان سیرجان

برادرزاده عزیزمان 
جناب آقای 

محمدیاسر 
فتحی 

کیوکوشین  کاراته  مسابقات  قهرمانی  طای  مدال  کسب 
مربی  و  را حضور شما  آذربایجان  بین المللی جمهوری   IFK

محترمتان جناب شیهان عرب تبریک عرض می نماییم. 

عموهایت؛ یوسف، یونس، حبیب و رسول

برادرزاده عزیزمان 

جناب آقای 

فرزاد فتحی 
 IFK کیوکوشین  کاراته  مسابقات  برنز  مدال  کسب 
و مربی  را حضور شما  آذربایجان  بین المللی جمهوری 
محترمتان جناب شیهان عرب تبریک عرض می نماییم. 

عموهایت؛ یوسف، یونس، صادق و رسول 

صافکاری انواع ماشین های سبک و سنگین 
خریدار انواع اتومبیل های تصادفی 

شهرک تعمیرکاران، خیابان خورشید،
 نرسیده به فرعی دوم 

صافکاری رسول شاهبداغی 
09138524083

 09132454083 

استخدام کارشناس ارتباط با مشتری
 در دفتر ماکسیم شهر سیرجان

- تمام وقت           - جهت انجام امور دفتری و عملیاتی
- دارای مهارت های اجتماعی )مسئولیت پذیری، کنترل 

امور محوله و فن بیان قوی(
� با روابط عمومی باال           � مسلط به امور کامپیوتری

hr@taximaxim.ir :ارسال رزومه به ایمیل
شماره تماس 02۱۷۱۱2۶۱00

پروژه انتقال آب خلیج فارس
 به استان کرمان به کجا رسید؟



علی حاج محمدی 

هفته گذش��ته روز سه شنبه انجمن پس��ته ایران میزبان 
جمع��ی از تج��ار، کش��اورزان و فع��االن حوزه پس��ته از 
کش��ورهای اروپایی در س��یرجان بود. در این مراس��م که 
در تاالر اجتماعات مجموعه ش��بدیز منطقه ویژه اقتصادی 
س��یرجان برگزار شد گروهی از کش��اورزان و تجار پسته 
س��یرجان نیز حضور داش��تند. مهندس محم��د صالحی 
رئی��س هیئت مدی��ره انجمن پس��ته ایران ک��ه برگزاری 
این نشس��ت ابتکارعم��ل او بود، این اقدام را در راس��تای 
افزای��ش روابط و تبادل تجربیات با فعاالن حوزه پس��ته از 
کش��ورهای اروپایی دانس��ت و  خاطر نشان کرد، برگزاری 
چنین نشست هایی س��بب می شود ما با همتایان خود در 
دیگر کش��ورها آشنا شویم و بتوانیم ضمن تبادل تجربیات 
و اطالعات خود با سالیق و خواسته های یکدیگر آشنا شده 
در جهت افزایش روابط با هدف معرفی بیشتر و بهتر پسته 

ایران گام برداریم.
در ابتدای این مراس��م و با توجه به نیات برگزار کنندگان 
این نشس��ت اطالعاتی در خصوص وضعیت پس��ته ایران 
در س��ال های گذش��ته و امس��ال، ان��واع و میزان پس��ته 
تولیدی در ایران، ش��یوه فراوری، برتری های ذاتی پس��ته 
ایران در مقایس��ه با پس��ته دیگر کش��ورها به ویژه آمریکا، 
محدودیت ه��ای موج��ود در زمینه تولید پس��ته همانند 
مش��کالت اقلیمی چون کمبود آب و همچنین مش��کالت 
مرب��وط به مبادالت تجاری ک��ه تحریم ها بزرگترین آن ها 
اس��ت اشاره شد. در این نشست مش��ترک ارائه کنندگان 
س��خنرانی ها تالش کردند میهمانان خارجی مراسم را به 
عنوان نمایندگان کش��ورهای اروپایی و س��فیرانی که قرار 
اس��ت برداش��ت مثبت خود را از وضعیت پس��ته ایران به 

کشورهای خود ببرند قانع سازند که مراوده تجاری با ایران 
می تواند بازار بس��یار س��ودآور و امنی برای آن ها باش��د و 
ما آماده ایم تا با رش��د روابط تج��اری و بازرگانی از حضور 

مستمر و افزایش بازارها استقبال کنیم. 
پ��س از ارائ��ه برنامه های میزب��ان ایرانی این نشس��ت، از 
مهمانان خارجی تقاضا ش��د نقطه نظرات خود را در مورد 
بازار پس��ته ی ایران و به ویژه تجربیات و مشاهدات خود را 

در سفر اخیر بیان کنند. مهمانان خارجی که از کشورهای 
مختل��ف بودند تجربه س��فر به ایران و بازدی��د از باغات و 
روش های فرآوری پس��ته را مغتنم شمردند و ضمن تشکر 
از انجمن پسته ی ایران به عنوان متولی و برگزار کننده این 
تور اقتصادی ابراز امیدواری کردند با افزایش روابط تجاری 
در بخش کش��اورزی بتوان از تجارب فعاالن حوزه پسته ی 

ایران و دیگر کشورها بهره مند شد. 
فراه��م ک��ردن ام��کان دی��دار مس��تقیم بی��ن تج��ار و 
تولیدکنندگان پس��ته ایران و مهمانان اروپایی در راستای 
تبادل اطالعات، تجارب و ایجاد ارتباطات تجاری و صنفی 
بخش دیگر مراس��م بود. یکی از تجار سیرجانی حاضر در 
جلس��ه این اقدام انجمن پسته را ستود و اظهار داشت: ما 
ش��دیداً به افزایش این ارتباط��ات نیازمندیم. چرا که تنها 
با افزایش م��راودات می توانیم بازارهای امن و متعددی را 
ایجاد کنیم و مجبور نباش��یم تنها با تعداد کمی مش��تری 
خارج��ی کار کنیم که نتیج��ه آن تن دادن به قیمت هایی 
اس��ت که بعضاً م��ورد رضایت صددرصدی ط��رف ایرانی 
نیس��ت. اما ش��ناخت بازارهای متعدد به م��ا این امکان را 

می دهد که انتخاب سودآورتری داشته باشیم. 
پس از نشس��ت مش��ترک تجار ایرانی و اروپایی پسته در 
منطق��ه ویژه، این گروه اقدام به بازدید از باغات پس��ته و 
کارخانه ه��ای فرآوری این محصول در س��یرجان نمود. تا 
بخش دوم این س��فر نیز مورد اس��تقبال مهمانان خارجی 
ق��رار بگیرد و از نزدیک با تالش تولیدکنندگان پس��ته در 

برداشت و فرآوری مکانیزه آن آشنا شوند.
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به دعوت انجمن پسته ایران و با هدف معرفی بیشتر پسته استان کرمان
 و گسترش بازارهای خارجی صورت گرفت:

تّجار اروپایی پسته
 به سیرجان آمدند

 محمد صالحی رئیس هیئت مدیره انجمن پسته ایران:  
ما تالش کردیم ضمن تبلیغ این سفر در کشورهای دیگر از تّجار و
 فعاالن حوزه کشاورزی و به ویژه پسته دعوت کنیم تا با سفر به ایران
با قابلیت های پسته ی ایران آشنا شوند
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در حاش�یه بازدید تّجار اروپایی پسته از 
س�یرجان و در فرصت کوتاهی که دست 
داد با محمد صالحی رئیس هیئت مدیره 
انجمن پس�ته ایران چند پرس�ش مطرح 

کردم:
◄جناب صالحی هدف تان از این دعوت و 

برگزاری این تور اقتصادی چیست؟
هدف در واقع ایجاد فضایی برای شناس��اندن 
بازار پسته ی ایران به شرکای تجاری ما در دیگر 
کشورهاست. ما تالش کردیم ضمن تبلیغ این 
سفر در کشورهای دیگر از تّجار و فعاالن حوزه 
کشاورزی و به ویژه پسته دعوت کنیم تا با سفر 
به ایران با قابلیت های پسته ی ایران آشنا شوند 
و در عین حال این س��فرها سبب ارتقاء سطح 

روابط تجاری با تّجار دیگر کشورها شود. 
◄از چ�ه کش�ورهایی در این تور حضور 

دارند؟
تّجار، کش��اورزان، صنعتگران و پژوهش��گران 
کش��اورزی از کشورهای ترکیه، آلمان، اسپانیا 

و استرالیا در این سفر حاضر هستند. 
◄به جز س�یرجان چه ش�هرهایی مورد 

بازدید اروپایی ها قرار گرفت؟
کرم��ان، رفس��نجان، و قزوین ه��م به عنوان 
ش��هرهایی که بیشترین تولید پس��ته در آن 
وجود دارد مقصد س��فر این افراد بود و در هر 
یک از شهرها موقعیتی فراهم شد تا با برگزاری 
نشست های مختلفی با تّجار و تولیدکنندگان 
پس��ته هر ش��هر زمینه تبادل تجارب خود را 

داشته باشند.
◄آقای صالحی امسال وضعیت پسته را 

چطور ارزیابی می کنید؟
برآورد اولیه میزان پسته امسال در کشور حدود 
220 هزار تن است. اما متأسفانه امسال حدود 
10 درصد پوکی مشاهده شده که در سال های 
قب��ل این اندازه نبود. در س��یرجان هم برآورد 

شده حدود 24 هزار تن پسته برداشت شود. 
◄در مورد قیمت پس�ته در س�ال جاری 

هم توضیحاتی می دهید؟
در حال حاضر خرید و فروش پس��ته فندقی با 
قیمت 90 هزار تومان با دو س��ه درصد نوسان 
ش��روع ش��ده اما با افزایش عرضه محصول به 
بازار قطعاً ما با مقداری کاهش مواجه خواهیم 

ب��ود که طبیعی اس��ت و تنه��ا نتیجه عرضه 
ف��راوان محصول به بازار اس��ت. چ��ون عده ای 
گمان می کنند تّجار پسته قیمت ها را کاهش 
می دهند اما در واقع افزایش تولید و برداش��ت 
محصول س��بب درص��دی کاه��ش در زمان 

برداشت می شود. 
و  کش�اورزان  ب�ه  ش�ما  ◄توصی�ه 
تولیدکنندگان پسته در مورد زمان فروش 

این محصول چیست؟
کش��اورزان عزیز برای اینکه بیشترین منفعت 
را از فروش محصول خود داش��ته باش��ند باید 
تمهیداتی بیاندیشند و پسته را در چندین نوبت 
در طول س��ال به فروش برس��انند. بدون شک 
قیمت پس��ته در ابتدای فصل برداشت کاهش 
پیدا می کند اما اگر کشاورزان و تولیدکنندگان 
بتوانند پسته خود را نگهداری و در طول سال 
بفروش برس��انند می توانند از تقاضای بازار در 
زمان هایی که مصرف باال می رود بهره ببرند و 

سود بیشتری داشته باشند.

توصیه رئیس هیئت مدیره انجمن پسته ایران به کشاورزان

باغداران پسته های خودشان را یک جا  نفروشند

آگهی مناقصه تأمین کارتن جهت بسته بندی محصول مرکبات   
ش�رکت ابراهیم آباد در نظ�ر دارد تأمین ان�واع کارتن در اندازه های مختلف جهت بس�ته بندی 
محص�ول مرکبات خ�ود را از طریق برگزاری مناقص�ه عمومی واگذار نمای�د متقاضیان محترم 
می توانن�د جهت دریافت اس�ناد مناقصه به محل ش�رکت واقع در اس�تان کرمان، شهرس�تان 
ارزوئیه، روستای وکیل آباد، شرکت مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد مراجعه نمایند. ضمنًا دریافت 

اسناد رایگان می باشد. 
زمان تحویل پاکات مناقصه حداکثر تا ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 1398/7/14 

زمان برگزاری مناقصه: ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 1398/7/14   
تلفن: 42487352-034 - فاکس: 034-42484135- 09127607822 

شرکت مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد

آگهی مناقصه عمومی شناسایی و پیش ارزیابی انجام 

خدمات فنی )کاراهی تعمیراتی، تأسیساتی و نوسازی( مرحله دوم  
شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی، انجام خدمات فنی )کارهای 

تعمیراتی، تأسیساتی و نوسازی( سایت کارخانه احیاء خود، اقدام نماید. 
بدینوسیله از کلیه شرکت های واجد شرایط دارای حداقل دو سال سابقه کار مشابه در مجموعه های صنعتی و دارای 
گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاران، دعوت بعمل می آید از تاریخ چاپ آگهی، تمایل خود را بصورت مکتوب همراه با 
تصویر اسناد و مدارک ذیل به آدرس ایمیل DKMSJSCO@gmail.com ارسال و اسناد مناقصه را دریافت نمایند. 

مدارک: 
1- درخواست رسمی )ذکر شماره تماس تلفن ثابت و همراه و ایمیل الزامی است(

2- اساسنامه )شماره ثبت، کد اقتصادی و شناسه ملی، گواهی ثبت، گواهی آخرین تغییرات و ...(
3- گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاران

4- گواهی رتبه ها و گریدهای اخذ شده. 
5- رزومه، سوابق و نمونه قراردادهای انجام شده با موضوع فوق الذکر. )سوابق و رزومه های ارسالی می بایست مربوط به سال 94 تاکنون و 

با موضوع مرتبط باشند.( 
6- گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص انجام خدمات فوق الذکر.

7- مدارک و مستندات توان مالی و لیست ماشین آالت در اختیار با اسناد و مدارک مثبته. 
- شرایط: 

1- شرکت می بایست در اداره ثبت شرکت های شهرستان سیرجان ثبت شده باشد و موضوع اساسنامه باید در خصوص انجام خدمات موضوع 
مناقصه باشد. 

2- از تاریخ ثبت شرکت حداقل 5 سال گذشته باشد و شرکت دارای حداقل 2 سال سابقه کار و فعالیت در زمینه موضوع مناقصه داشته باشد. 
3- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 500/000/000 ریال )پانصد میلیون ریال( می باشد. 

- توضیحات: 
1- کارهای خدمات فنی اشاره شده شامل کارهای عمومی، برقی، ابنیه، تأسیساتی، نوسازی و ... شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان می باشد.
2- تأمین کلیه ابزارآالت تخصصی، ماشین آالت، مواد و مصالح بر عهده کارفرما و تأمین کلیه ابزار آالت عمومی و نیروی کار ماهر مورد نیاز 

موضوع مناقصه بر عهده پیمانکار می باشد. 
3- محل انجام فعالیت؛ شهرستان سیرجان، کیلومتر 50 جاده سیرجان- شیراز، کیلومتر 2 جاده اختصاصی گل گهر، سایت کارخانه احیاء 

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان می باشد. 
4- موضوع مدارک ثبتی پیمانکار حتمًا باید در رابطه با موضوع آگهی باشد. 

5- ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچ گونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند. 
6- هزینه چاپ آگهی، بر عهده برنده مناقصه می باشد. 

7- جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 03442273806 تماس حاصل نمایید. 

کمیسیون معامالت شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

شرایط موضوع مناقصهشماره مناقصه 

21-98
خدمات فنی )کارهای تعمیراتی، 

تأسیساتی و نوسازی(
حداقل دو سال سابقه کار مشابه در زمینه های عمرانی، 

ابنیه، تأسیساتی و ...
گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاران 

آگهی مناقصه انجام عملیات

 کاشت و داشت محصول زراعی گندم و جو اپئیزه    
این شرکت در نظر دارد عملیات کاشت و داشت محصول زراعی گندم و جو پائیزه در اراضی زراعی 
خود را در س�طح 110 هکتار به پیمانکاران واجد صالحیت واگذار نماید متقاضیان محترم می توانند 
جهت دریافت اس�ناد مناقصه به محل ش�رکت واقع در اس�تان کرمان، شهرستان ارزوئیه، روستای 
وکیل آباد، شرکت مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد مراجعه نمایند. ضمنًا دریافت اسناد رایگان می باشد. 

