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دبیر ستاد مرکزی اربعین

 زائران به مرزها نیایند،
 ماشین نیست 

استاندار کرمان در جلسه شورای اداری استان:

از روی حدس وگمان
 اظهار نظر نکنید     

آینده فرزندان مان
را تباه نکنیم

حکایت یک نسل ُکشی

رخدادی که در متون خارجی
 در خالل روایت جنگ جهانی اول ثبت شده است 

نبرد  سعیدآباد
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بستری شدن کودک 2/5 ساله در بیمارستان افضلی پور
 که نیاز به پیوند مغز استخوان دارد

 چشمان منتظر 
کودکان  سرطانی

 وارد بخش آنکولوژی بیمارستان افضلی پور می شویم. محمد 2/5 ساله معصوم را 
برای اولین بار می بینیم. بدنش دیگر تاب تحمل این همه داروهای شیمایی را ندارد. در 
نیم نگاه معصومانه اش می خواندم که می گوید کاش به جای بیمارستان من اکنون در 

پارکی، مهدکودکی یا جایی مشغول بازی بودم. از لحن صحبت مادر و تُن کالمش هم 
می شد خیلی حرف ها و دردها را نگفته شنید. خانواده کم بضاعتی که در تأمین زندگی 

معمولی خود مانده اند حاال باید نگران پیدا نشدن سلول هایی باشند
 برای پیوند مغز استخوان که هم گران است و هم کمیاب.
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دعوت به همکاری
به تعدادی بازاریاب بیمه نیازمندیم

ساعت تماس 10 – 12 ظهر

42250660

جناب سروان 

محمد پور چنگیز
گفته،  تبریک  جنابعالی  به  را  سروانی  درجه  ارتقاء 

موفقیت روز افزون شما را از خداوند خواهانم.
مدیر و کارکنان شیرینی آرمان
 حاج قاسم آقا بیگی

رئیس پلیس
 آگاهی شهرستان سیرجان

جناب سرهنگ 

مجتبی 
جهانشاهی نسب

پرونده  رساندن  نتیجه  به  و  پیگیری  از  بدینوسیله 
مربوط به خانواده مکی آبادی توسط شما و همکاران 
و  سرافراز  می آید،  عمل  به  تشکر  و  تقدیر  گرامیتان 

موفق باشید.
خانواده علی مکی آبادی

جناب آقاي

 علي اصغر 
روح االمیني 
وکیل پایه یک دادگستري

وقفه  بي  و  دریغ  بي  زحمات  از  تشکرفراوان  و  سپاس  با 
بنده  پرونده  در  عدالت  درآمدن  اجرا  به  نسبت  جنابعالي  
آرزوي  همچنین  و  داریم  را  قدرداني  نهایت  همسرم  و 
موفقیت هاي روز افزون و صحت و سالمتي براي جنابعالي از 
محضر خداوند متعال خواستاریم. با تشکر فراوان از بهترین 

و زبده ترین وکیل پایه یک دادگستري  
افشاریان - ستوده نیا کراني

اعطای تسهیالت بانکی جهت خرید بیمه نامه ثالث، بدنه، آتش سوزی 
در اقساط 12 ماهه

 بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک، بدون کارمزد و ضامن
این طرح به عموم همشهریان

 به ویژه پرسنل محترم شرکت های مستقر در مجتمع گل گهر و بازنشستگان 
تامین اجتماعی و بستگان درجه یک ایشان پیشنهاد و ارائه می گردد.

چهارراه ابوریحان، ابتدای خیابان خواجه نظام
  09133451786 - 42251635

دانا طرح مهر 
خدمتی نوین از بیمه دانا

با مشارکت بانک قرض الحسنه مهر ایران

قابل توجه صنعت گران و پیمانکاران
ش�رکت اتحاد گهر اندیش�ان کویر، به عنوان اولین شرکت فنی و مهندسی 
در س�یرجان ضمن اعالم آمادگی در زمینه های کاری )طراحی، نقشه کشی 
صنعتی، مهندسی معکوس قطعات و تجهیزات، ساخت، نصب، راه اندازی، و 
عملیات اصالح خطوط تولید، برق و ابزار دقیق و نیز ارائه مشاوره در راستای 
فعالیت های مذکور( به منظور تکمیل نیروی انس�انی خود، از تخصص های 

ذیل جهت همکاری دعوت بعمل می آورد:

واجدین شرایط در ایام هفته از ساعت 8 صبح
 تا 7 عصر با دفتر شرکت تماس حاصل فرمایند.