زمان تحویل پاکات مناقصه حداکثر تا ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 1398/7/14 
زمان برگزاری مناقصه: 9 صبح روز یکشنبه مورخ 1398/7/14   

تلفن: 42487352-034 - فاکس: 034-42484135- 09127607822 

شرکت مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد



 شماره 1191 
 شنبه 6 مهر 1398  ورزش4

مشکل تیم فوتبال گل گهر کجاست؟
هنوز شخصیت تیمی پیدا نکرده ایم

محمدرضا جهانشاهی

پس از شکس��ت تیم فوتبال گل گهر برابر صنعت نفت آبادان درخانه، آنچه برای 
تحلیل گران و کارشناسان ورزش از همان ابتدای فصل روشن بود برای تماشاگران 
عادی فوتبال نیز تا حدودی مشخص شد که این تیم تا اینجای کار نه توان فنی 
شکس��ت حریفان خود را در لیگ برتر داشته و نه شخصیت قابل ستایش تیمی 
پیدا کرده که حداقل بتواند دغدغه ی فکری حریفان خود باش��د و اگر به همین 
منوال ادامه دهد در بازی های آینده برابر تیم های قدر لیگ با مشکالت بیشتری 
مواجه خواهد شد مگر آنکه حداقل با ارائه بازی های هجومی و شجاعانه تر برای 
خود احترام بخرد. یکی از کاربردهای ورزش بحث هویت س��ازی است. هنوز این 
تیم آن هویت را پیدا نکرده و سؤال هم این است پس از گذشت ۵ هفته از شروع 
لیگ برتر تیم فوتبال گل گهر برای خودش چه شخصیت و هویتی ساخته است؟. 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به   واسطه طرح های توسعه ای خود که دستاورد 
نگاه اس��تراتژیک مدیران چند دهه گذش��ته خود تا امروز بوده اکنون تبدیل به 
یک بنگاه بزرگ اقتصادی و معدنی در کشور شده است که در بورس کشور یک 
جاذبه به حساب می آید. به همین دلیل در حوزه معدن و صنعت نیز نام گل گهر 
یک برند معتبر اس��ت و پس از صعود این تیم به لیگ برتر در یک فرجه زمانی 
بسیار کوتاه مدیران شهرستان و شرکت گل گهر در یک حرکت اورژانسی و قابل 
توجه دس��ت به کار بزرگی زدند و اس��تادیوم امام علی )علیه الّس��الم( را با تمام 
خرابی هایی که داشت آماده برگزاری مسابقات نمودند که تحسین جامعه فوتبال 
کشور را به همراه داشت. همین برند شرکت گل گهر در کنار حمایت و همراهی 
مدیران شهرستان باعث شد که در ذهن مخاطبین این موضوع جا بی افتد تیمی 
که از این ش��هر و با این برند در مسابقات ش��رکت می کند دارای جاذبه است و 
می تواند برای حریفانش دردسر درست کند اما به عکس آنچه در۵ هفته گذشته 
و ب��ه خصوص در بازی خانگی اش مقابل صنعت نفت دیدیم و دیدند خالف آن 
را ثابت کرده اس��ت. البته نتایج ضعیف تیم گل گهر را نباید در تاکتیک یا اَرنج 
اشتباه جستجو کرد- که این هم جای خود دارد- بلکه مشکل اصلی تیم فوتبال یا 
باشگاه گل گهر ساختاری است و نمی توان با تغییر تاکتیک یا حتی تعویض مربی 
برطرف شود. نبود یک برنامه استراتژیک و راهبردی در باشگاه نشان می دهد این 
باشگاه تهی از کارشناسان ورزش به خصوص فوتبال است. اینکه آن ها نمی دانند 
در چه نقطه ای ایستاده اند و به چه نقطه ای می خواهند برسند. این دقیقاً همان 
نقطه قوت برند ش��رکت معدنی گل گهر و نقطه ضعف باش��گاه ورزشی آن است. 
باشگاه گل گهر نباید همچنان در باد صعود تیمش بخوابد و تصّور کند بزرگترین 
فتح را انجام داده و دیگر کاری ندارد. از این دست صعودها مس رفسنجان و مس 
سرچشمه هم خیلی پیش از ما داشته اند. از گل گهر هم پس از 12 سال حضور 
در  لیگ 1 با مخارج س��نگین و ریخت و پاش پول به پای مربیان و بازیکنان با 
امکانات فوق العاده ای که به خصوص در س��ه چهار س��ال گذشته در اختیارشان 
گذاشت  همین انتظار می رفت اما یک اصل در جامعه ی ما همیشه وجود دارد که 
می گوید: »حفظ دستاورد مهم تر از خود دستاورد است«. بنا بر همین اصل باید 
این باشگاه تالش بیشتری در حفظ این دستاورد داشته باشد که تاکنون چیزی 
از آن جز قراردادهای س��نگین با خودش��ان و بازیکنان غیربومی که به سالمت 
ساق های ش��ان بیشتر فکر می کنند تا فداکاری در زمین ندیده ایم و چنانچه این 
معضالت همچنان دامن گیر این تیم با مربی بد اخالقش باش��د قطعاً سرنوشتی 

جز مس رفسنجان و مس سرچشمه نخواهد داشت.!

نگاه

گروه ورزش نگارستان: 

س��وت پایان ب��ازی گل گهر با صنعت نفت آب��ادان آغاز 
حاشیه های بزرگ برای وینگو بگوویچ بود. مرد ُکروات که 
حاال چهارمین سال حضورش را در سیرجان می گذراند 
قباًل هم از این شعارها زیاد دیده و شنیده و طبیعی است 
ک��ه برایش عادی ش��ده و به قول خودش مهم نیس��ت 
روی س��کوها علیه او چه می گویند. اما همین مربی که 
گفت برایم مهم نیست علیه من چه فریادهایی می زنند 
در مقابل ش��عار »حیا کن رها کن« تماش��اگران این بار 
طاقت نیاورد و در نشس��ت خبری با خبرنگاران که پس 
از بازی برگزار شد به تماشاگران فوتبال که از نتایج تیم 
تا بدین جا ناراضی بودند اهانت کرد و برای چند بار گفت 
ش��رم تان باد و آخر سر جلس��ه را نیمه تمام گذاشت و 
رفت.! او در این کنفرانس گفت: تیم گل گهر امروز به دلیل 
یک سری اشتباهات صورت گرفته، از حریف گل خورد و 

در ادامه نیز چند فرصت گل زنی را از دست دادیم. 
ایس��نا در گزارشی از این نشست خبری به نقل از وینگو 
بگوویچ اضافه کرد: طبیعی است که در چنین شرایطی 
بازی همراه با ریس��ک را پیش ببریم و تیمی هم که رو 
به جلو بازی کند، ممکن اس��ت شرایطی را برای حریف 
خود مهی��ا کند. وی اظهار ک��رد: بازیکنان تیم گل گهر 
ام��روز با تمام تالش بازی کردن��د و من به آن ها افتخار 
می کنم؛ چند فرصت ایجاد کردیم اما به گل نرسیدیم و 
تیم خوش شانس میدان نبودیم؛ اما بازی های زیادی در 
پیش رو داریم و مطمئن هستم در نهایت رتبه خوبی در 

جدول مسابقات کسب می کنیم.
بگوویچ ک��ه در دقایق پایانی بازی با ابراز ش��عارهایی از 

سوی هواداران تیم گل گهر مورد انتقاد قرار گرفت، گفت: 
برای آن دس��ته از هواداران، سر دادن چنین شعارهایی 
شرم آور است و برایم مهم نیست علیه من چه فریادهایی 
می زنن��د. س��رمربی تیم فوتبال گل گهر ک��ه در ادامه با 
س��ؤاالت بیش��تری مبنی بر اعتراض هواداران و نتیجه 
منفی بازی مواجه شد، این نشست خبری را نیمه تمام 
رها کرد و به نشانه اعتراض حواشی پیش آمده در انتهای 

مسابقه، محل برگزاری نشست خبری را ترک کرد.

واکنش تند به اظهارات سرمربی گل گهر
پس از این نشس��ت نیمه کاره فضای مجازی پُر ش��د از 
حاش��یه های ب��ازی و اظهار نظ��ر ه��واداران ناراضی در 
پیج های اینس��تاگرامی و یا کامنت های تماش��اگران که 
از عملکرد باش��گاه و کادر فّنی در نتایج ضعیف این تیم 

عصبانی بودند. 
در همین حال یکی از تماشاگران روی سکوها که پس 
از ب��ازی به مقاب��ل جایگاه آمده بود گف��ت: »من تمام 
بازی ها را آمده ام. حتی اگر سرکار بودم مرخصی گرفتم 
و آمده ام ولی نمی توانم تحّمل کنم تیم ما این قدر دست 
بس��ته باش��د و نتیجه نگیرد. وقتی براب��ر صنعت نفت 
اینجوری سرشکس��ته مان می کنند در مقابل استقالل 
و پرس��پولیس و س��پاهان چ��کار می خواهن��د بکنند. 
خدا نکند بش��ویم تیم دس��ت گرمی لیگ و آبروی مان 
برود.« از این دس��ت نظرات از سوی تماشاگران چه در 
ورزش��گاه و چه در فضای مجازی زی��اد بود اما در این 
میان، اظهارات تند حم��زه مظفری علیه وینگو بازتاب 
بیشتری در سایت ها و کانال های خبری داشت. مظفری 
کاپیتان س��ابق گل گهر که با صع��ود تیم به لیگ برتر 

از این تیم کنار گذاش��ته ش��د خطاب به سرمربی تیم 
گل گهر در پیج اینستاگرامش نوشت: » شرم بر خودت 
باد وینگو! ش��رم بر خودت باد وینگو که ۴ سال هر چه 
خواس��تی در اختیارت گذاشتند و هر چه کردی کسی 
چیزی نگفت و هر نتیجه ای گرفتی به کسی جواب پس 
ندادی... انگار در باخت های تو همه تقصیر داشتند جز 
خودت! هواداری که در س��رما و گرم��ا تیم را حمایت 
می کند شایس��ته این نیست که مورد تهمت قرار گیرد 
آقای بگوویچ! هوادارانی که اکثراً از قشر محروم جامعه 
هس��تند و حتی بعضی ها پول خرید بلی��ط ندارند و از 
کارگری و دست فروشی به ورزشگاه می آیند حق دارند 
از باخت تیم شهرش��ان ناراحت باشند و تو که قرارداد 
میلیاردی می گیری معلوم است که حرف و شعار آن ها 

برایت اهمیتی ندارد... شرم بر خودت باد وینگو شرم«

 چه کسی پیراهن تیم گل گهر را عوض کرد؟
این بازی البته حاشیه دیگری هم داشت و آن تغییر رنگ 
لب��اس تیم برای اولین بار در این بازی بود. البته تعویض 
لباس و تغییر رنگ از اختیارات هر تیمی است اما تیمی 
که بیش از یک دهه از لباس فرم س��فید و آبی که رنگ 
پرچم و آرم شرکت گل گهر و رنگ همیشگی تیم است 
اس��تفاده کرده به یک باره بدون حتی اعالم قبلی با رنگ 
قرمز به میدان بیاید کمی س��ؤال برانگیز شد به خصوص 
که مرس��وم است سرپرس��تان دو تیم، قبل از مسابقه با 
لباسی که قرار است با آن مسابقه دهند عکس یادگاری 
می گیرند اما در این بازی برای اولین بار این اتفاق نیفتاد 
تا موضوع بیشتر جنبه کنجکاوی خبرنگاران قرار بگیرد. 
در حالی که مس��ئوالن تیم گل گهر توضیح ندادند چرا 
این اتف��اق افتاد اما برخی ها به ای��ن حدس و گمان ها 
پرداختند که چون سرپرس��ت تیم پرسپولیس��ی است 

اقدام به این کار کرده و برخی نیز با اش��اره به سابقه ی 
مسئوالن این تیم در استفاده از خرافات و جادوگری - 
که باعث محرومیت یک س��اله آن ها شد - این بار شاید 
با تغییر ناگهانی رنگ خواس��ته اند به ناکامی ها تا هفته 
پنجم پایان بدهند و بگویند رنگ آبی و س��فید خوش 

یُمن نبوده است. 
البته ضمن احترام به رنگ لباس دو تیم بزرگ پایتخت، 
بحث آبی و قرمز و اس��تقالل و پرس��پولیس یک بحث 
انحرافی و بی موردی اس��ت چرا که ه��ر تیم حق دارد 
از رنگ دوم و س��وم تیمش در هر مسابقه استفاده کند 
ولی تغییر ناگهانی رنگ لباس پس از 1۵ س��ال آن هم 
با حذف مراس��م عکس یادگاری سؤال هایی در فضای 
مجازی و نیز بین هواداران مطرح کرد تا حاش��یه های 
این بازی پس از شکست غیرمنتظره خانگی و عصبانیت 

دوطرفه وینگو و تماشاگران بیشتر شود. 
در پایان به یک نکته از جلسه خبرنگاران با وینگو نیز 
اشاره می کنیم و آن اینکه در حالی که عدم نتیجه گیری 
گل گهر و بررس��ی دالیل آن می توانست سؤال بسیاری 
از خبرنگاران حاضر در جلس��ه از سرمربی تیم باشد اما 
در کمال تعجب لحظات ابتدایی این جلس��ه با س��کوت 
خبرنگاران گذشت و کسی حاضر به پرسش نبود تا اینکه 
خود وینگو لب به س��خن باز کرد و به تماشاگران توپید. 
در دلی��ل این موضوع می توان گفت برخی از خبرنگاران 
ورزشی هنوز حرفه ای نشده اند تا جسارت اولین پرسش 
را از س��رمربیان لیگ برتری داشته باشند و برخی دیگر 
نیز به دلیل پاره ای مالحظات از جمله ارتباط کاری شان 
با باش��گاه گل گهر حاضر به ریس��ک طرح پرسش های 
انتقادی از این تیم نیس��تند چ��را که همین خبرنگاران 
-نوع دومی ها- در جلسه سرمربی تیم صنعت نفت چنان 

پرسشگر شده بودند که بیا و ببین!
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سرمربی تیم فوتبال گل گهر در واکنش به شعارتماشاگران
 در بازی با صنعت نفت:

برایم مهم نیست 
علیه من چه فریادهایی 
می زنند !
 وینگو بگوویچ نشست خبری با خبرنگاران را نیمه تمام رها کرد
 و از جلسه بیرون رفت

آگهی مناقصه انجام عملیات

 سورت و بسته بندی محصول مرکبات وگوجه فرنگی     
این ش�رکت در نظر دارد عملیات س�ورت و بس�ته بندی محصول مرکبات وگوجه فرنگی خود را به 
ص�ورت جداگانه ب�ه پیمانکاران واج�د صالحیت واگذار نمای�د متقاضیان محت�رم می توانند جهت 
دریافت اسناد مناقصه به محل شرکت واقع در استان کرمان، شهرستان ارزوئیه، روستای وکیل آباد، 

شرکت مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد مراجعه نمایند. ضمنًا دریافت اسناد رایگان می باشد. 
زمان تحویل پاکات مناقصه حداکثر تا ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1398/7/13 

زمان برگزاری مناقصه: 11 صبح روز شنبه مورخ 1398/7/13   
تلفن: 42487352-034 - فاکس: 034-42484135- 09127607822 

شرکت مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد

خانواده محترم بادفر 
با نهایت تأس�ف مصیبت درگذش�ت مرح�وم عبدالمجید بادفر را 
حضور ش�ما س�روران گرانقدر تس�لیت عرض می نماییم. رحمت 

واسعه الهی قرین روح پاک آن مرحوم باد. 
رضا رئیسی زاده 

خانواده محترم بادفر 
با نهایت تأسف ضایعه درگذشت مرحوم عبدالمجید 
بادف�ر را که از اعض�اء گرانقدر اتحادی�ه صنف لوازم 
یدکی بودند را حضور ش�ما تس�لیت عرض نموده، از 
خداون�د متعال برای آن مرحوم عل�و درجات و برای 

بازماندگان صبر و اجر مسئلت می نماییم. 

ناصر رئیسی زاده 
اتحادیه صنف لوازم یدکی

جناب آقای 

 ابراهیم سوندرومی 
درگذش�ت پ�در گرامی تان را حضور ش�ما و خانواده 
محترمتان تس�لیت ع�رض نم�وده، از درگاه خداوند 
متع�ال برای آن مرح�وم غفران الهی و برای ش�ما و 

سایر بازماندگان صبر جمیل خواستاریم. 

شرکت هیراد صنعت کیان 

جناب آقایان 

حسین و محسن یزدی نژاد 
با نهایت تاسف درگذشت پدر گرانقدرتان، شادروان 
حاج محمد یزدی نژاد را حضور شما و خانواده گرامی 
تسلیت عرض نموده از درگاه خداوند متعال برای آن 
مرح�وم علو درجات و برای بازمان�دگان معزز صبر و 

سالمت مسئلت می نمائیم.

 گروه انبوه سازی رئیسی پور

جناب آقای 

محسن عباسلو 
فقدان پدر بزرگوارتان را حضور جنابعالی تسلیت 
عرض نموده، از خداوند متعال برای ش�ما و سایر 

بازماندگان آرزوی صبر و شکیبایی داریم. 

شرکت کهن مهر سیرگان 

خانواده محترم دهیادگاری
جناب آقایان 

مهندس سعید، مهدی و جواد 
فقدان مادر بزرگوارتان را حضور ش�ما تسلیت عرض 
نم�وده، از درگاه خداوند ب�رای آن مرحومه غفران و 

برای شما صبری عظیم مسئلت داریم.

 حسین امانی

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

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

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

مبلغ تضمین )ریال( 
شرکت در مناقصه 

شماره حساب 
واریز مبلغ ضمانتنامه 

مدت پروژه 

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

بخشداری مرکزی محل دریافت اسناد 

بخشداری مرکزیمحل تحویل پیشنهادها 

98/7/24 آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات 

بخشداری مرکزیمحل بازگشایی پاکات 

98/7/25زمان 
رأس ساعت 10 صبح

خانواده های محترم صالحی و احمدی
با نهایت تأسف مصیبت وارده را حضور شما سروران ارجمند 
تس�لیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال ش�ادی روح 
و عل�و درجات آن مرح�وم و صبر و س�المت بازماندگان را 

روح اهلل شیرزادمسئلت می نمایم. 



◄ در شرایطی که همه از کمبود سرانه 
مطالعه و کتاب  نخواندن ایرانی ها صحبت 
می کنند، چه انگیزه ای داشتید که اقدام 

به راه اندازی کتاب فروشی کردید؟
قطعاً س��رانه ی مطالع��ه در جامعه ی ما رقم 
ناچیزی است و در سال های اخیر به واسطه ی 
فراگیر ش��دن ش��بکه های اجتماعی مجازی 
میزان مطالعه کم تر از قبل هم ش��ده با این 
ح��ال اما هنوز عالقه من��دان مطالعه و کتاب 
کم نیس��تند و کتاب های خوِب خوانده نشده 
هم کم نیس��ت. در این میان یک نکته مهم 
را هم نباید فراموش کنیم؛ کتاب های زیادي 
ک��ه ارزش خوان��ده ش��دن را دارد، به مردم 
معرفی نشده اند. یکی از هدف های مهم ما در 
مجموعه »کتاب مستطاب« ارائه ی کتاب های 
شاخص از نویسندگان و مترجمان درجه یک 
به مردم سیرجان اس��ت. موضوعی که جای 
خالی اش در س��یرجان به ش��دت احس��اس 
می شود. سعی ما بر این است که کتاب هایی 
را در معرض انتخاب عالقه مندان قرار دهیم 
که یا نویسنده شناخته شده ای داشته باشد، یا 
مترجم درجه یکی آن را ترجمه کرده باشد یا 

ناشر معتبری کتاب را منتشر کرده باشد. در 
یک کالم کتاب هایی را عرضه کنیم که ارزش 
خوانده ش��دن دارد و این اطمینان را داشته 
باشیم که مخاطب ما هر کتابی را که از قفسه 
بیرون می آورد یکی از این ویژگی ها را داشته 

باشد.
◄ ب�ه فض�ای مج�ازی اش�اره کردید. 
چه ق�در می توان از ای�ن فضا در جهت 

گسترش کتاب خوانی استفاده کرد؟
به روز بودن الزمه ی هر کاری است. ما هم در 
چند ماهی که از افتتاح کتاب فروشی می گذرد 
در ش��بکه های مجازی به ویژه اینستاگرام که 
این  روزها مخاطب بیش تری دارد، به معرفی 
کتاب می پردازیم و کتاب های جدیدی را که 
منتش��ر می ش��ود و در کتاب فروشی موجود 
اس��ت به مخاطبان معرفی می کنیم. اتفاقی 
که با اس��تقبال گروه مخاطب ما روبه رو شده 
اس��ت و در همین فضا هم ب��ا مخاطب مان 
صحبت می کنیم. در همین مدت، نزدیک به 
دویست کتاب جدید و قدیمي را با خالصه ای 
از اطالع��ات مربوط به آن ها معرفی کرده ایم. 
کان��ال تلگرامی کتاب فروش��ی هم با همین 

رویه در دس��ترس اس��ت. راه اندازی س��ایت 
کتاب مس��تطاب هم از برنامه هایی است که 
در حال اجرایی کردن آن هستیم تا فاصله ی 

مخاطبان با کتاب ها را کم تر از قبل کنیم.
◄ خیلی ها اعتق�اد دارند گرانی کتاب 
یکی از دالی�ل عدم اس�تقبال مردم از 
کتاب است. در این باره نظرتان چیست؟
یک بار دیگ��ر یادآوری کنیم ک��ه از نظر ما 
مهم تری��ن عامل، معرفی نش��دن کتاب های 
خوب به مردم است. متأسفانه در بسیاری از 
نمایشگاه های فصلی کتاب در سراسر ایران، 
ناش��ران کتاب هایی را که مورد استقبال قرار 
نگرفته است با تخفیف به مردم ارائه می کنند 
ت��ا انبارش��ان را از آن ها خالی کنند. کس��ی 
هم که آش��نایی قبلی با ای��ن کتاب ها ندارد، 
می خرد و بعد از خواندن ده، بیس��ت صفحه، 
از آن کتاب و احتماالً کتاب های دیگر دلزده 
می ش��ود. درباره ی قیمت کتاب قدری اغراق 
می شود، هنوز قیمت کتاب در مقایسه با دیگر 
کاالها قیمت زیادی ندارد. گرانی کتاب برای 
کسی که بخواهد در ماه ده، بیست جلد کتاب 
بخ��رد، موضوعی پذیرفتنی اس��ت اما وقتی 

بخواهیم در ماه ی��ک یا دو کتاب بخریم، در 
هزینه های جاری خانواده رقم ناچیزی است. 
جا دارد ای��ن موض��وع را بگوییم که همین 
اآلن در کتاب فروش��ی م��ا کتاب های زیر ده 
هزار تومان هم داریم یا مجموعه داس��تان ها 
و رمان هایی از نویس��ندگان مهم و مطرح که 
حدود ده هزار تومان قیمت دارد. بهتر اس��ت 

گرانی کتاب را بهانه ی تنبلی مان نکنیم. 
◄ از صحبت هایتان این طور برداش�ت 
کردم که معرفی کتاب را عامل مهمی در 

باال بردن سرانه مطالعه می دانید.
آموزش مؤثرترین عامل در عالقه مند کردن 
مردم به کتاب خوانی اس��ت. در جاهای دیگر 
دنیا،  این آموزش از طریق خانواده ها و مراکز 
آم��وزش عمومی ب��ه کودک داده می ش��ود. 
رس��انه ها و مراکز فرهنگی هم هس��تند اما 
در ایران توق��ع داریم معضل کمبود مطالعه 
ب��ا توزی��ع رای��گان کت��اب و غ��ر زدن حل 
ش��ود. بخش��ی از این آموزش باید از طریق 
کتاب فروشی ها منتقل  ش��ود. کتاب فروشی 
قب��ل از هر چیز،  یک بنگاه فرهنگی اس��ت. 
اصلی ترین وظیفه کتاب فروش معرفی و ارائه 

کتاب است. برنامه های جانبی کتاب فروشی 
هم همه در همین راستا هستند. ما به عنوان 
کتاب ف��روش، در ح��د توانم��ان وظیفه مان 
را انج��ام می دهی��م ولی بار اصل��ی به دوش 

خانواده ها و نهادهای آموزشی کشور است.
◄ در این مدت از استقبال مردم راضی 

هستید؟
خوشبختانه اس��تقبال عالقه مندان کتاب و 
کتاب خوان��ی خوب ب��وده و در همین مدت 
کوتاه هم دوس��تان قدیم مان زیاد به ما س��ر 
می زنند هم دوس��تان جدیدی پیدا کرده ایم 
و خوش��حالیم که فضای این کتاب فروش��ی 
برایش��ان فضای جذابی اس��ت ک��ه ترجیح 
می دهند وقت ش��ان را در این ج��ا بگذرانند. 
تالش ما هم از ابت��دا بر همین موضوع بوده 
که فضای دلنشینی برای عالقه مندان کتاب 
فراهم کنی��م که حتی اگر قصد خرید کتاب 
را هم نداش��ته باش��ند، بتوانند ساعتی را در 
می��ان کتاب ه��ا بگذرانن��د و از همهمه ها و 
ش��لوغی زندگی فاصله بگیرند. تقسیم بندی 
فضای کتاب فروشی هم در عین یکپارچگی، 
مجزاست. کتاب های نویسندگان خارجی در 
طبقه همکف و کتاب های نویسندگان ایرانی 
در یک نیم طبقه مجزاست. فضای کتاب های 
کودک و نوجوان ه��م در فضای جداگانه ای 
از طبقه همکف اس��ت و همین تفکیک فضا 
مورد توجه و اس��تقبال قرار گرفته اس��ت و 
از محیط کتاب فروش��ی  مراجعه کنن��دگان 

راضی اند.
◄ در کن�ار کتاب فروش�ی فعالیت های 
جنبی دیگری را ب�رای این مجموعه در 

نظر دارید؟
تازه س��ه م��اه از آغ��از به کار م��ا می گذرد و 
بیش ترین وق��ت ما در این مدت صرف تهیه 
و به روز کردن کتاب ها ش��ده اس��ت. کم کم 
وقت آزاد بیش تری برای فعالیت های فرهنگی 
خواهیم داش��ت و به قط��ع و یقین در آینده 
نزدیک برنامه های جنبی م��ان را در حوزه ی 
کتاب آغاز می کنی��م. در همین مدت کوتاه 
میزبان دو جلسه ی کتاب خوانی انجمن ادبی 
»جری��ان« بودیم و از دوس��تان دیگری هم 
که قص��د فعالیت های فرهنگ��ی در حوزه ی 
کتاب داشته باشند اس��تقبال خواهیم کرد؛ 
اما برنامه های��ی را که خودمان بخواهیم اجرا 
کنیم، هنوز به مرحله ی اجرا نرسیده است و 
بعد از یک مجال کوتاه برای برنامه ریزی شان، 

حتماً شروع خواهیم کرد.

محمدعلی آزادیخواه 

■ جای شگفتی است که خیلی ها خوابیده و بی تفاوت 
روزگار می گذرانند و بی تفاوتی گناه کمی نیست.

■ جای شگفتی است که تا کسی هنردوست نباشد، 
هرگز هنرمند نمی شود.

■ هنرمند راس��تین کسی اس��ت که زندگی خلق 
می کند؛ چون همیشه در آثارش رحم و دلسوزی می آفریند.

■ هدف هنرمند امروز باید زندگی شاد باشد؛ بعد، با زندگِی شاد خودش 
زیبایی ها را پیدا کند و نشان دهد.

■ هنرمند باید با هنرش مردم را به سوی سعادت و خوشبختی دعوت کند 
و به شادکامی و ُعمِر با عّزت برساند.

■ هنرمن��ِد راس��تین باید مثل ابر بهاری به زندگی ها ط��راوت و تازگی و 
شکوفندگی ببخشد.

■ ابِر عقیم عاطفه و دلی ندارد که دست کم چهار قطره اشک باران بریزد و 
اُمیِد رویندگی و بالندگِی تخم های خفته در خاک را بدهد.

■ شخص هر قدر نجیب تر باشد، تکّبرش کمتر است.
■ شخِص متکّبر را به سختی می توان بخشید.

■ پرنده ِی پیر آرزوِی پروازهای نو را به گور می برد.
■ دلم برای پرنده ای می سوزد که جسِد پَرواز را گام  زنان به دوش می کشد.
■ عزیزم! اگر با دانش و آگاهی معمارِ وجود خودت باشی، بهترین مهندِس 

خوْد ساخته ِی روزگاری.
■ ب��ا دانش و آگاهی همه به این رس��یده اند ک��ه آدم نمی تواند »نور« را 

نادیده بگیرد.
■ هر آنچه که به انسان کمال می بخشد، اوج زیبایی است.

■ »بَدبیاری« را چه کسی برایمان آورده است؛ )این را خوِد ترکیِب کلمه 
هم پاسخ می دهد(: »خودمان«!
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گفت وگو با مدیران کتاب فروشی »کتاب مستطاب«؛

گرانی کتاب را بهانه ی تنبلی مان نکنیم
قطعاً سرانه ی مطالعه در جامعه ی ما رقم ناچیزی است و در سال های اخیر به واسطه ی فراگیر شدن شبکه های اجتماعی مجازی میزان 

مطالعه کم تر از قبل هم شده با این حال اما هنوز عالقه مندان مطالعه و کتاب کم نیستند و کتاب های خوِب خوانده نشده هم کم نیست.

آخرین مهلت ارسال آثار به 
جشنواره موسیقی نواحی

روابط عمومی انجمن موسیقی ایران از تشکیل ستاد برگزاری دوازدهمین 
دوره جشنواره موسیقی نواحی این هفته در کرمان خبر داد و اضافه کرد: 
در این جلس��ه که با حضور مسئوالن انجمن موسیقی کشور و مسئوالن 
ارش��اد در کرمان برگزار ش��د پیرامون نحوه برگزاری جشنواره دوازدهم 

موسیقی نواحی تصمیماتی اتخاذ گردید. 
در این جلس��ه مدیرکل ارش��اد اس��تان گفت: یکی از تفاوت های جشنواره 
موس��یقی نواحی امس��ال با دوره های گذشته آن، تش��کیل ستاد و شورای 
سیاس��ت گذاری جش��نواره ب��ا حضور جمعی از مس��ئوالن ارش��د دولتی، 
هنرمندان و مدیران مرتبط است که هر کدام در کمیته های اجرایی مختلف 
شرح وظایف مشخصی دارند و به دنبال کیفیت بخشی به این رویداد بزرگ 
فرهنگی در استان کرمان هستند. گفتنی است دوازدهمین دوره جشنواره 
موس��یقی نواحی از 16 تا 19 آبان در کرمان برگزار می شود. آخرین مهلت 

ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره نیز سه شنبه 16مهر اعالم شده است.

کاریکلماتور

          گروه فرهنگ و هنر

چند ماه است که اتفاق فرهنگی خوبی در سیرجان افتاده؛ کتاب فروشی »کتاب 
مستطاب« با مدیریت سارا ستوده نژاد و عباس محمودیان راه اندازی شده و در 
همین مدت کوتاه پاتوق اهالی فرهنگ و هنر شده است. کتاب مستطاب که در 
انتهای بلواِر جنب خانه معلم )بلوار سرلشکر ایران نژاد( قرار دارد فضای مناسب 

و وسیعی برای عالقه مندان به کتاب خوانی ایجاد کرده است. 
س�ارا ستوده نژاد کارشناس ارشد معماری است و پیش  از این در کرمان سابقه ی 
فعالی�ت روزنامه ن�گاری و مدیری�ت کتاب فروش�ی »طاقچه« را داش�ته، عباس 
محمودیان هم کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی و از روزنامه نگاران سیرجانی 
اس�ت که پیش از این با نگارس�تان و نش�ریات محلی همکاری داشت و اآلن در 
صفحه ی طنز روزنامه ی اعتماد می نویس�د. این هفته س�راغ این کتاب فروش�ی 

رفتیم و با این زوج فرهنگی درباره ی کتاب ها و فعالیت هایشان صحبت کردیم.

خبر

آگهی مناقصه تأمین سبد پالستیکی 

جهت بسته بندی محصول مرکبات و گوجه فرنگی گلخاهن ای    
شرکت مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد در نظر دارد تأمین سبد پالستیکی جهت بسته بندی محصول 
مرکب�ات و گوجه فرنگی گلخان�ه ای خود را از طریق برگزاری مناقص�ه عمومی به واحدهای تولیدی 
واجدش�رایط واگذار نماید متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به محل شرکت 
واقع در استان کرمان، شهرستان ارزوئیه، روستای وکیل آباد، شرکت مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد 

مراجعه نمایند. ضمنًا دریافت اسناد رایگان می باشد. 
زمان تحویل پاکات مناقصه حداکثر تا ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 1398/7/14 

زمان برگزاری مناقصه: ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخ 1398/7/14   
تلفن: 42487352-034 - فاکس: 034-42484135- 09127607822 

شرکت مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی اپرک بنفشه  
س�ازمان س�یما، منظر و فضای س�بز س�یرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر: عملیات 
بهس�ازی پارک بنفشه( به شماره 2098090549000010 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نمای�د. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس�ناد مناقصه تا ارائه پیش�نهاد مناقصه گران و بازگش�ایی 
پاکت ها از طریق درگاه س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س�تاد( ب�ه آدرس www.setadiran.ir انجام 
خواهد ش�د و الزم اس�ت مناقص�ه گران در صورت عدم عضوی�ت قبلی، مراحل ثبت نام در س�ایت مذکور و 

دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1398/7/6 می باشد. 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 18 روز سه شنبه تاریخ 1398/7/16  

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19 روز  یکشنبه تاریخ 1398/7/28
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 روز  سه شنبه تاریخ 1398/7/30

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها: 
الف: آدرس: سیرجان، بلوار شهید زندی نیا، مجتمع سازمانی شهرداری و تلفن: 3- 03442338102

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

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان 

آگهی مناقصه انجام عملیات 

ربداشت محصول مرکبات و گوجه فرنگی    
این شرکت در نظر دارد عملیات برداشت محصول مرکبات و گوجه فرنگی خود را به صورت جداگانه 
به پیمانکاران واجد صالحیت واگذار نماید متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه 
به محل ش�رکت واقع در اس�تان کرمان، شهرس�تان ارزوئیه، روس�تای وکیل آباد، ش�رکت مجتمع 

کشاورزی ابراهیم آباد مراجعه نمایند. ضمنًا دریافت اسناد رایگان می باشد. 
زمان تحویل پاکات مناقصه حداکثر تا ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1398/7/13 

زمان برگزاری مناقصه: 9 صبح روز شنبه مورخ 1398/7/13   
تلفن: 42487352-034 - فاکس: 034-42484135- 09127607822 

شرکت مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد



به بهانه روز جهانی ایمنی بیمار
نکاتی برای ایمنی بیماران 

صدیقه نکویی*

خدم��ات غیرایم��ن مراقبتی و درمان��ی عالوه برتحمیل رنج به انس��ان ها 
هزینه ه��ای اقتصادی س��نگینی به دنبال دارد. حف��ظ ایمنی بیمار یکی از 
مهم ترین دغدغه های نظام های سالمت به خصوص در کشورهای توسعه یافته 
می باش��د آمار حاکی از آن اس��ت که درصد غیر قابل اغماضی از بیماران در 
مواجهه با سیستم های بهداشتی و بیمارستان ها دچار عوارض و صدمات ناشی 
از ارائه خدمات می گردند. اولین و مهم ترین الزام در هر بیمارس��تان آس��یب 
نرس��اندن به بیماران است و لذا ایجاد یک نظام جامع سیستمیک و استقرار 
فرهنگ ایمنی بیمار می تواند موجب کاهش خطاها، کاهش هزینه ها و ارتقاء 
رضایت مندی بیماران و مراجعین گردد. درک متقابل مردم و جامعه از برنامه ها 
و طرح های نظام سالمت و مشارکت فّعال ایشان منجر به محقق شدن بهتر 
اهداف سالمت خواهد شد بیمار بایستی در فرآیند درمان خود مشارکت نموده 
و با دقت بیشتری طرح های درمانی را پیگیری نماید. آگاه سازی بیماران گرچه 
فرآیند زمان بر و طاقت فرسایی است لیکن با توجه به پیامدهای آن که همانا 

کاهش خطاها و کسب نتیجه بهتر درمان است، ارزشمند می باشد. 
» ایمنی بیمار« یکی از مهم ترین مقوله ها در ابعاد کیفیت مراقبت است و هیچ 
مس��ئله ای مثل آسیب رسیدن به بیمار با فلسفه های مراقبت های بهداشتی 
مغای��رت ندارد با این وجود خطر همیش��ه جزء الینف��ک ارائه مراقبت های 
درمانی اس��ت و امکان رخداد خطاهای پزشکی و وقایع تهدیدکننده ایمنی 
بیمار همواره وجود دارد. هدف نهایی برنامه ارتقاء س��طح ایمنی بیمار ایجاد 
شرایطی است که منجر به ارائه خدمات ایمن تر و متعاقباً محافظت جامعه از 
آس��یب های قابل اجتناب و کاهش عوارض ناخواسته در بیمارستان شود. در 
این راس��تا اقدامات مهمی در س��ال های اخیر در کشور ما نیز صورت گرفته 
است از جمله: استقرار حاکمیت بالینی، استقرار استانداردهای بیمارستان های 
دوستدار ایمنی و اعتبار بخشی بیمارستان ها بر اساس استانداردهای مدون که 