تلفن تماس: 09134781765
آدرس: سیرجان- شهرک صنعتی شماره یک – جنب دانشگاه نوبنیاد

1- نقش�ه کش�ی صنعتی )مس�لط به امور دفتر فنی و آشنایی با 
حداق�ل یک�ی از نرم افزارهای طراحی و نقش�ه کش�ی مکانیک، 

مکانیکال- اینونتور- سالیدورک- کتیا(
2- تراشکار و فرزکار ماهر.3- مونتاژکار ماهر.4- جوشکار ماهر

5- حسابدار.6- متصدی روابط عمومی
وارد کننده قطعات و تجهیزات مکانیکی، برق

 و ابزاردقیق از کشورهای آلمان ایتالیا چین روسیه

اقبل توجه اعضای محترم 

کاران گل گهر  شرکت تعاونی اهی مسکن کارگران وپیمان
به اطالع می رساند آن دسته از اعضا که تا پایان سال جاری نسبت به پرداخت مبلغ 120 میلیون تومان و 
اعضای شرکت تعاونی سرافرازان مبلغ 150 میلیون تومان اقدام نمایند. چنانچه اعضایی که در موعد مقرر 
مبلغ را پرداخت ننمایند توسط اعضایی که آورده نقدی بیشتر وامتیاز باالتری دارند جایگزین خواهند شد.

هیأت مدیره شرکت تعاونی های مسکن کارگران و  پیمانکاران گل گهر و سرافرازان

جناب آقای مهندس

 حسین شهسواری
انتصاب شایس�ته جنابعالی را به س�مت مدیرعامل ش�رکت صنایع 
ممتازان کرمان تبریک عرض نموده، توفیق روزافزون و تندرس�تی 

شما را از خداوند متعال خواستارم.
سعید امانی

کیلومتر یک 1 جاده نجف شهر بعد  از دانشگاه صنعتی شهرک حمل نقل
 نمایشگاه کامیون اسب سفید رضا دریابیگی

40 سال سابقه کار
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گ�روه خبر: اس��تاندار کرمان در جلس��ه 
ش��ورای اداری با اش��اره به ارتقای سیستم 
اداری گفت: بنده از شروع مسئولیتم عرض 
کردم کارایی سیستم اداری موضوع مهمی 
اس��ت که تا تحقق پیدا نکن��د نمی توانیم 

توسعه مطلوب داشته باشیم.
ب��ه گ��زارش گفتارن��و، محمدج��واد فدایی 
شاخص های توسعه مطلوب را شامل سرعت 
عمل باال، پاس��خگویی یکس��ان، استفاده از 
حداکثر ظرفیت قانونی واس��تفاده از نظرات 
کارشناس��ی دانس��ت. فدایی در بخش��ی از 
صحبت هایش ب��ا تاکید بر اهمیت خبردادن 
و خبر گرفتن خطاب به مدیران دستگاه های 
اجرای��ی و رس��انه ها گفت: گ��زارش دادن و 

گ��زارش گرفتن دو مقوله هس��تند که انجام 
آن ها اصولی دارد و ما باید این اصول را رعایت 
کنیم.او در ادامه با اشاره به آیات قرآن گفت: 
اصل حاکم بر خبردادن و یا اظهارنظر کردن 

در قرآن آمده اس��ت و آن این اس��ت که در 
پ��ی چیزی که در آن عل��م نداری نرو؛ یعنی 
دنبال��ه روی از موضوعی که برای ما روش��ن 
نیس��ت خالف دستور قرآن اس��ت و نباید از 

روی ح��دس و گمان و تخمی��ن اظهار نظر 
کنیم. استاندار کرمان اظهار داشت: ما خیلی 
وقت ها اظهار نظرهای��ی می کنیم و خبری 
می دهیم که علم دقیق به آن نداریم که باعث 
مش��کالتی در سیستم اداری می شود. فدایی 
افزود: بس��یاری از مش��کالت ناشی از همین 
موضع گیری های نسنجیده و نقل شنیده های 
بدون اساس و شایعات است و این ها مواردی 
اس��ت که هم م��ا و هم رس��انه ها باید به آن 
توج��ه کنیم.فدایی اظهار کرد: در بخش دوم 
که شامل گزارش گرفتن است اصلی توسط 
خداوند در سوره حجرات آمده است که : اگر 
فرد غیر متعهدی به شما خبری داد شما در 
ای��ن خبر تحقیق و تفحص کنید و اطمینان 

حاصل کنید. او در ادامه افزود: کم نیس��تند 
افرادی که از اظهارنظرها و موضع گیری های 
خود پشیمان هستند. استاندار کرمان با بیان 
این جمل��ه که ما هم خب��ردادن و هم خبر 
گرفتن مان براساس تحقیق و تفحص نیست، 
خطاب به رسانه ها گفت: در بعضی از جلسات 
رس��انه ها تیترهایی می زنن��د که اصالً قصد 

گوینده این نبوده است.
او در ادام��ه در خص��وص فعالیت برخی از 
کانال های مجازی گفت: متاس��فانه بعضی 
از کانال ه��ای مجازی کارهای��ی می کنند 
که دقیقا هم��ان کارهایی اس��ت که افراد 
خالف نظام و دشمنان می خواهند ولی این 

صحبت ها در ظاهر مذهبی گفته می شود.
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مرد نکونام نمیرد هرگز..... / 33

از ش�ماره های قبل در این س�تون معرفی افرادی را شروع 
کرده ای�م که در امور خیر از بقیه پیش�ی گرفته و در دنیا و 

آخرت برای خود توشه ای نیک اندوخته اند ...

◄ مرحوم مسعود خواجویی 
وقوع برخ��ی از صحنه ها در زندگی غم انگیز 
اس��ت. بخص��وص درد ورن��ج ناش��ی از داغ 
عزیزانی که ممکن اس��ت سال ها طول بکشد 
تا التی��ام یابد ، اما کار نیک و پس��ندیده در 
جهت آرامش وآم��رزش آنان یکی از راه های 
تس��کین دهنده قلب جریحه دار آنها اس��ت. 
کاری ک��ه ثواب آن اخروی و جاودانه اس��ت 
تا برای رحمت و مغفرت آن بزرگواران قدمی انس��انی همراه با آرامش 
برای رفع نیاز های محرومان برداش��ته شود. حاج محمد خواجویی از 
جمله خّیرینی است که پس از داغ عزیز از دست رفته اش »مسعود« و 
برای آمرزش و آرامش روح ابدی او هزینه بخشی از ساختمان بیماران 
خاص را بیمارستان امام رضا )علیه الّسالم( قدیم به عهده گرفت. این 
نیکوکار گرامی با این عمل خداپسندانه، هم برای خود ذخیره معنوی 
دست و پا کرد و هم بهترین تسلی را برای خانواده اش با یاد و نام فرزند 

جوانش فراهم ساخت. 
به خلق جهان َگر شوی چاره ساز /  نیفتد به خلق جهانت نیاز 

یادداشت

نامه رسیده

نامه ای به شهرداری
برای بهسازی آرامستان

احدی از ش��هروندان در نامه ای پیرامون مشکالت آرامستان خواستار 
رفع آنها  و رفاه حال مراجعین به آرامس��تان ش��ده است. در این نامه 