به صورت عمده به کیفیت ارائه خدمات و مقوله ایمنی پرداخته است.
با توجه به نکات باال و چارچوب برنامه نظام س��المت و ایمنی بیماران در 
صورت مراجعه به بیمارستان نکات زیر را به درمان گر خود اعم از پزشک 

یا پرستار یادآوری نمایید:
الف(داروهایی که در منزل اس��تفاده می کنید را حتماً به پزش��ک ارائه 
و از وی بخواهی��د در طول مدت بس��تری وضعیت مصرف یا عدم مصرف 

آن ها را تعیین تکلیف نماید.
ب( دستبند شناسایی که در بیمارستان پس از تشکیل پرونده به شما 
تحویل می شود به منزله هویت شماست برای جلوگیری از انجام خدمات 

درمانی اشتباه در حفظ آن کوشا باشید. 
ج(پزشک و پرستار خود را بشناسید و با ایشان در تعامل باشید. زنگ 
اخبار که باالی تخت شما تعبیه شده جهت استفاده در مواردی است که 

نیاز به حضور پزشک و پرستار خود دارید. 
د( ارائ��ه ش��رح ح��ال کامل ش��ما به پزش��ک و پرس��تار در خصوص 
بیماری های قبلی، حساس��یت های دارویی و غذای��ی و ... می تواند از بروز 

خطا در ارائه خدمات به شما جلوگیری کند. 
 * مسئول واحد بهبود کیفیت و اعتبار بخشی 
بیمارستان دکتر غرضی

مریم کاظمی  

چ��ه بخواهی��م و چه نخواهی��م جامعه ما با 
پدیده ای به نام س��المندی روبروست و هیچ 
وقت نمی توان این قش��ر قابل احترام جامعه 
را که جمعیت رو به افزایشی نیز دارند نادیده 
گرفت. اگر چه در برخی گفته ها و شعارها از 
توانمندسازی آنان و یا مرتفع کردن مشکالت 
س��المندان زی��اد حرف به می��ان می آید اما 
ش��واهد موجود نش��ان می ده��د برنامه های 
مراقبت، درمان و توانبخشی آن ها آن طور که 
باید در اطراف آنان پیاده می شود و سالمندان 
همچ��ون معل��والن نیازمند مناسب س��ازی 
معابر ش��هری و حل مشکالتی نظیر مسکن، 

بازنشستگی  و بیمه های درمانی  دارند. 
ج��دای از این ه��ا رهاس��ازی این قش��ر بدون 
اس��تفاده از توانمندی های برخی این عناصر پر 
تجربه ی جامعه در حوزه های گوناگون اجتماعی 
از دیگر کاس��تی هایی اس��ت که جامعه ی ما با 
آن روبروس��ت. به نظر می رس��د باید نهادهای 
مسئول از سازمان بهزیستی گرفته تا شهرداری، 
مراک��ز درمان��ی و دیگر نهاده��ای حمایتی در 
خصوص مناسب س��ازی محل عبور سالمندان 
و ی��ا  مراقبت، درمان و اس��تفاده از تجارب این 
افراداحساس مسئولیت نمایند و نه در این ایام 
که سالروز بزرگداشت سالمندان عزیز است که 
در طول سال خدمات خود را به این قشر که در 
جوانی زحمت خود را برای جامعه کش��یده اند 

دریغ نکنند. از دیگر نکات قابل طرح در مقوله 
سالمندی، جمعیت بیست درصدی این عزیزان 
کهنسال جامعه است که دچار انواع معلولیت ها 
هستند و می بایست برای فعالیت های روزانه و 
تداوم زندگی، م��ورد حمایت  قرار گیرند. ایجاد 
مراکز آسایش��گاهی که نمونه اش متأسفانه در 
شهر ما نیس��ت یکی از نیازهایی است که باید 
به آن توجه ش��ود. نگارس��تان چند سال قبل 
در مصاحب��ه با یک خان��واده نیک اندیش خبر 
از تصمیم آن ها برای احداث مرکز س��المندان 
در س��یرجان خبر داد که با رفت��ن آن خانواده 
به خارج کش��ور متأسفانه آن هم عملی نشد و 
اینک بر سایر مردم نیک اندیش یا شرکت ها و 
سازمان های معدنی است که در چارچوب همان 
تعه��دات و مس��ئولیت های اجتماعی خود  در 
این رابطه به کمک بیایند. به هر روی تردیدی 
نداری��م که زندگی کنونی ما، مرهون س��عی و 
تالش همین افرادی اس��ت که اکنون به عنوان 
سالمند شناخته می ش��وند. افرادی که دوران 
جوانی و میان سالی خود را سپری کرده و اکنون 
درزمانی بسر می برند که شاید بیشتر از دوران 

دیگر نیازمند رسیدگی،  مراقبت و محّبت اند.

◄ سیرجان چه تعداد سالمند دارد؟
 سیرجان از شهرهای پر جمعیت استان است 
که طبعاً آمار سالمندانش نیز باالست.مهتاب 
حس��ینی رئیس اداره بهزیستی سیرجان در 
پاسخ این سؤال که چه تعداد سالمند داریم 
می گوید بر اس��اس ثبت سامانه سیب مرکز 
بهداش��ت باید 24 هزار نفر س��المند داشته 
باش��یم که البته برخ��ی موفق ب��ه ثبت نام 
خود در این س��امانه نش��ده  و برای همین ما 
تخمی��ن از وجود  30 هزار نفر س��المند در 
سیرجان می زنیم. وی با اشاره به این موضوع 
که با تشکیل شورای س��المندان و عضویت 
مدی��ران نهاده��ا و س��ازمان های مرتبط در 

این ش��ورا که مس��ئولش فرمانداری است و 
بهزیستی دبیری آن را بر عهده دارد اهدافی 
چون توانمندسازی، س��المت جسم و روان، 
مناسب س��ازی محیط های ش��هری  و ایجاد 
تحرک و پویایی در س��المندان را این ش��ورا 
دنب��ال می کند گف��ت: کان��ون فرزانگان که 
از س��ال گذش��ته و با عضویت 50 درصدی 
سالمندان تشکیل و آغاز به فعالیت کرده اقدام 
به برگزاری همایش های مختلفی برای مرتفع 
کردن نارسایی های مربوط به سالمندان و پر 
کردن ش��کاف بین نسل ها و بررسی سالمت 
س��المندان نموده که امیدواریم با احس��اس 
مسئولیت بیشتر هرکدام اعضا به اهدف خود 

در این زمینه برسیم«. 
جدای از بحث مشکالت اجتماعی سالمندان 
موض��وع س��المت روان آن  ها نی��ز اهمیت 
دارد. محم��د محمودآبادی که کارش��ناس 
روانشناس��ی اس��ت، طرف دیگر صحبت ما 
بود در این رابطه گفت: حقیقت این اس��ت 
تنهایی یکی از بزرگ ترین چالش های روانی 
در سالمندان است مخصوصاً در سالمندانی 
که همسر خود را ازدست داده  باشند. از این 
رو بای��د یک��ی از برنامه ه��ای تأمینی ما پر 
ک��ردن این خأل برای آن ها باش��د تا با غلبه 
بر احس��اس تنهایی فق��ط در انتظار مرگ 
روزگار خود را سپری نکنند. وی خانواده ها 
را عامل حل این مشکل می داند و می گوید: 
نقش اول را در تأمین محبت و رفع تنهایی 
از س��المندان خود خانواده ها دارند و آن ها 
نبای��د این مس��ئولیت خانوادگی خود را در 
قبال سالمندان شان فراموش کنند. حتی در 
افراد س��المندی که همسر خود را از دست 
داده اند باید عقاید متحجرانه را کنار گذاشت 
و درب��اره ازدواج مجدد آن ه��ا جبهه گیری 
نکنند چراکه آدم زنده به زندگی زنده است. 
به عقیده ی این روانش��ناس باید خانواده ها 
بدانند ک��ه ازدواج مجدد به بهبود ش��رایط 
روحی و روانی افراد س��المند کمک شایانی 
می کند البته به شرطی که زوج و زوجه باهم 
تفاهم داشته باشند نه اینکه شخص از چاله 

درآمده به چاه بیافتد.

 شماره 1191 
 شنبه 6 مهر 1398  پزشکی و سالمت6

 | دکتر جهانشاهی |

سیرجان 30 هزار سالمند داردنگاه

جامعه ما و پدیده سالمندی

به منظ��ور افزای��ش ضریب س��المت کارکنان و ش��هروندان روز چهارش��نبه در 
بیمارستان غرضی مراسم مشترکی با همکاری هیئت ورزش های همگانی برگزار 
ش��د که ط��ی آن عالقه مندان ورزش با حضور در بیمارس��تان ب��ه انجام ورزش 

صبحگاهی پرداختند. 
در ادام��ه این مراس��م که به ابت��کار واحد ایمنی بیماران ای��ن مرکز درمانی در 
راس��تای طرح ارتقاء س��المت کارکنان و جامعه ورزش��کاران برگزار شد ضمن 
غربالگ��ری ش��رکت کنن��دگان از نظر بیماری ه��ای غیر واگیر دیاب��ت، افزایش 
فشارخون و چاقی که در ایستگاه سالمت صورت گرفت در پایان به قید قرعه به 

برخی شرکت کنندگان هدایایی تعلق گرفت. 
خبر دیگری از این بیمارس��تان حاکی اس��ت هفته گذش��ته و همزمان با »روز 
جهانی ایمنی بیمار« از س��وی معاونت نظارت و اعتبار بخش��ی دانش��کده علوم 
پزش��کی از بخش های مختلف بیمارس��تان دکتر غرضی دیدن شد و از ایستگاه 
ایمنی بیمار نیز  بازدید به عمل آمد. این گزارش حاکی اس��ت همچنین از سوی 
معاونت نظارت و اعتبار بخش��ی دانش��کده علوم پزشکی از فعاالن »حوزه ایمنی 
بیمار« در بیمارس��تان غرضی که در این رابطه تالش های مستمری داشته اند با 

اهداء لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.

طرح 
ارتقاء سالمت
 در بیمارستان غرضی

آگهی مناقصه عمومی دهیاری روستای کفرزی )نوبت اول( 
- مناقصه گذار: دهیاری روستای کفریز

- موضوع مناقصه: پروژه جدول گذاری و اجرای کانیو روستای کفریز با برآورد اولیه 4/200/000/000 ریال 
طبق مصوبه شماره 35/د98/5 مورخ 98/2/7 شورای اسالمی روستای کفریز

- محل اجرای پروژه: سیرجان، بخش گلستان، دهستان ملک آباد، روستای کفریز
- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: ارائه ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی به حساب 0111693788002 
نزد بانک ملی بنام سپرده حسن انجام کار دهیاری کفریز معادل 5 درصد برآورد اولیه به مبلغ 210/000/000 

ریال 
- زمان دریافت اسناد مناقصه:تا ساعت 12 روز سه شنبه 98/7/16 

- محل دریافت اسناد مناقصه: خواجوشهر، بخشداری گلستان، دفتر فنی 
- مهلت و محل تحویل پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 12 روز سه شنبه 98/7/16 در محل بخشداری گلستان 

- محل و زمان بازگشایی پاکات: ساعت 10 روز چهارشنبه 98/7/17 
شرایط مناقصه: 

- نفرات اول، دوم و سوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشدند سپرده آنها به ترتیب ضبط و وصول خواهد شد. 
- برنده مناقصه ملزم به ارائه ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد  به میزان 10 درصد کل مبلغ قرارداد می باشد. 

- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 
- دهیاری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد. 

- به پیشنهادات مخدوش، مشروط و ناقص رسیدگی نخواهد شد. 
- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه موجود می باشد. 

شماره های تماس: 09131792949 ساالرنژاد - 09136362124 شیبانی 

مشخصات کلی پروژه

متراژ اندازهنوع 

700 متر 15*50*40کانیو کتابی 

5700 متر15*50*40جدول 

1800 متر15*50*50جدول رفوژ 

5700 مترعرض 30 ارتفاع 15کانیو درجا 

آگهی مناقصه انجام عملیات حمل محصول مرکبات و گوجه فرنگی    
این ش�رکت در نظ�ر دارد عملیات حمل محصول مرکبات و گوجه فرنگ�ی خود را به پیمانکاران 
واجد صالحیت واگذار نماید متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اس�ناد مناقصه به محل 
شرکت واقع در استان کرمان، شهرستان ارزوئیه، روستای وکیل آباد، شرکت مجتمع کشاورزی 

ابراهیم آباد مراجعه نمایند. ضمنًا دریافت اسناد رایگان می باشد. 

زمان تحویل پاکات مناقصه حداکثر تا ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1398/7/13 
زمان برگزاری مناقصه: ساعت 13 روز شنبه مورخ 1398/7/13   

تلفن: 42487352-034 - فاکس: 034-42484135- 09127607822 

شرکت مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد

مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم
آگهی دعوت 

شرکت تعاونی مسکن کارکنان شبکه بهداشت و درمان سیرجان شناسه ملی 10860538636 
شهرستان سیرجان استان کرمان

نظر به اینکه جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم مورخ 98/6/29 به حدنصاب مقرر در اساسنامه و قانون 
ش�رکت های تعاونی نرسید، به اطالع کلیه اعضاء می رساند جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم رأس 
س�اعت 9 روز جمعه 98/7/26 روز جمعه در محل خیابان امیرکبیر، تاالر حکیم تشکیل می گردد. از اعضای 

محترم دعوت می شود در جلسه فوق حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:  1- طرح و تصویب اساسنامه جدید شرکت تعاونی منطبق با اصالحات بعمل آمده در قانون بخش 

تعاونی ها )مصوب 93/2/17( - 2- تمدید مدت فعالیت تعاونی )اصالح ماده 5 اساسنامه( 
هیئت مدیره شرکت تعاونی

جناب آقای
  رسول معظمی 

انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان بخشدار مرکزی 
سیرجان تبریک عرض نموده، موفقیت روزافزون تان را 

از درگاه ایزد منان آرزومندیم. 
خانواده امیری 

جناب آقای
  رسول معظمی 

انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان بخشدار مرکزی 
عرض  تبریک  شماست  لیاقت  از  نشان  که  سیرجان 

نموده، موفقیت روزافزون  شما را آرزومندیم. 

خانواده ایران نژاد

جناب آقای
  رسول معظمی 

انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان بخشدار مرکزی 
سیرجان که نشان از شایستگی شماست تبریک عرض 

نموده، موفقیت روزافزون تان را آرزومندم. 
حاج محمد معظمی 

جناب آقای
  رسول معظمی 

بخشدار  عنوان  به  را  و شایسته جنابعالی  بجا  انتصاب 
موفقیت  نموده،  عرض  تبریک  سیرجان  مرکزی 

روزافزون تان را از درگاه خداوند منان آرزومندیم. 
حاج محمود معظمی

جناب آقای
  رسول معظمی 

انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان بخشدار مرکزی 
سیرجان که نشان از شایستگی و لیاقت شماست تبریک 

عرض نموده، موفقیت روزافزون تان را آرزومندیم. 
خانواده پروان 

جناب آقای
  رسول معظمی 

بخشدار  عنوان  به  را  و شایسته جنابعالی  بجا  انتصاب 
موفقیت  نموده،  عرض  تبریک  سیرجان  مرکزی 

روزافزون شما را آرزومندیم. 
خانواده ضیاءالدینی 

جناب آقای
  رسول معظمی 

بخشدار  عنوان  به  را  و شایسته جنابعالی  بجا  انتصاب 
موفقیت  نموده،  عرض  تبریک  سیرجان  مرکزی 
روزافزون تان را از درگاه ایزد منان مسئلت می نماییم. 

 خانواده غضنفری 



فرهنگ مدارا 
بیژن ادبی 

برای بسیاری از شهروندان این سؤال مطرح است که چرا مثال دهه ی شصت 
خورشیدی مردم با همه سختی ها، تنگناها، مصائب و از خودگذشتگی هایی 
که در طول جنگ متحمل می شدند، برای بسیاری حالت نوستالژی پیدا کرده 
است. بگذریم که امروزه تقاضای فراوانی برای محصوالت مصرفی و فرهنگی 
آن دوران در جامعه وجود دارد اما این عطش س��یری ناپذیر برای بازنمایی و 
یادآوری آن روزگار از کجا می آید؟. سوژه ی این یادداشت و غرض اصلی نگارنده 
هیچ ربطی به دهه ی شصت و تصورات مرتبط با آن فضا ندارد که مربوط به 
محورهای حادثه خیز و تصادفات بی شماری است که اخیراً توسط پلیس راهور 
استان در اختیار رسانه ها قرار گرفته و پس از شهر کرمان، سیرجان به عنوان 
یکی از پرتصادف ترین شهرها معرفی شده است. ذیل همین خبر در مورد الزام 
برنامه ششم توسعه  درخصوص کاهش تصادفات صحبت هایی هم شده است. 
یک��ی از دالیلی که تصادفات به این میزان بحرانی و خونین می رس��ند، عدم 
آسایش و آرامش ذهنی است که در دهه های گذشته وجود داشته اما گویی 
دیگر از این طمأنینه و مدارای متقابل در جامعه کمتر اثری هس��ت. مفهوم 
رواداری و ش��کیبایی که در روزگار امروز، حلقه  ی گمش��ده و کیمیا به شمار 
می آِید اما در س��ال های گذشته و همنش��ینی همیشگِی شهروندان در کنار 
یکدیگر و زیست مشترک اعضای خانواده در ساختار خانواده گسترده، حضور 

و بروز فراوان داشته است. 
فارغ از بی احتیاطی ها و برخوردهای عصبی رانندگان در سفرهای برون شهری، 
در س��طح خیابان های ش��هر هم می توانید این دگرگونی های فرهنگی مغایر 
با عقالنیت و عرف را در اَش��کال و عوارِض آزاردهنده آن ببینید. خردس��االن 
معصومی که در اقداماتی خطرآفرین و حاکی از ضعف فرهنگ والدین، س��ر 
از س��قف های کشویی خودروی در حال حرکت سر برمی آورند و یا تا نیمه ی 
کمر از شیشه ی خودرو بیرون آمده اند. این دو مثال اخیر به خصوص کاماًل با 
حیات و جان کودک دلبند تان در ارتباط مستقیم است و شوخی بردار نیست. 
به یک ترمز ساده کودک از سقف کشویی پرت می شود و یا در برخورد با یک 
خودروی دیگر به راحتی جان کودک را در معرض خطر قرار می دهد. گذشته 
از این ها اگر به صورت گذرا، رانندگان همشهری سیرجانی را در نظر بگیرید، 
هر کس��ی از بیرون نگاه کند، جز آشفتگی و گره های کور ترافیکی و برخورد 

مملو از توهین و فحاشی چیز دیگری را نخواهد دید.
کس��انی که دغدغه ی آبروی ش��هر را دوس��ت دارند و ب��رای حفظ حیثیت 
سیرجان، فشار خون شان باال و پایین می شود، قبل از هر کار احیاناً هزینه بر 
و کم ب��ازده، باید فرهنگ مدارای عمومی را به ش��هر برگردانند. آن چنان که 
در دهه های گذش��ته، حال عمومی جامعه بهتر بود. آدم ها به لحاظ طبقاتی 
و س��رمایه مالی در جایگاه آن چنانی نبودند اما به لحاظ آرامش و احترام به 
ارزش های مش��ترک جمعی، عقالنیِت نهادینه شده در رفتارهای اجتماعی، 
س��طح ارتباطات اجتماعی و صمیمیت با یکدیگر در شرایط بهتری از امروز 
بودند. این مفاهیم و ارزش ها، همه آن چیزی اس��ت که در شرایط فعلی به آن 
نیازمند هستیم: رواداری، صبوری، منطق، هوش عاطفی و هیجانی در مصاف 

با حوادث و تنش های روزمره.

بدشانسیسارقاندرمحورخواجوشهرنجفشهر

2 تن پسته سرقتی لو رفت!
گروه حوادث: فرارسیدن فصل برداشت پسته، سارقانی که سال گذشته با افت شدید محصول، دست خالی به منزل 
برگشته اند را بیش از پیش فعال کرده است. هر روز اخباری از سرقت خرد پسته از باغ ها به گوش می رسد. پلیس نیز 
با برگزاری جلسه توجیهی باغداران در استفاده صحیح از نگهبان و با آموزش چگونگی انبار و جابه جایی محصول تا 

حد زیادی از سرقت جلوگیری پسته کرده است.
البته هنوز هم هس��تند س��ارقانی که یک قدم جلوتر هستند و با برنامه ریزی دقیق سرقت می کنند. فرمانده انتظامی 
شهرستان سیرجان در گفت وگو با خبرنگار نگارستان دراین باره گفت: مأموران کالنتری نجف شهر هفته گذشته حین 
گش��ت زنی در محور خواجوشهر به دو دستگاه وانت مش��کوک که از آن ها 2 تن پسته سرقتی به ارزش بیش از 600 
میلیون ریال کشف شد. سرهنگ ایران نژاد اضافه کرد: 3 نفر سارق در این رابطه دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

مرگمشکوککارگرجواندرروستایامیرآباد

خفگی در آب یا قتل عمد ؟
گروه حوادث: مرگ کارگر 29 س��اله در یک اس��تخر کم عمق کش��اورزی بار دیگر پرونده ای جنایی در پلیس 
آگاهی س��یرجان گش��ود. این حادثه س��اعت 6 عصر چهارش��نبه در یک باغ در حوالی امیرآباد رخ داد و مرگ 
کارگر اهل سیستان و بلوچستان را به دنبال داشت. عمق کم استخر کشاورزی که حدود نیم متر است فرضیه 
خفگ��ی را ضعیف می کند مگ��ر اینکه این کارگر دچار بیماری خاصی باش��د و هنگامی که زیر آب رفته دچار 
خفگی ش��ده باش��د. اما از آنجایی که تعدادی از دوستان وی با او همراه بوده اند و عمق استخر کم بوده، فرضیه 

قتل را هم نمی توان به کلی رد کرد.
به دنبال این حادثه تحقیقات اولیه مأموران پلیس آگاهی آغاز ش��ده و نتیجه بررسی پزشکی قانونی ابهامات را 

برطرف خواهد کرد.

حوادث
4535  620  0913حوادث و اتفاقات پیرامون خود را به ما اطالع دهید

کانالخبرینگارستان
@negarestan_news

آخریناخباروتصاویرحوادثرابامادراینستاگرامدنبالکنید

havaades.negarestan

سیگار؛دروازهورودبهاعتیاداست.
معاونتاجتماعیفرماندهیانتظامی
شهرستانسیرجان

 شماره1191
7شنبه6مهر1398

یادداشت

احسان یزدی

 تاکن��ون برای چندبار از اس��تان های فارس، 
کرم��ان، اصفهان، سیس��تان و بلوچس��تان، 
و خراس��ان رضوی به عنوان اس��تان های پر 
تصادف کشور توسط مسئوالن راهور ناجا نام 
برده ش��ده است. این واقعیت برای مسئوالن 
استان کرمان و دس��تگاه های مرتبط نیز در 
اس��تان قابل انکار نیس��ت اما چرا و چگونه، 
دالیل مختلفی دارد که قباًل نیز در نوشتاری 
به این مسئله پرداختیم و نوشتیم آمار تعداد 
تلفات جاده ای در س��ال برابر با سقوط ده ها 
هواپیماس��ت اما برای س��قوط یک هواپیما 
جنج��ال زیادی ب��ه پا می ش��ود ولی تلفات 
جاده ای در ایران که چندین برابر آن اس��ت 
آنطور که باید به چشم نمی آید و سروصدایی 
به پا نمی کند. حال دلیل این امر چیست و با 
چه راه حلی می توان جلو این فجایع انسانی را 
گرفت باید بیشتر بررسی شود. در بررسی علل 
اولیه تصادف و تلفات زیاد جاده ای عده ای بر 
این نظر هس��تند که باید برای جلوگیری از 
بروز س��وانح مختلف، ایمنی بیش��تر جاده ها 
و خودرو ها در کنار کنترل بیش��تر رانندگان 

توسط پلیس را موردتوجه قرارداد. 
البت��ه نمی توان از این نکته هم به س��ادگی 
گذش��ت که علل س��وانح ی��ا تصادفات در 
کشور در بس��یاری از موارد نیز عدم رعایت 
س��رعت مطمئنه و خس��تگی رانندگان یا 
همان خطاهای انس��انی است اما بااین حال 
نمی توان نق��ص ایمنی جاده ه��ا و کیفیت 
خودرو ها را در این خصوص در نظر نگرفت. 
مواردی که به طور مس��تقیم به وزارت راه و 
شهرس��ازی و صنایع  خودرو سازی مربوط 
می ش��ود. درهرحال نکته اینجاست که هر 
چن��د فرهنگ بد رانندگی ک��ردن مردم در 
تصادفات جاده ای بس��یار اهمیت دارد و در 
این میان حضور پررنگ پلیس راهور می تواند 
تا حد زیادی مؤثر واقع شود اما نمی توان از 
خودروهایی که وزیر صنعت چند وقت پیش 
گفت باید از آن ها حمایت ش��ود تا صنعت 
خودروسازی ایران زیان دهی نداشته باشد و 
راه های پرخطری که بر اساس آمار مشخص 
هستند و هنوز برای ایمنی آن ها تمهیداتی 

اندیشیده نشده است، انجام شود.
این در حالی اس��ت که تجربه نش��ان داده 
جریمه های آن چنانی هم نتوانسته فرهنگ 

رانندگی را در جامع��ه ایرانی اصالح کند و 
باید ب��رای فرهنگ س��ازی در این خصوص 
چاره ای اندیش��یده ش��ود اما نمی توان همه 
تقصیر ها را ه��م به گردن رانندگان انداخت 
و از ایمنی خودرو ها و جاده ها ساده گذشت.

در این  بین به گفته کارشناسان مسائل مرتبط 
با راه، اصالح نقاط حادثه خیز اهمیت وافری 
در کاه��ش حوادث جاده ای دارد. به طورکلی 
نقطه حادثه خیز به نقط��ه و مقطعی از یک 
مح��ور که در آن ایمنی ج��اده پایین بوده و 
احتمال بروز تصادف در آن نقطه باالتر بوده 
و به طورمعمول تقاطع ها چهارراه ها، ورودی 
ش��هرها که از ترافیک باالیی برخوردار است 

جزو این نقاط پرحادثه محسوب می شوند.

◄ ◄ استان پرحادثه کرمان
بر اس��اس آماری که چن��دی قبل پلیس در 
این رابطه منتش��رکرد در جاده های کش��ور 
بیش از 3400 محل حادثه خیز مشخص شده 
که بخش هایی از این نقاط در استان کرمان 
اس��ت. البته به گفته پلی��س راهور این نقاط 
درگذشته بسیار بیشتر از این بوده که به مرور 
کاهش یافته و در حال حاضر فقط در 1500 

نقطه از 3400 مح��ل حادثه خیز تصادفات 
بیشتری در آن به وقوع پیوسته است. عقیده 
کارشناس��ان صنعت حمل ونق��ل وزارت راه 
و شهرس��ازی در طی س��ال های اخیر برای 
کاهش نقاط حادثه خیز و آشکارسازی نقاط 
باقیمانده اقدامات الزم را انجام داده، اما باید 
پروژه ه��ای اصالحی را س��ریع تر انجام داد و 
موانع موجود را رفع کرد تا بدین ترتیب بتوان 
از بروز س��وانح و حوادث بیشتر که در نقاط 

حادثه خیز حادث می شود، جلوگیری کرد.
همان طور که گفتیم کرم��ان به عنوان یکی 
از اس��تان های پر تصادف کشور معرفی شده 
اس��ت. موضوعی که مس��ئوالن اس��تان هم 
با آمار و ارقام ش��ان ب��ر آن صحه می گذارند.  
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان 
در گزارشی با بیان این که شهرهای کرمان، 
س��یرجان، بم، جیرفت، بافت و رفس��نجان 
بیشترین تصادفات در استان کرمان را به خود 
اختصاص داده ان��د، می گوید: مجموع تلفات 
حوادث رانندگی درون شهری و برون شهری 
استان کرمان در سال گذشته یک هزار و 74 
نفر براساس اعالم پزش��کی قانونی است که 
نیمی از این تلفات مربوط به ش��مال استان 

و نیم��ی مرب��وط به جنوب اس��تان و تلفات 
درون شهری است. به گزارش ایسنا، مهندس 
موس��وی که در س��تاد راهبری برنامه جامع 
کاهش تصادفات استان صحبت می کردگفته 
است: طبق برنامه ششم توسعه، باید حوادث 
رانندگی ب��ه ازای هر 10 هزار دس��تگاه 31 
درص��د کاه��ش یابد و از طرفی س��االنه 10 
درص��د میزان تلفات ناش��ی از تصادفات نیز 
بای��د کاه��ش یابد، همچنین طب��ق مصوبه 
هیئت وزیران در مراکز ش��هرها و شهرهای 
باالی 200 هزار نفر نیز باید ساالنه10 درصد 

کاهش تصادفات را داشته باشیم.
رانندگ��ی  ح��وادث  تلف��ات  تع��داد  وی 
برون شهری اس��تان کرمان در سال گذشته 
را 853 نفر بی��ان می کند و می گوید: طبق 
اس��ناد باالدستی، اس��تان کرمان باید 149 
نفر کاهش تلفات را در س��ال جاری داشته 
باش��د که 46 نف��ر در حوزه درون ش��هری 
و 103 نف��ر در حوزه برون ش��هری اس��ت.

موس��وی به موضوع آمار باالی تلفات ناشی 
از افغانی َکش ه��ا و س��وخت های قاچاق در 
محورهای مواصالتی اس��تان اشاره می کند: 
»بارها از مس��ئوالن کشوری خواسته ایم که 
تصادفات و تلف��ات خودروهای حامل اتباع 
غیرمجاز و قاچاق سوخت را به عنوان دو آمار 
مجزا در استان در نظر بگیرند زیرا تصادفات 
خودروهای حام��ل اتباع غیرمجاز در میزان 
آمار استان کرمان تاثیر منفی دارد و اگر این 
خودروها را کنار بگذاریم، استان کرمان جزو 
رتبه های برتر در کاه��ش تلفات را به خود 

اختصاص می دهد.

چرابهاصولوقواعدیکهحافظسالمتیجانانسانهاستبیتفاوتیم؟

نگاهی به دالیل حوادث ترافیکی استان
شهرهایکرمان،سیرجان،بمورفسنجانازبیشترینتلفاتدرحوادثرانندگیوترافیکیبرخوردارند

اسامی پذیرفته شدگان کنکور سراسری 1398- عضو کانون فرهنگی آموزش ) قلم چی ( نمایندگی سیرجان

پزشکی:
امیر جبیری                                                                    تهران
آیدا اسالمی نژاد                                                            تهران
نگین فرخی                                                           شهید بهشتی
سینا جهانشاهی                                                                ایران
پردیس رعائی                                                             ایران
پدرام صادقی                                                               شیراز
سارا کشاورز                                                                    شیراز
علی زاهدی                                                                  شیراز
مبین خراسانی                                                                شیراز
پرنیا خواجویی                                                            اصفهان
حسین محیاپور لری                                           بقیه اهلل تهرانی
امیر حسین ترکی                                                              یزد
امیر حسین نادری                                                            کرمان
مهدی اسطوری                                                               کرمان
شاهرخ شیبانی تذرجی                                                  کرمان
مهدیه زید ابادی                                                             کرمان
آیدا فیروزآبادی                                                          کرمان
زهرا اباده                                                                         کرمان
محمد رضا جاویدنیا                                                           کرمان
سینا زید ابادی                                                                کرمان
شبنم خان آقائی                                                          کرمان
مصطفی احمدی زاده                                                      اراک
سپیده افشار جهانشاهی                                            رفسنجان
سید سپهر حسینی                                                   رفسنجان
مهدی اسالم زاده                                                       رفسنجان
عرفان شهابی                                                            رفسنجان
محمد مهدی ارقند                                                  رفسنجان
فاطمه خواجه نوری                                                    زاهدان
محمد معین شول                                                             زاهدان
امیر حسین اسدی زیدآبادی                                        زاهدان
فاطمه حیدری نسب                                                       جهرم

شاهین شهابی                                                                        جیرفت 
بتول صالحی                                                                          بم
ویدا حافظی                                                                            بم

دندان پزشکی :
هستی سادات حسینی                                                   شیراز
مهدیس رعائی                                                              اصفهان
فاطمه ابراهیمی                                                                کرمان
ستاره نعمتی                                                                 زاهدان
پرنیا شیبانی                                                                زاهدان

داروسازی :
هانیه اسالم پناه                                                          کرمان
شایان زنگنه                                                                         زابل

فیزیوتراپی:
فاطمه هدایتی                                                                تهران
حسین کرانی                                                              کرمان

کاردرمانی
محمد رضا محیاپور لری                                                شیراز
محمد عرفان زینلی                                                          سمنان

دامپزشکی :

 مهسا فخر آبادی پور                                                   شیراز
تغذیه

مرضیه نوراللهی ایران پور                                                 شیراز
سارا محمدی پور                                                        مشهد
زهرا قاسم نژاد افشار                                                      کرمان
مهسا پور خسروانی                                                    کرمان
آیدا هوشمندی                                                            یاسوج
گلنوش شهسواری                                                        زاهدان
فروغ شاه محمدی                                                       زاهدان
علیرضا نصر اهلل پور                                                      گناباد

گفتار درمانی: 
شکوفه جهانشاهی                                                          تهران 
مینا محمود آبادی                                                               زاهدان 

پرتو شناسی
مصطفی جهانشاهی                                                   رفسنجان
محبوبه نجفی                                                      رفسنجان
الناز حاج میرزا سعیدی                                    بندر عباس

علوم آزمایشگاهی
رضوان نور مندی پور                                                   مشهد
سروش نجف آبادی پور                                                کرمان
فاطمه ضیا شهابی                                                       کرمان
فائزه عباس پاریزی                                                    سیرجان

مرجان خضری نیا                                                    سیرجان 
زهرا خواجویی                                            جیرفت)نجف شهر(

مامایی 
فاطمه خدوم                                                                کرمان
هما پور معصومی                                                         رفسنجان

نسیم ساالری                                                                کاشان 
وجیهه فیروزی                                                         بندرعباس

مینو خوارزمی پناه                                                     جیرفت 
میترا عرب قهستانی                                                    جیرفت

پرستاری
احمد رضا محمدی                                                        کرمان
فائزه شیخ                                                                    کرمان
سعید افاضاتی                                                        رفسنجان
زهرا روح االمینی                                                         سیرجان
نعیمه صفی نژاد                                                           زاهدان

هوشبری
امیر حسین اسکندر زاده افشار                                           کرمان
امیر رضا نجارزاده کرانی                                          جیرفت

تکنولوژی اتاق عمل :
سارا خراسانی                                                           اصفهان
محدثه بهرنگ                                                            جیرفت
فاطمه خوارزمی                                      بم )شعبه نجف شهر(

مهندسی بهداشت حرفه ای 
مهدیه مظفری گوغری                                                 کرمان

محمد صالح شاهمرادی پور                                          کرمان 
محمد رضا نعمتی                                                          کرمان
محمد مهدی آباده                                                        کرمان
مینا علی پور                                                                  کرمان

امیر رضا قاسمی نژاد رائینی                                          کرمان 

مهسا عزت ابادی پور                                          بندر عباس
فاطمه قاسمی نژاد                                                 بندر عباس 
یوسف شهسواری گوغری                                                  بم 
فاطمه نصرت آبادی                                                           بم