آمده است:
لطفاً از بی نظمی و اختالل ترافیکی ناش��ی از عدم ساخت پارکینگ و 
راهسازی مناسب در آرامستان گزارشی تهیه نمایید. روزهای پنجشنبه 
تمامی عزادارها عالوه بر تألمات روحی، باید دغدغه ترافیک و بی نظمی 
در آرامستان را هم بدوش بکشند، با این همه زمین بایر و نوساز بودن 
آرامستان چنین مشکلی بسیار بعید است. گذشته از ترافیک، موضوع 
روش��نایی معابر در آرامستان خود نقص بزرگی است که باید برطرف 
شود. موضوع کنار هم خاک کردن دو متوفی در یک روز، که باعث می 
ش��ود مراسم خاکبندان، تش��ییع و چهلم آنها نیز با هم شوند مزید بر 
این مشکالت است. در این صورت عالوه بر مشکالت ترافیکی و تداخل 
خودروها و صندلی ها و خ��ود افراد، درآمیختگی صدای بلندگوها هم 
به مشکالت اضافه می کند و نمی دانیم کی برای کی تلقین می خواند.!

یک نکته دیگر که از جمله واجبات است نصب سایه بان در محل اقامه 
نماز میت است. جایی که در تابستان آفتاب داغ و در زمستان بارنگی 
موجب آزار نمازگزاران می ش��ود. حال که دیگر هیچ فوتی در بهش��ت 
زهرا اجازه دفن ندارد و غالباً اموات را به آرامستان می برند لطفاً از شورا 
و شهردار محترم و س��ازمان متوفیات شهرداری بخواهید این نواقص 
را در آرامس��تان برطرف کنند تا مردم هنگام دفن و برگزاری مراس��م 

تشییع، هفتم و چهلم عزیزان شان با مشکل مواجه نشوند.
با تشکر / از شهروندان

روزی که باید صدای افراد نابینا و کم بینا
 به گوش جامعه رسانده شود

 روز عصای سفید
پانزدهم اکتبر ) ۲۳ مهرماه( همه س��اله به نام روز عصای سفید نام گذاری 
شده است. اگرچه باید همه روزه نسبت به نیازهای این قشر مظلوم از جامعه 
پرداخته شود اما این روز نقطه عطفی است که نشان می دهد چه کارهایی 
انجام شده و چه کارهایی هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است.قانون عصای 
سفید در سازمان ملل سال ۱۳۴۰ شمسی به تصویب رسید و در این قانون 
از دولت ها خواسته شد در اجرای مفاد قانون عصای سفید که درزمینه ی 
احیای حقوق نابینایان و دستیابی به کیفیت زندگی مطلوب است، تالش 
کنند.ام��روزه مهم ترین مطالبات افراد نابینا و کم بینا بحث دسترس��ی به 
امکانات بهداش��تی و تردد ایمن در فضای شهری است. عالوه بر آن بحث 
مش��ارکت فعاالنه معلولین درزمینه های سیاسی و اجتماعی، موضوعاتی 
همچون اشتغال، ورزش و تهیه مسکن جزء اساسی ترین خواسته های این 
عزیزان است. سازمان بهزیستی به عنوان متولی پیگیری حقوق افراد دارای 
معلولیت بینایی است؛ اما این بدان معنا نیست که برآورد تمام خواسته ها 

و مطالبات این عزیزان بر عهده سازمان بهزیستی باشد.
افراد معلول همانند افراد عادی جامعه ش��هروندان این کش��ور هستند و 
همه خدمات باید به گونه ای طراحی ش��ود که تمام اقشار جامعه ازجمله 
نابینایان از آن بهره مند گردند.برای مثال وقتی از مسکن صحبت می شود، 
نباید بگوییم مسکنی جدا برای نابینایان، بلکه باید مسکن این معلولین با 
افراد سالم جامعه یکی باشد و تنها در مناسب سازی آن تفاوت هایی قائل 
ش��ویم.موضوعی که باید به آن توجه داش��ته باشیم این است که باید از 
رفتار تبعیض آمیز در تفکراتمان به جد جلوگیری کنیم.به عبارتی ساده تر 
وقتی یک محیط ورزش��ی را طراحی می کنیم اگر در ذهنمان نباشد که 
درصدی از مصرف کنندگان ممکن اس��ت نابینایان باش��ند، این یک نوع 
تبعیض اس��ت.بنابراین باید در تمامی طراحی ها و خدمات نیز این افراد 
مدنظر قرار بگیرند. نابینایان و کم بینایان برای داشتن یک زندگی مطلوب 
و پویا نیازمند درک شدن و شنیده شدن خواسته هایشان هستند.حدود 
۵۰۰ نابینا و کم بینا در بهزیستی سیرجان تحت پوشش هستند یکی از 
بزرگ ترین و اساسی ترین مطالبات افراد نابینا و کم بینا بحث تردد ایمن در 
فضای شهری است با مناسب سازی فضای محیط اطراف و توزیع عادالنه 
امکانات آموزش��ی، فرهنگی و ورزشی می توانیم شاهد بروز استعدادهای 

بسیار مفید این دسته از افراد باشیم. / کانون نابینایان سیرجان

روز چهارش��نبه با حضور مدیرعامل، مدیر مجتمع، 
برخی اعض��ای هیأت مدی��ره و جمع��ی از مدیران 
گهرزمین از سیس��تم دیسپچینگ )سیستم گسیل 
هوش��مند ماش��ین آالت معدنی( که با هدف ارتقا و 
افزایش راندمان تولید و شناسایي سیستم هاي جدید 
کنترل ماشین آالت معدني توسط مهندسین معدن 

راه اندازی شده رونمایی شد. 
مهندس منصور پناهی مدیر امور معدن گهرزمین در 
این رابطه گفت:  این سیس��تم در مقایس��ه با مشابه 
خارجی با گس��یل هوشمند ماش��ین آالت و کنترل 
س��رعت و ترافیک نق��ش قابل توجه��ي در افزایش 
تولید معدن و ایمني خواهد داشت. وی افزود: امروزه 
سیس��تم های معدن کاری هوش��مند ک��ه مبتنی بر 
استفاده تلفیقی از دانش معدن کاری، نرم افزار، سخت 
افزار و شبکه می باشند، پتانسیل باالیی جهت کاهش 
هزینههای عملیاتی و قیمت تمام ش��ده ماده معدنی 
دارند. از این رو استفاده از این سیستم ها در بسیاری 
از معادن دنیا، نتایج قابل قبولی اعم از افزایش تولید، 
کاهش هزینه، کاهش خرابی ماش��ین آالت و افزایش 
ایمنی داشته است به گونه ای که در مواردی، اجرای 
این سیس��تم افزایش تولید بی��ن ۱۳ تا ۲۳ درصد و 
س��ودی معادل ۱.۵ میلیون دالر در مدت شش ماه 
ب��ه هم��راه دارد. پناهی در خص��وص راه اندازی این 

سیس��م در گهرزمین گفت: جهت افزایش بهره وری 
و کاه��ش هزینه ها در معدن س��نگ آهن گهرزمین، 
سیستم بومی سازی شده دیسپچینگ با حمایت امور 
معدن ش��رکت س��نگ آهن گهرزمین را در مردادماه 
98 راه اندازی کردیم. این سیس��تم عالوه بر تقویت 
نقاط ضعف موجود در نرم افزارهای مش��ابه خارجی 
)نرم اف��زار Devex( و اعمال کلی��ه نقاط قوت نرم 
افزارهای مش��ابه خارجی از تجربیات نرم افزاری در 
معدن س��نگ آهن چادرملو نیز استفاده شده به گونه 
ای که سیس��تم بومی سازی ش��ده جدید در معدن 
س��نگ آهن گهرزمین جامع تر و  کامل تر از بقیه نرم 
افزارهای مشابه در معادن دیگر است. وی از ضرورت 
نصب و استفاده از این نرم افزار گفت: ایجاد هماهنگی 
در عملیات پرسنل، اپراتورها و رانندگان ماشین آالت 
و همچنی��ن س��ازماندهی فعالیت ه��ای بخش های 
مختلف مع��دن مس��تلزم وجود سیس��تم ارتباطی 
کارامد میان این بخش ها می باشد.  وی افزود: جهت 
برق��راری ارتباط و ارس��ال داده از کالینت ها ) باربر و 
بارکننده( در محدوده ای به وسعت معدن ۳ گهرزمین 
با واحد دیس��پچینگ به منظور پ��ردازش اطالعات، 
اس��تفاده از شبکه ی پایدار وایرلس ضروری می باشد. 
اجزای  این شبکه شامل کالینت ها، دکل های فرعی 
)مهاری- س��یار( و یک دکل اصلی )مهاری( در واحد 