بهداشت عمومی 
زهرا دیانی فیروزآبادی                                                    کرمان

فاطمه جهانشاهی افشار                                               کرمان 
نفسیه صادقی                                                               سیرجان

بهداشت محیط 
فاطمه غیاثی                                                                    یزد
مهدیه شهسواری                                                 بندر عباس
مبینا مراد پور                                                                 سیرجان
فاطمه یعغوبی پور                                                     رفسنجان

زیست سلولی و ملکولی
ناهید رفیعی پور احمدی                                               سبزواری

بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها:
کوثر صالحی                                                           بندرعباس

راضیه شاه حیدری                                                        کرمان 
شیمی کاربردی 

هانیه رحمانی                                                              زاهدان
آموزش شیمی فرهنگیان 

مهدی ایرانمنش                                                               مشهد
آموزش زیست فرهنگیان

حسین ملک محمدی                                                      شیراز
آموزش ریاضی فرهنگیان

علی صالحی                                                               زاهدان
فائزه صفی جهانشاهی                                               زاهدان

آموزش زبان و ادبیات فارسی
فاطمه قنادزاده                                                              کرمان

آموزش زبان عربی فرهنگیان 
فاطمه عابدی پور                                                             قم

آموزش الهیات فرهنگیان
معظمه عماد ابادی                                                           یزد

آموزش ابتدایی فرهنگیان
سید محمد مهدی موسوی                                             کرمان
علی حسن یزدی                                                           کرمان
علی آشتا                                                                                 کرمان
سعیده راسخی                                                             کرمان
عطیه نژاد خراسانی                                                       کرمان
عرفان جوادی فر                                                            کرمان
عطیه ایزد آبادی                                                         کرمان

مهندسی برق
محمد مهدی شریفیان                                               امیر کبیر
علی پور غربا                                                      علم و صنعت
محمد نجمی نژاد                                                          شیراز
سید محمد حسن آتشی پور                                     مشهد

سجاد محمدی فر                                                         مشهد 
فاطمه ایرانمنش پاریزی                                                     کرمان

بهار امیر پور اقطاعی                                                    کرمان 
محمد شکیبایی پاریزی                                                    کرمان 
محمد علی رضائی لری                                                    کرمان 

علی ساالری                                                             کرمان 
علی اکبر تانوردی نسب                                                   یزد
امیر حسین پرواز                                                         بندرعباس
پویا پاسدار                                                            سیرجان
سبحان مهدی نژاد                                                 سیرجان
مصطفی سرداری پور                                              سیرجان
سید مهدی علوی نژاد                                                         سیرجان 
فرزانه خواجوئی نژاد                                                        سیرجان 
مهدیه ناصری پور تکلو                                                        سیرجان 
علی تاج ابادی پور                                                        سیرجان 
امیر حسین نادری نسب                                                        سیرجان 
امیر اسفندیارپور                                                        سیرجان 
حامد شول                                                              سیرجان 

مهندسی مکانیک
امیر حسین حافظی                                                                  امیرکبیر
محسن میرزایی پاریزی                                                                           امیرکبیر
محمد حسین عالئی                                             علوم و صنعت
امیر حسین خضری فر           علم و صنعت )شعبه نجف شهر(
امیر مهدی نژاد شاهبداغی                                                      شیراز
علی خدوم                                                   صنعتی اصفهان  
محمد جواد محمود ابادی                              صنعتی اصفهان
امیر عباس بلوردی                                             خوارزمی تهران
علی خسروانی پور                                                             کرمان
معین الدین امین عباسی                                    بندر عباس
فاطمه کرانی                                                           سیرجان
فاطمه حاجی محمدی                                                           سیرجان
ابوالفضل محیاپور لری                                                           سیرجان 
محمد مهدی شیبانی تذرجی                                                           سیرجان
محمد امین خوش بین                                                           سیرجان 
علی جهانشاهی                                                           سیرجان
محمد مهدی رسولی                                                           سیرجان
محمد مهدی روح االمینی                                                           سیرجان
امیر مهدی پورجعفری                                                           سیرجان

مهندسی کامپیوتر 
امیر مهدی کوششی                                      صنعتی شریف
علیرضا حیدر ابادی زاده                                                             تهران 
مریم جانی پور                                                            مشهد 
فاطمه کریمی گوغری                                                           سیرجان
غزال امیری مقدم                                                        سیرجان
نوید شکاری                                                           زاهدان

مهندسی عمران 
امیر رضا نژاد پور اسماعیلی                                                          تهران
حجت داوری کرانی                                                        بندرعباس
معصومه حسین زاده بچاقچی                                سیرجان
زهرا حیدری قرائی                                                        سیرجان
سید مهدی مهدویان                                                         سیرجان

مهندسی مواد و متالورژی 
علی طهماسب پور افشار                                 صنعتی اصفهان
مهران نژاد منساری                                         صنعتی شریف

مهندسی معماری
مریم خدا کرم پور هندیمی                                          شیراز

مهندسی نقشه برداری 
علی اصغر خراسانی                                                         سیرجان
مهشید صادقی گوغری                                                         سیرجان

مهندسی صنایع    
سارا محمدی                                                            اصفهان 
فاطمه شهابی نژاد                                                        کرمان

مهندسی شیمی 
سبا کشاورز                                                        صنعتی شریف 
شقایق دهقان نیری                                                         کرمان
فرناز نورمندی پور                                                           کرمان
فاطمه اسالم کیش                                                          کرمان 
علی سرداری پور                                                         سیرجان
علی آذرشین                                                          سیرجان

فیزیک
زهرا یعقوبی پور                                                                  شیراز
شقایق شایان مهر                                                      کرمان
زینب خضری نسب                                                          کرمان 

صنایع دستی 
سارا نصرت ابادی                                                               اصفهان

کارگردانی تلویزیون
سمیرا محمود ابادی                  صدا وسیمای جمهوری اسالمی ایران

بازیگری
حدیث قاسمی نژاد رائینی                                                          کرمان

حقوق
مهدیه ستوده نیا کرانی                                          شهید بهشتی
محدثه اسکندری جمک                                                               بندرعباس
فاطمه جمشیدی                                                               اصفهان

روانشناسی
عادله حافضیان                                                              یزد

علوم تربیتی 
بنت الهدی محمودابادی                                                                کرمان

مدیریت صنعتی
فرزانه شهسواری پور                                                                  رفسنجان
بهاره بهره مند زرندی                                                              رفسنجان

اقتصاد
فرناز خانعلی زاده                                 عالمه طباطبایی تهران

متر جمی زبا ن عربی
محدثه جهانشاهی پور                           عالمه طباطبایی تهران
نجمه صفی نژاد                              کرمان )شعبه نجف شهر(

علوم قران و حدیث
سمیرا فیروزی                                                              تهران
کوثر ایران نژاد پاریزی                                                              تهران
سید علیرضا حسینی زید ابادی                                                قم

مترجمی زبان انگلیسی
فاطمه مظفر پور سیاهکوهی                                                   قم 
لیال جمالی                                                              رفسنجان

زبان و ادبیات فارسی 
فرناز حبیبی                                                          رفسنجان  
نیلوفر هادوی                                                       رفسنجان
مبینا پور جعفر ابادی                                               رفسنجان
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سیاسی  /   اجتماعی /   فرهنگی

رسول اعظم )صلوات ا... علیه( : 
بدترین کسب ها، کسب ربا است.

امام باقر ) علیه الّسالم(:
خبیث ترین کسب ها، کسب ربا است.

چرا برخی ها دیدارهای
روحانی در سازمان ملل را 

توهین به ملت دانستند؟ 
رؤسای کش��ورهای اروپایی برای دیدار با رئیس جمهور روحانی 
در مقر س��ازمان ملل یکی پس از دیگری به مالقات او که از دل 
خاورمیانه به آن س��وی دنیا س��فر کرده بود رفتند و هر کدام در 
خصوص مسائل منطقه ای با رئیس جمهور گفتگو کردند. در ایران 
اما برخی ه��ا به خاطر این دیدارها از رئیس جمهور انتقاد کردند و 
گفتند دیدار با رئیس جمهور فرانسه و نخست وزیر انگلیس توهین 
به ملّت ایران اس��ت چون آن ها علی��ه ایران بیانیه صادر کردند و 
نوش��تند که حمله به آرامکو کار جمهوری اس��المی بوده است.
اینکه بیانیه اروپایی ها غلط اندر غلط بوده که بر کس��ی پوش��یده 
نیست اما چرا باید باب گفت وگو با آن ها را بست؟ نطق ترامپ در 
سازمان ملل را نشنیدید؟ او در سازمان ملل گفته است:» یکی از 
مهمترین تهدیدهایی که کشورهای صلح جو با آن مواجه هستند 
حکومت ایران اس��ت. همه کشورها مؤظفند اقدام کنند. تا زمانی 
که رفتار بد ایران ادامه داش��ته باش��د تحریم ها برداشته نخواهد 
ش��د و ش��دیدتر هم خواهد ش��د.«می بینید که ترامپ به دنبال 
ایجاد یک اتحاد بزرگ علیه ایران است. او می خواهد همه را علیه 
جمهوری اسالمی بشوراند و وضعیت اقتصادی ایران را به سمتی 
بکشاند که به مذاکره و پذیرفتن شروط آمریکا ختم شود. در این 
ش��رایط به نظر شما چه باید کرد؟ باید گوشه ای بنشینیم و اتاق 
خود در سازمان ملل را قفل کنیم و بگوییم الزم نیست کسی به 
دیدار ما بیاید؟. این مذاکرات و این گفت وگوها می تواند ترامپ را 
ناامید کند. او می بیند با وجود تمام تالش هایی که می کند، سران 
جه��ان به دنبال ارتباط با ایران و عکس انداختن با رئیس جمهور 

این کشور هستند. کاری که ترامپ در انجام آن ناتوان است.
واقعاً اگر نمی خواس��تیم با جهان ح��رف بزنیم اصاًل چرا روحانی، 
رنج س��فر را به جان خرید و به آمریکا رفت؟ از س��ویی می بینید 
ک��ه عربس��تان در حال خرج دالره��ای نفتی علیه ایران اس��ت. 
آمریکا در حال فش��ار سیاس��ی به کش��ورهای جهان و اسرائیل 
در ح��ال موش دواندن اس��ت. خوب ما هم بای��د از خود تحّرکی 
نش��ان بدهیم و اجازه ندهیم آن ها در رس��یدن ب��ه اهداف خود 
موفق باش��ند. به نظر شما االن ترامپ، بن س��لمان و نتانیاهو از 
دیدارهای روحانی در سازمان ملل خوشحال هستند یا نه؟ قطعاً 
نه. آن ها هزینه و خرج می کنند اما موفق نیستند و تیرها یشان به 
سنگ می خورد. می شود تصّور کرد نتانیاهو با دیدن تصاویر دیدار 
روحانی با مرکل، جانس��ون و مک��رون در تلویزیون از عصبانیت 
در ح��ال جوی��دن ناخن های خود بوده اس��ت. آن وقت برخی در 
داخل، شمشیرهای خود را از غالف بیرون می آورند و به روحانی 
می گوین��د به مردم ایران توهین کرده اس��ت. آی��ا این خنده دار 

نیست؟
طبق س��خنان مقام معظم رهبری مذاکره با آمریکا بدون تحقق 
شروط ایران ممنوع است اما گفت وگو با کشورهای اروپایی برای 
خنثی کردن خباثت های عربستان، آمریکا و اسرائیل الزم است و 
می تواند به ثبات اقتصادی و سیاسی ایران و انشقاق میان اروپا و 

آمریکا کمک کند./ عصر ایران

نگاه آخر

به نگارستان رپرتاژآگهی ندهید!
یک عضو ش��ورای ش��هر نزدیک به جبهه پایداری وقتی متوجه ش��د یکی از 
سازمان های ش��هرداری قصد انعکاس عملکرد خود را در نگارستان دارد مانع 
از ارسال این گزارش شد و به مسئوالن آن سازمان گفت هیچگاه به نگارستان 
رپرتاژآگهی ندهید! وقتی از وی می پرس��ند پس به کجا بفرس��تیم تا کاربرد 
داش��ته باشد به نشریه ی نوپا و کم خواننده ای اشاره می کند که ادعای اصالح 
طلبی دارد اما برای جبهه پایداری ها تا کنون نوشابه های زیادی باز کرده است. 
این عضو شورای شهر به خاطر تحمیل بیش از 25 میلیون تومان به شهرداری 
به خاطر فقط یک لب خوانی از س��وی خواننده پاپ در جشن غدیرکه به قول 
خودش دوست داشته وی در این جشن بخواند اخیراً مورد انتقاد برخی رسانه ها 
از جمله نگارستان واقع ش��د. این مبلغ صرف برنامه ای شد که کاربردی برای 
مردم عالقه مند موسیقی که برای اجرای یک برنامه زنده به سالن جشن آمده 

بودند نداشت. 
 فعالیت های زیرپوستی 
اما کم انگیزه انتخاباتی

اگرچه انتخابات امسال مجلس به دلیل مشکالت اقتصادی برای مردم چندان 
انگیزه ای هنوز ایجاد نکرده و از کاندیداهای احتمالی  به نس��بت دور قبل در 
این روزها فعالیتی مش��اهده نمی شود  اما با این حال جسته و گریخته برخی 
نامزدهای احتمالی فعالیت های زیرپوستی را انجام می دهند. این فعالیت ها غالباً 
در جبهه اصولگرایان با هفت هشت کاندیدا بیشتر حس می شود تا اصالح طلبان 
که هیچ نش��انه ای از حضور تا کنون نش��ان نداده اند. آخرین خبرهای شنیده 
شده  از این جبهه حاکی است ابراهیم جهانگیری که احتمال حضور وی داده 
می شد گفته است به هیچ وجه قصد شرکت ندارد. از عباس دعاگویی هم که 
جسته و گریخته نام به میان آمده بود ظاهراً خبری نیست و وی گفته چنین 
تصمیمی ندارد. اگر چه هنوز تا زمان انتخابات وقت زیادی باقی است وممکن 
است کاندیداهایی ظهور کنند اما قاعدتاً برای حضور جدی در انتخابات مجلس 
می بایست نامزدها از همین حاال کار خودشان را شروع می کردند و تکلیف  شان 

را با احزاب و گروه های مرتبط مشخص می کردند. 
ویزیت رایگان به جای یک سال زندان 

حکم متفاوت برای خانم دکتر که روی ماشین پلیس، روسری اش را برداشت.  
دادرس شعبه چهارم دادگاه عمومی بخش چهارباغ در خصوص انتشار فیلمی 
ک��ه در آن خانم��ی با رفتن بر روی خودرو پلیس، روس��ری خود را برداش��ته 
بود گفت: بر خالف رویه قضایی که بعضاً کش��ف حج��اب را در زمره اقدامات 
تبلیغی علیه نظام تلقی کرده اند، دادگاه این موضوع را از مصادیق جرایم امنیتی 
تش��خیص نداده و مجازات وی را با هزار و80 س��اعت خدمات عمومی رایگان 
از طریق ارائه خدمات رایگان ویزیت و مش��اوره پزشکی در شهر و انجام عمل 
پزش��کی زایمان رایگان دو بار در ماه جایگزین کرد. وی گفت: حسب گزارش 
مراجع انتظامی، خودروی متهم در سیس��تم دارای دستور توقیف بوده است و 
مأموران راهور نس��بت به متوقف نمودن خودرو اقدام می کنندکه متهم)مالک 
خودرو( به جای همکاری با مأموران به روی خودرو پلیس رفته و با برداش��تن 

روسری کشف حجاب می کند.  

حاشیه - خبر

 آدرس دفتر مرکزی: سیرجان، تقاطع رضوی )اشکذری(  
   چاپخانه: چاپ کارمانیا تلفن ها:     034-42230702  /  42206677 تلفکس: 034-42206644

 صاحب امتیاز و مدیر مسئول: ذبیح اله بلوردی 
negarestannews@yahoo.com :ایمیل     www.negarestannews.com :وب سایت 

 سامانه پیام کوتاه:       30007258 همراه:  09132783241 مدیریت بخش آگهی ها: 09133475180  
 مدیریت توزیع شهرستان:     09133477433 توزیع کرمان:  09132418781

 هفته ایّام تاریخ اذان صبح اذان ظهر اذان مغرب
 نبهش مهر 6 45:17 77:83 71:45
 کشنبهی مهر 1 45:17 77:83 71:48
 دوشنبه مهر 3 45:11 77:81 71:41
 سه شنبه مهر 9 45:18 77:81 71:44
 چهارشنبه مهر 74 45:18 77:81 71:59
 پنج شنبه مهر 77 45:15 77:86 71:53
 جمعه مهر 71 45:15 77:86 71:51

 

ی  |
ستر

شب
د 

جی
س: م

عک
 | 

نماینده سیرجانی االصل ایران در پروژه »جاده 
ابریشم« سازمان یونسکو اظهار کرد: مؤسسه 
مطالعات آس��یای مرکزی با عنوان »ایکاس« 
تنها مجموعه ای اس��ت که از زمان تأس��یس 
پروژه »جاده ابریشم« در سال 1990 به عنوان 
مؤسس��ه درجه 2 یونس��کو فعالیت خود را بر 
روی این جاده ش��روع کرد. به گزارش کمیته 
اطالع رسانی اجالس جهانی راه ابریشم، دکتر 
حسن باس��تانی راد با بیان اینکه این مؤسسه 
بیش از  35 س��ال است بر روی جاده ابریشم 
کار می کند از عضویت بیش از 11 کش��ور در 
آن خبر داد و گف��ت: از ایران نیز وزارت امور 
خارجه عضو این مؤسسه است. وی ادامه داد: 
در ایران تا امس��ال هیچ گونه مرکز پژوهش��ی 
در ارتباط با جاده ابریشم وجود نداشت که با 
رایزنی  صورت گرفته نخستین مرکز پژوهشی 
با مجوز وزارت علوم در دانشگاه شهیدبهشتی 

تأسیس شد.
نماین��ده ای��ران در پ��روژه »جاده ابریش��م« 
سازمان یونسکو گفت: امروز اولین تفاهمنامه 
بین الملل��ی »مرکز پژوهش��ی جاده ابریش��م 
دانشگاه شهیدبهشتی« با »ایکاس« در همدان 

منعقد ش��د تا نس��بت به انجام همکاری های 
علمی و تحقیقاتی، برگزاری نشست ها، انجام 
پروژه ها و پژوهش های مش��ترک در ارتباط با 

جاده ابریشم اقدام شود.
باس��تانی راد ک��ه مس��ئولیت ریاس��ت مرکز 
دانش��گاه  ابریش��م«  »ج��اده  پژوهش��ی 
شهیدبهشتی را برعهده دارد یکی از اولویت ها 
در این زمینه را توجه به بخش غربی ایران در 
جاده ابریشم به ویژه شهر همدان عنوان کرد.
 گفتنی اس��ت حس��ن باس��تانی راد تحصیل 
کرده دکترای تاری��خ، پژوهش های زیادی در 
ح��وزه نژادها و قوم ه��ای ایرانی داش��ته و از 
وی مقاالت زیادی در این رابطه منتش��ر شده 
اس��ت. »رقابت های ریاس��ت طلبان��ه« عنوان 
مقاله ای از این محقق حوزه تاریخ است که از 
وی در فصلنامه تاریخ ایران و سالنامه نوروزی 
نگارستان در س��ال 91 پیرامون ایل بچاقچی 

به چاپ رسید.

نماینده ایران در پروژه »جاده ابریشم« سازمان یونسکو خبر داد:

انعقاد تفاهمنامه پژوهشی
جاده ابریشم بین ایران و ایکاس 

یک کار خوب از باشگاه گل گهر و هیئت فوتبال در تجلیل از جانبازان قبل از مسابقه با صنعت نفت آبادان

دختر عزیزمان 
سرکارخانم 

مهرناز 
کریمی دارابی 

قبولیت در آزمون دکترای تخصصی بیوش�یمی بالینی 
را تبری�ک عرض نم�وده، موفقی�ت روزافزون�ت را از 

خداوند متعال خواهانیم. 
پدر، مادر و خواهرت 

کارگیری آگهی شناسایی و ب

کار   نیروی قراردادی شرکت گهرهم
ش�رکت گهرهمکار در نظر دارد جهت تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود به صورت قرارداد 

پیمانکاری مطابق جدول زیر از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی و روانشناختی 

به صورت قراردادی اقدام به جذب نیرو نمایند. 

اف�رادی که متقاضی حضور در آزمون می باش�ند، می توانند برای ثبت نام از تاریخ 1398/7/3 

ت�ا تاریخ 1398/7/12 به آدرس اینترنت�ی )www.hrdms.ir( مراجعه نموده و پس از مطالعه 

دقیق مفاد آگهی و با توجه به شرایط ذکر شده نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. 

جناب آقای مهندس سعید دهیادگاری 
سرپرست محترم عملیات معدن یک شرکت آرمان گهر 

درگذش�ت مادر عزیزتان را حضور ش�ما س�رور گرام�ی و خانواده 
محترمتان تس�لیت عرض نموده، ب�رای آن مرحومه غفران الهی و 

برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم. 
همکاران؛ ابوالقاسم رضایی و مهران نجمی نژاد 

رهن کامل
مغ�ازه دو دهنه تجاری به متراژ پنجاه مترمربع، دارای 
امکانات کامل با موقعیت عالی واقع در خیابان نصیری 
شمالی روبرو بانک گردشگری رهن کامل داده می شود.

۰91211۵2223 



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 6 مهر  ماه 1398 - 28 محرم 1441 - 28 سپتامبر  2019
@negarestanniaz  ضمیمه رایگان شماره 1191  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 داربست فلزی 
سیرجان جنوب

 09133472290  
عباسی 

    فــــــــروش  ،  نــــــصب  ،  ســــــــرویس  و  لــــــوله کشـــــــی تـــــــــوکار 

 انواع کـولر گـازی اسپلیـت  09164458335

داربست فلزی آسیا
  اجرای داربست فلزی

 در سیرجان و حومه در اسرع وقت
09139477200- 09022477200 عباسی

داربست فلزی
 ایفل

09131433923

فروش فوق العاده پاییزه
 کاغذدیواری وپوسترهای سه بعدی
نقدواقساط،بدون سود،بدون ضامن

   درفروش پاییزه ازتخفیفات ویژه 
متری ۵هزارتومان به باالبهره مند شوید

ابتدای بلوارشیخ مفید ۰۹۰۱۵۹۶۷۸۳۱-۰۹۹۰۲۵۷۲۲۹۲

فروش اقساطی انواع موتور سیکلت
باروزی 10000هزارتومان

فروشگاه موتور سیکلت صبوری
42281220 - 09132453990



شنبه 6 مهر  21398
شماره 1191 روزنامه نگارستان

@negarestanniaz

گواهینامه پایه یکم و هوشمند 
نیازمندیم )یا راننده(

09133775879

به یک ویزیتور جهت 
فروش محصوالت شرکت شام 

شام نیازمندیم. حقوق اداره 
کار، بیمه و پورسانت عالی

 09162774853
 حیدری

به یک شاگرد 
گچ کاری نیازمندیم. به 

همراه صبحانه و ناهار
09337953534

به یک نفر 
استادکار ماهر جهت 
کار در تعویض روغنی 

نیازمندیم
09131455920

از یک نفر منشی 
خانم ترجیحاً مجرد با 

روابط عمومی باال جهت 
کار در تاالر نیازمندیم

09131457079

یک خانم با سلیقه 
جهت کار در فروشگاه محصوالت 
محلی- خانگی با حقوق ماهیانه 

800 هزار تومان نیازمندیم ساعت 
کار 9 الی 12:30 صبح و 16 الی 

20 شب
09131788431

نیازمند مدرک 
کارشناس ایمنی و 

بهداشت
09388848266

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

  تماس 09919512081 صفوی

به یک نیروی جوان آقا جهت کار در 
سوپرمارکت در بندر جاسک بصورت 2شیفت 

نیازمندیم همراه با خوراک محل
 اسکان و حقوق توافقی

09175934667

جذب نیرو بیمه کارآفرین کد 4266
به 2 نفر خانم با روابط عمومی باال و آشنا به کامپیوتر نیازمندیم. 

حداقل سن25 و دارای مدرک لیسانس. ساعت مراجعه 17 الی 19 
،آدرس: خیابان نصیری شمالی جنب بانک گردشگری طبقه فوقانی 

آرایشی صدف بیمه کارآفرین
42236532

به یک خانم جهت نگهداری از کودک 
و کار منزل حوالی خیابان اصناف شیخ مفید 

نیازمندیم با حقوق و مزایای عالی )بصورت دائم(
09229495767

فروشگاه ایستگاه روغن جهت تکمیل کادر 
فنی خود از یک استادکار ماهر تعویض روغنی با 
حقوق و مزایای خوب دعوت به همکاری مینماید

09132780065 آذرپیوند

جذب نیروی کار دفتری و بازاریاب با شرایط عالی
شرایط دفتری 1- خانم مجرد 2- دارای مدرک و تسلط به کامپیوتر 

3- روابط عمومی عالی
بازاریاب باید دارای سابقه کار مفید در زمینه بازاریابی باشد.

ساعت تماس 8 الی 21
09132471522

رستوران وبیرون بر دیگ طال برای 
تکمیل پرسنل خود به چند نیروی خدماتی 
جهت کار در آشپزخانه و سالن دار جهت 

همکاری با حقوق و مزایای عالی نیاز مند است 
در دو شیفت کاری صبح و عصر

09136635029 خوارزمی 
09904457188 آذری

به یک پیک موتوری و نیروی 
خانم خدماتی برای آشپزخانه 
بیرون بر سیمرغ بلوار هجرت 

نیازمندیم
09133470965

به یک منشی خانم جهت فیزیوتراپی 
به صورت تمام وقت نیازمندیم. خیابان 

فردوسی)جهاد( کوچه روبروی حوزه علمیه 
مفیدیه فیزیوتراپی فتاحی ساعت مراجعه 

9-12 صبح 17-20 شب
42202253

به یک نقشه بردار معدن 
 Gemcom مسلط به نرم افزار

و دفتر فنی در محدوده گل گهر 
نیازمندیم

09131456690 نجف آبادی

از تعدادی نیروی آقا بازنشسته 
جهت نگهبانی پروژه ساختمانی با 

حقوق ماهیانه 1400000 تومان دعوت 
به همکاری میشود
09350673168

استخدام کارشناس ارتباط با مشتری 
در دفتر ماکسیم شهر سیرجان

- تمام وقت   
- جهت انجام امور دفتری و عملیاتی

- دارای مهارت های اجتماعی )مسئولیت پذیری، کنترل امور 
محوله و فن بیان قوی(

ـ با روابط عمومی باال      
 ـ  مسلط به امور کامپیوتری

ارسال رزومه به ایمیل
hr@taximaxim.ir         شماره تماس 02171126100

آژانس بهاره 
)ویژه بانوان(

راننده )خانم و آقا( جهت 
سرویس دهی مدارس

 نیازمند است
09135401411-42201415

یک نفر خانم جهت کار در 
آشپزخانه فست فود نیازمندیم

ساعت کار:16 الی24
09138350903

به شاگرد و استادکار متری با 
ابزار جهت کابینت نیازمندیم

09361486826

به چند نیرو جوشکار جهت کار 
در کانکس سازی نیازمندیم

09129572019

به یک خانم مجرد جهت کار در 
منزل به صورت تمام وقت نیازمندیم 

09133456879   

به لیسانس معدن، عمران، مکانیک 
و صنایع با 3 تا 7 سال سابقه جهت اخذ 

رتبه بندی شرکت نیازمندیم 
09219094128   

به یک نفر جهت کار در فست 
فود با ساعت کاري 6 تا 11 نیازمندیم

09359101380

به یک پیشکار جهت کار در 
نانوایي تنوري نیازمندیم

09140600424

از تعدادی استادکار 
و شاگرد نقاش ساختمان 

بصورت دائم  وروزمزد 
دعوت بعمل

 می آید. )آریا رنگ(
09133477951

به تعدادی ماشین تمام 
وقت یا نیمه وقت  برای کار در 
آژانس با زنگ خور باال و درامد 

باالی 100 هزارتومان و کمیسیون 
روزانه 8 هزار تومان نیازمندیم

09193036136

از یک نیروي خانم 
جوان جهت کار در آشپزخانه 
فست فودشیفت عصر دعوت 

به همکاري می شود.
چهارراه اداره گاز
09363280826

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

صورت نیمه وقت صبح یا شب 
نیازمندیم

09211453506 

به تعداد زیادی 
نگهبان جهت پروژه های معدنی 
صنعتی گمرگ وغیره نیازمندیم 
اخرین مهلت ثبت نام 10مهرماه 
 ساعات تماس 8صبح تا 14عصر

09337125325

به 2 نفر نیرو 
جوان جهت کار در کارگاه 

شیریني پاک واقع در 
بلوار قاآني نیازمندیم.

42305216 

به یک نیرو 
خانم مجرد جهت کار در 

فروشگاه فرش و مبل 
محتشم نیازمندیم. 

09133793714

به یک 
فروشنده خانم جهت 
کار در عینک فروشی 

نیازمندیم . 
42232445

سرویس 
مدارس پذیرفته 

میشود
09223285346

به یک شاگرد جهت کار در 
کارواش نیازمندیم

09152992019 اباذری

به یک شاگرد جهت کار در 
خشکشویی نیازمندیم

09131455077

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

در نوبت عصر نیازمندیم
09364894125

به تعدادی ویزیتور فعال باسابقه کاردر 
 پخش مواد غذایی نیازمندیم)آقا یا خانم(
 جهت اطالع و گزینش با شماره موبایل 

09133794210 تماس حاصل نمائید.

به یک شاگرد جهت کار در نصب 
دزدگیر، تعمیر قفل مرکزی، شیشه باالبر، 
روکش و کفپوش با حقوق عالی نیازمندیم

09138453493

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 استاد 
کار ماهر و نیمه ماهر 
در کابینت سازی و 

نجاری نیازمندیم
 09132477681

باقری

به یک آشپز 
مجرب و با اخالق به 
عنوان کمک آشپز 

برای کار در آشپزخانه 
دانشکده علوم پزشکی 

نیازمندیم
09019297042

به یک خانم 
آشنا به حسابداری 

در الستیک 
فروشی نیازمندیم
09135842377

به یک نفر 
پیتزا زن و یک نفر 

کباب ترکی زن ماهر 
نیازمندیم 

09211453506

رستوران شمس العماره به 2 نفر پیتزا 
زن و ساندویچ پیچ ، سه نفر کارگر ساده و 2 

نفر پیک موتوری نیازمند است 
09363367785

آژانس خاتون ویژه بانوان به تعدادی 
راننده بدون سرویس نیازمند است

09909274863

استخدام خانم وآقا درفروشگاه 
زنجیره ای جانبو

حداکثرشرایط سنی زیر30سال
حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم
داشتن کارت پایان خدمت برای 

آقایان الزامی می باشد
افراد پذیرفته شده از ابتداي کار بیمه مي شوند
برای کسب اطالعات بیشترمراجعه حضوری 
خیابان ولیعصر چهارراه خواجو فروشگاه جانبو

فست فود عطاویچ
جهت تکمیل پرسنل خوداز تعدادی نیروی آقا 

با شرایط ذیل دعوت به همکاري میکند.
1( نیروي آشپزخانه 2 نفر آقا

2( نیروي سالن )تمیز کاري( 2 نفر آقا
3( پیک موتوري 3 نفر آقا

داوطلبان می توانند در صورت تمایل به 
همکاری از ساعت 12 ظهر الي 12 شب به 
صورت حضوري مراجعه یا با شماره موبایل 

09906725125 تماس حاصل نمایند.
آدرس: بلوار سید جمال، روبروی بازار روز، 

جنب بانک رسالت، فست فود عطاویچ

به یک منشی 
خانم ترجیحا مجرد، 

داراي سابقه، تایپیست 
جهت کار در کافی نت 

نیازمندیم 
09221947542

ازیک نفر خانم 
جهت کار در منزل 

با حقوق ماهیانه یک 
میلیون تومان با سوییت 

رایگان جهت اقامت 
دعوت بعمل می اید

09131453565

به یک همکار جهت کار در لوله 
فروشی نیازمندیم 

09133471086

تا کسی تلفنی بیمارستان امام رضا 
به تعدادی راننده با زنگ خور باال و 
کمترین کمیسیون نیازمند می باشد

09135396877

به یک نیروی آقا جهت کار 
در کافی شاپ نیازمندیم

09909453454 

به یک خانم 
جهت انجام کارهای 
منزل )شهرک نصر( 

نیازمندیم
09137682689

به فروشنده خانم 
و استاد کار کیک ساز و 

وردست و ظرفشور جهت 
کار در قنادی نیازمندیم 

09131457393

دو دستگاه خودرو 
سواری سمند پژو و دو راننده 

خودروی سواری ویک نفر 
کارپرداز برای کار در شرکت 

نیازمندیم.
09134453747 

به یک منشی 
خانم با روابط عمومی 

بسیارباالجهت کار در دفتر 
تاالر واقع در منطقه ویژه 

نیازمندیم.
09130453262

به یک سرکارگر 
مرد با سابقه کار جهت 
کار در تاالر نیازمندیم.

09130453262

به تعدادی گارسون 
و کمک آشپز مرد و زن 
جهت کار در رستوران با 
حقوق ماهیانه نیازمندیم.

09131982562

به تعدادی شاگرد 
ماهر و نیمه ماهر با حقوق 
عالی و جای خواب  جهت 
کار در کارواش نیازمندیم 

09131781032

به یک نیروی کار 
باتجربه آقا جهت بازاریابی و 
رانندگی در پخش موادغذایی 
دعوت بعمل می آید. مراجعه 

حضوری، شهرک صنعتی 
شماره1 بعد از خیابان پنجم، آن 

سوی بلوار جنب 
ساندویچی رضا
09136317272

09137692168

به یک پرستار 
جوان و مجرب 
جهت پرستاری 

دختر 3 سال و نیمه 
نیازمندیم

09396560045

به یک 
کارگر ساده 

جهت پخش مواد 
غذایی نیازمندیم
09140166190 

کاشی و سرامیک سپهر جهت 
تکمیل کادر فروشندگان خود از دو 
نفر خانم با روابط عمومی باال دعوت 

به همکاری می نماید
09132472417 

آگهی دعوت به کار 
به یک نفر خانم با روابط عمومی باال جهت منشی پزشک  و آشنا 

به کامپیوتر ، اینترنت و شبکه های اجتماعی نیاز مندیم
لطفا نام و نام خانوادگی، ، مدرک تحصیلی،سن، مدت سابقه 

کار قبلی ، توانمندی ها و شماره تماس خود را به شماره  
09391455339  پیامک نمائید

یاد آوری مهم : امکان پاسخگویي به تماس های تلفنی وجود ندارد لطفًا 
فقط اطالعات خود را از طریق پیامک ارسال نمایید . با واجدین شرایط  

جهت دعوت به مصاحبه تماس گرفته خواهد شد

به چند نفر 
بازاریاب خانم یا آقا 
جهت بازاریابی مواد 

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

عالی نیازمندیم
09140166190 

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

شرکت پخش کتاب فانوس سپهر تبرستان
به تعدادی نیروی کار خانم و راننده خانم بصورت نیمه وقت 
با پایه حقوق) 1/400/000 تومان+ مزایای عالی( نیازمند است

ساعت مراجعه : 10 الی 12
*مراجعه حضوری الزامی است*

آدرس: سیرجان،خیابان قدس شمالی روبروی تاالر المپیک
ساختمان مزون یاس طبقه دوم واحد 5- 09138513456

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

 به تعدادی نیرو جهت کار در 
کافی شاپ نیازمندیم 

 09120784233

به دو نفر شاگر ماهر جهت کار 
در کارواش نیازمندیم

 09139454249یزدی 

به یک شاگرد 18 الی 35 ساله  
جهت کار در قهوه خانه نیازمندیم 

 09139566737

به یک نیروی خانم جهت کار در 
آرایشگاه زنانه نیازمندیم 

 034   42270300

به یک شاگرد ساده ، ترجیحا 
جوان نیازمندیم 
 09135245033

*آژانس اطمینان*
به تعدادی راننده تمام وقت 

و نیمه وقت نیازمندیم.)با 
کمیسیون پایین(
شهرک مشتاق

 09130695312 

به یک منشی 
خانم جهت کار در 

آموزشگاه از ساعت  15 
الی 20:30 نیازمندیم
 09132453977 

به دونفر نیروي 
کار آقا  در کتاب فروشي 

نیازمندیم 
مراجع حضوري

میدان شهرداري 

به چند  نفرنیرو 
ساده آقا و خانم  جهت  کار  
در رستوران  وغذای آماده 
ناب جهت کارنیازمندیم 

 42250157
 09133770845 

به چند نفر 
نیروی مجرد و باالی 
20 سال جهت کار در 
مغازه آبمیوه بستنی 

نیازمندیم
 09131456134

به یک دفتردار 
و تعدادی راننده جهت 

کار در آژانس نیازمندیم  
بازنگ خورباال

09139387480
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به یک نفر 
فروشنده جهت نقره 

فروشی با ضمانت معتبر 
نیازمندیم

09133982612

به یک شاگرد 
مبتدی یا نیمه ماهرجهت 
کار در کارگاه ام دی اف با 

حقوق خوب نیازمندیم
09134564045 اله یاری 

به یک نفر نان 
درآور خانم یا آقا جهت 
کار در نانوایی تنوری 

نیازمندیم
 09139473308 

به یک نیروی 
جوان جهت کار در ابزار 

فروشی نیازمندیم
 09132784032

به یک نفر آقا 
و تعدادی خانم جهت 

کار در کافه باغ محدوده 
باسفهرجان با حقوق و 
مزایای عالی نیازمندیم

09910201468

به یک مربی پر انرژی 
و شاد )ترجیحا تحصیالت 
مرتبط با کودک(  در مهد 
کودک درنیکا  پایین تر از 
میدان سنایی نیازمندیم.

 09131796503 

به دو نفر راننده  
جهت کار روي بنز ده 

چرخ نیازمندیم
 09133475342 

به یک سند  
جهت دریافت وام مبلغ 
200  میلیون با مژدگانی 

عالی نیازمندیم 
09132458306

به یک منشي 
خانم جهت کار در دفتر 
ساختماني واقع در بلوار 

عباسپور به صورت نیم وقت 
نیازمندیم

09361449711

تعدادی نیرو 
جهت کار در سوپر مارکت 
مادر تمام وقت یا نیم وقت 

نیازمندیم 
مراجعه حضوری

  ابتدای خ طالقانی شمالی

به دو نفر نیروی 
ساده جهت کار در نانوایی 
لواش و یک شاطر لواش 
جهت همکاری نیازمندیم 

)با جای خواب(
 09927992574

 آباده ای

دعوت به همکاري
نیروی اداری یک نفر با سابقه کاری مرتبط 

آشنا به سیستم حسابداری 
مسلط به فتوشاپ و...

مسلط به فضای مجازی
مسلط به تولید محتوا و تبلیغات موثر

یک نفر نگهبان شب اقا
ارسال اطالعات فردی و سوابق کاری از طریق واتس آپ به 

شماره 09135398172

 رستوران چلچراغ جهت تکمیل کادر خود به 
نیروهای زیر با حقوق مزایای عالی نیازمند است

-  یک کمک آشپز شیفت صبح و شب
- کافی من باتجربه شیفت صبح و عصر

- قلیان گذار شیفت صبح
صندوق دار شیفت صبح سالن دار شیفت عصر و صبح 

 09179156733

از 3 نفر نیروی آقا جوان 
بصورت یک شیفت کاری با حقوق 
و مزایای خیلی عالی جهت کار در 
رستوران دعوت به همکاری میشود

09302739164

به تعدادی کمک آشپز مرد جهت کار 
در بیرون بر زعفرون سیرجان با حقوق خوب 

و بیمه نیازمندیم 
09369908366

به یک نفر منشی خانم آشنا با کامپیوتر با روابط 
عمومی باال جهت کار در دفتر ساختمانی به صورت 2 

شیفت، با حقوق و بیمه  نیازمندیم 
محل کار چهارراه قاانی ساعت تماس 4 تا 7 عصر

 09133471959

به یک نفر نیرو کار فنی آقا آشنا با کار فنی و 
جوشکاری جهت نصب درهای برقی به صورت تمام وقت، 

ترجیحاً مجرد، با حقوق و بیمه  نیازمندیم 
ساعت تماس 4تا7 عصر

 09133471959

به یک مربی مرد متاهل باالی 23 سال  با 
مدرک دیپلم  جهت کار درآموزشگاه رانندگی 

مهدی خیابان جواداالئمه نیازمندیم 
 09133459443 

به دو نیروی آقا و یک نیروی کار خانم 
جوان بصورت یک شیفت جهت کار در رستوران 

با حقوق و مزایای خیلی عالی نیازمندیم
09135302644

به یک نفر پیک موتوری جهت کار در  بیرونبر 
زعفرون سیرجان با حقوق خوب به همراه پول شارژ و 

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

09369908366 

آژانس آنالین بیسیم تاکسی سیر 1889
به تعدادی راننده آقا و خانم متاهل و مجرب با 

کمیسیون پائین نیازمندیم. آدرس: بلوار فاطمیه 
روبروی مخابرات

09133787800

به یک بازاریاب مجرب برای پخش 
موادغذایی نیازمندیم )ترجیحاً دارای خودرو( با 

حقوق و مزایای عالی
09138420351

مجتمع محصوالت آردی 
سنت از یک نفر نیروی آقا جوان و 
سالم عالقه مند به کار در نانوایی با 
حقوق و بیمه و مزایای عالی دعوت 

به همکاری می نماید
)آموزش رایگان(
09162723818

به دو نفر خانم 
)ترجیحا مجرد( جهت همکاری 
در آتلیه عکاسی به صورت پاره 
وقت نیازمندیم ) در صورت نیاز 

آموزش داده میشود(
09133455542

قابل توجه 
دانشجویان جویای کار 

به یک نیرو به صورت پاره 
وقت جهت کار در فست فود 

نیازمندیم 
09135013289

به یک نیرو آقا و 
خانم جهت کار در فست 
فود به صورت یک شیفت 

نیازمندیم 
09135013289

به چند نفر 
نیرو کار در زمینه 
ضایعات نیازمندیم
09136613888

ازیک 
نفرمنشی خانم جهت 

کاردردفترامالک دعوت به 
عمل می آید. 

09139387360

به تعدادی 
کمک آشپز و نیروی آقا 
جهت کار در آشپزخانه 

نیازمندیم
09381480020

به یک نفر خانم 
ترجیحا مجرد با روابط 

عمومی باال جهت کار در 
موسسه آموزشی  نیازمندیم

09130515430

یک شرکت پیمانکاری جهت تکمیل نیروی 
انسانی خود به نیروهای زیر نیازمند است.

1-کارپرداز با ماشین.           مرد
2-کارپرداز بدون ماشین.      مرد
3-سرپرست شیفت.            مرد
4-کنترل چی.                     مرد

5-بازاریاب.                        مرد و زن
03442234320-09396021922

یک شرکت معتبر تولیدی جهت تکمیل کادر مالی 
خود از حسابدار خانم آشنا به word و Excel و کار با نرم 

افزارهای حسابداری دعوت به همکاری می نماید. لطفا تقاضای 
خود را به همراه رزومه کاری به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید.

Daghigh           @gmail.com9511

به یک راننده پایه یک متعهد جهت 
کار بروی زیرمایلر معدن گل گهر کار دائم 

نیازمندیم
09103678143

به چند نفر براي 
بسته بندی و فروشندگی 

نان فانتزی نیازمندیم 
 09147039053
09128981967

عمارت خان سید 
جهت تکمیل نیروی خود به یک 
نفر حسابدار و تعدادی آقا یا خانم 
جهت کار در سالن و آشپزخانه با 
حقوق و مزایا عالی نیازمند است

09138267883
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خرید، فروش، 
رهن و اجاره

به 3 نفر  خانم  جهت  کار در 
 رستوران   نیازمندیم

09132476715-09378845445 

به یک خانم 
ماهر و با تجربه جهت 

همکاری در سالن 
زیبایی نیازمندیم

42233407

به تعدادی نیروی 
زن ومرد جهت پذیرایی 
در سالن تاالر واقع در 
منطقه ویژه نیازمندیم.

09130453262

به یک نفر خانم مجرد آشنا 
به کامپیوتر جهت کار در مطب 

دندانپزشکی نیازمندیم
09137358387

به 2 نفر نیروی 
جوان جهت کار در 
رستوران نیازمندیم

09133474826

به یک نفر خانم جهت 
کار در آشپزخانه رستوران 

بیرون بر نیازمندیم آدرس بلوار 
سیدجمال حدفاصل سه راهی 

کرمان تا چهارراه دکه
09131454946

به یک نیروی 
جوان جهت کار در 

مغازه موبایل فروشی 
نیازمندیم

09135615415

به یک نفر 
نیروی آقا جهت کار در 
کافی شاپ نیازمندیم .

09138266597

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

کابینت نیازمندیم
09131789374

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

نیازمندیم
 09130701380 

خانه ای 6 قصبی واقع 
در آباده کوچه حاج محمدعلی 
یزدانی با سند 6 دانگ، آب برق 

گاز با 90 متر پروانه به قیمت 
200م بفروش میرسد

09139477607
09138266329

واگذاری آرایشگاه 
مردانه مشتاق با موقعیت عالی 
با وسایل در حد نو با پول پیش 

مغازه 3/500 قیمت کل 18 میلیون 
)وسایل بصورت جدا نیز واگذار 

میشود(
09135857336

قابل توجه بانک ها و موسسات اعتباری 
و شرکت و فروشگاه های بزرگ، یک واحد 
تجاری 500 متری واقع در خیابان شریعتی 
روبروی پارک هادی )محل بانک رسالت( با 

امکانات کامل رهن و اجاره داده میشود
09370447245

فروش فوری
کمپرسی زیرمایلر مدل اسفند 96 کم کار بدون رنگ 
بیمه تا اسفند 98 الستیک ها 6 حلقه نو 4 حلقه 50 
درصد به قیمت مقطوع 770م تومان بفروش میرسد

09131456955

گالری نقره زمرد 
واقع در خیابان امام روبه 
روی بانک صادرات با بیش 
از 15 سال سابقه فعالیت با 

دکوراسیون و کلیه لوازم و به 
روزترین اجناس کامال فعال به 
صورت یکجا واگذار می گردد

09133982612

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

بعلت تغییر شغل واگذار
 می گردد 

 09120784233

کلیه لوازم 
غذای بیرون بر به 

فروش میرسد
09139387494 

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

09304368526

تاکسی تلفنی سروش واقع در 
بیمارستان با شرایط خوب به فروش یا 

اجاره داده میشود
09135396877

فروش امتیاز وام رسالت
09131784966

فروش دکه به ابعاد 3 در3، ارتفاع 
2متر، وزن 800 کیلو درحد نو به قیمت 

توافقی 
 09136208106

فروش  دوچرخه یاماها قدیمی 
بسیار تمیز در حد نو با تمامی تجهیزات 

فابریک  ژاپنی 
09133472618

فروش امتیاز وام بانک
 رسالت

09904014165

یک قالی دست دوم 12 متری طرح 
قدیم بسیار تمیز بفروش میرسد

09393889474

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

خریداریم
09373613273 

فروش پراید SE 132 صفر 
44میلیون تومان
09133447933

خرید و فروش امتیاز وام 
رسالت 

09135323325

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

09133477436   

یک مغازه با 
وسایل کامل نانوایي 
اجاره داده میشود 
09379332727

یک عدد سیم 
کارت دائمی 913145 به 
مبلغ 9 میلیون بفروش 

میرسد 
09366303880
فرش کرمانی شمارا با 

باالترین قیمت خریداریم.
خرید وتعویض انواع فرش کرمانی- 

دست بافت ودست دوم با فرش 
ماشینی.

 09131787795-09131453522
فرش کبیر یزد

میز غذاخوری4نفره 
تمام چوب،میز غذاخوری8نفره 
تمام چوب،بوفه وتخت کودک 
به همراه تشک تمیز وشیک 

بفروش می رسد
09136208045

تعدادی قفسه 
و یخچال فریزر، ترازو و 

ویترین بفروش میرسد. با 
قیمت توافقی

09164327534

فروش اقساطی 
واحد100متری ، دوخوابه، 
کلید نخورده، خ پوریای 

ولی ،خیلی شیک، همراه با 
پارکینگ

09131454612

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

درب منازل ، شرکت ها و ادارات 
برادران خدائی

 09131452643- 09132783052  
 09192305036

خرید و فروش آهن آالت 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

آپارتمان 85 متری، 2 
خواب، مسکن مهر ورزشکاران، تازه 

تحویل، کابینت MDF کمد دیواری، کاغذ 
دیواری، آسانسور، پارکینگ انباری، طبقه 

دوم، سند تک برگ بدون وام )مناسب 
برای اخذ وام( تخفیف پای معامله

09016831242

ماشین پراید سفید بسیار سالم و تمیز 
بیمه فول باطری نو الستیک نو به قیمت 10م 

تومان بفروش میرسد
09136366059

بهترین خریدار ماشینهای اسقاطی و 
فرسوده و ضایعات، آهن آالت سبک و سنگین 

شما را نقداً خریداریم
09136366059

هارد اکسترنال 
کامپیوتر SP مفقود شده 
از یابنده تقاضا میشود با 
شماره زیر تماس بگیرند 

و مژدگانی دریافت 
نمایند

09136611771

فروش امتیاز وام رسالت
09368287931

کارت ملی هوشمند و کارت پایان خدمت هوشمند بنام اباذر 
کورکی نژاد قرایی گم شده از یابنده تقاضا میشود با شماره زیر تماس 

حاصل نمایند و مژدگانی دریافت کنند. 09130414073

انواع خرده جوشکاری
جوشکاری انواع مخزن 

های آبگرمکن و نرده
تعمیر انواع درب های 

قدیمی، نصب در و 
پنجره

09139561377

خرید و فروش 
آهن آالت دست دوم

خرید ضایعات در محل
 09132781601
09131787522

یک خانه کلنگی 
بر خیابان سعدی به 

متراژ 500 متر)25متر بر 
خیابان(بفروش میرسد

09131453284

پژو 206 تیپ 5 
مدل 96 رنگ سفید دور 

رنگ کارکرد 27 هزار بیمه 
یک سال به قیمت 65 م به 

فروش می رسد
09211167601

در سالن زیبایی دانژه 
صندلی جهت کارهای )کاشت 

ناخن ،هاشور ،اپیالسیون و 
لیفت مژه( به افراد ماهر و 
باتجربه اجاره داده میشود

42233407 

2باب مغازه واقع در خیابان امام)بازار(به 
متراژ 25و دیگری20 متر،از سمت بازار نرسیده 
به کوچه شریف بفروش میرسد )قیمت توافقی(.

09131453284 

فروش ویژه 
هایپر مارکت با کارکرد  
باال  به علت مهاجرت 

09133459790

قیمت کارشناسی زمین و ساختمان 
مهندس نادری نیا 
 09133455472

ابتدای بلوار دکترصادقی - 50 متر بعد از تقاطع دهخدا
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negarestanniaz@در دنیای مجازی با شما هستیم

 قابلیت اتصال به تمامی بانک های عضو شتاب
 بدون محدودیت زمانی و جغرافیایی

 انتخاب مدل دلخواه                  آنتن دهی قوی
 شارژ باطری قوی

مدارک مورد نیاز
 کپی شناسنامه                   کپی کارت ملی

 کپی از پشت کارت ملی       کپی جواز کسب
 کد پستی معتبر             تاییدیه شبا با مهر بانک

آدرس. بلوار هجرت بعد از بیمارستان امام رضا 
ابتدای شهرک مشتاق پست بانک هجرت 

برای اطالعات بیشتر عدد ۱را به شماره 
۰۹۱۳۲۴۷۳۲۴۳ارسال کنید

فروش ویژه از ۱تا ۱۲مهر ماه به قیمت ویژه   نقد و اقساط 

اگر زمان کافی برای انجام امور پروانه ساختمانی خود را ندارید 
کار را به ما بسپارید

 اخذ پروانه  و امتیازات در کمترین زمان
 تهیه نقشه معماری و محاسبات

 تلفن: 09130425175 علوی

زمین 100 متر 
تجاری، دوبر،3 طبقه 
جواز،واقع در شهرک 

سمنگان بفروش می رسد
09121598387

زمین واقع در 
هماشهر دوکله 438 مترمربع 
موقعیت عالی آب برق و گاز، 
کنار زمین طرح هادی کاربری 

مسکونی
09158270335

نیم هکتار پسته ثمری 
35ساله و 2حبه آب 50م و یک 
هکتار 10 ساله و 2حبه اب)لب 
شور( 40م  با تاییدیه شورا و 

دهیاری بفروش می رسد.
f120 فروش دستگاه جداکن پسته

09126223055

نیازمند زمین هماشهر
زمین مسکونی بین 12 تا 20 قصب در هماشهر 

خریداریم. مدارک واگزاری بنیاد مسکن و معتبر باشد. 
ترجیحاً فاز یک و دو

09133459733

نقاشی ساختمان،رومالین و بلکا
زمین، باغ  09139477334

 و خانه باغ