دیسپچینگ می باشد. هر دکل فرعی وظیفه ی ارتباط 
ب��ا کالینت ها جهت ارس��ال و دریاف��ت اطالعات و 

همچنین ارتباط با دکل اصلی را بر عهده دارد.
در حال حاضر، ام��کان برقراری ارتب��اط اپراتورها و 
مس��ئولین بخش های مختلف در معدن سنگ آهن 
گهرزمین با اس��تفاده از پیام های متنی )تایپ پیام 
و یا استفاده از پیام های پیش فرض( و تماس تلفنی 

با مسئولین و اپراتور دستگاه ها قابل انجام می باشد.
با پیگیری های واحد امور معدن قرار ش��د سیس��تم 

صوتی تحت ش��بکه )VOIP( نیز در اسرع وقت بر 
روی دس��تگاه های بارگی��ری و باربری نصب گردد تا 

امکان برقراری ارتباط به سهولت انجام گیرد. 
در این مراسم مهندس پوریانی با تقدیر از مهندسین 
امور مع��دن راه اندازی و اس��تفاده از این سیس��تم 
پیشرفته را نش��انه دّقت و اهتمام کارکنان دانست و 
اظهار امیدواری کرد همچنان با استفاده از توان علمی 
مهندس��ین گهرزمین شاهد بومی س��ازی بیشتر در 
قطعات و سیستم های مورد نیاز در گهرزمین باشیم. 

افتتاح سیستم دیسپچینگ در گهرزمین

استاندار کرمان در جلسه شورای اداری استان مطرح کرد:

از روی حدس وگمان 
اظهار نظر نکنید      

انتقال زائران کرمانی اربعین با قطار
مدیر کل حج و زیارت استان کرمان از فراهم شدن امکان جابجایی زائران 
اربعین اس��تان کرمان با قطار تا مرز خرمشهر خبر داد و گفت: با توجه به 
اس��تقبال مردم  از ثبت نام در سامانه سماح اربعین، تصمیم گرفتیم برای 
سهولت انتقال زائران از خط ریل کرمان -زاهدان تا خرمشهر استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه کسانی که قصد حضور در این سفر معنوی را دارند حتما 
باید در س��امانه سماح ثبت نام کرده و گذرنامه و یا برگ گذرنامه موقت را 
به همراه داش��ته باشند افزود: به زائران اربعین توصیه می شود اگر بیماری 
خاصی دارند داروهای خود را به اندازه مصرف ۱۰ روز به همراه داشته باشند 

تا در طول مسافرت و زیارت در عتبات عالیات دچار مشکل نشوند.

ش��هردار س��یرجان گفت: سیرجان ش��هر جهانی گلیم یکی از مهمترین 
ش��هرهایی اس��ت که مورد توج��ه وزارت میراث فرهنگی، گردش��گری 
و صنایع دس��تی ق��رار دارد. به گ��زارش واحد خبر مدیری��ت ارتباطات 
شهرداری سیرجان، نشست گفت و گوی شهرداران شهرهای جهانی ظهر 
روز چهارش��نبه با سخنان پویا محمودیان معاون وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی و در سالن کنفرانس این وزارتخانه برگزار شد. 
در این نشس��ت که س��روش نیا شهردار س��یرجان نیز حضور داشت اعالم شد 
ش��هرداران شهرهای جهانی به منظور ش��رکت در همایش فعالیت های شبکه 
سازی و بازاریابی شورای جهانی و صنایع دستی ۱۳ الی ۱۵ آبان ماه سال جاری در 

کشور چین و ۱7 تا ۱8 آبان ماه در شهر کوچین کشور مالزی گرد هم می آیند. در 
حاشیه این مراسم اعالم شد تعدادی از شهرداران جهانی به همراه تعدادی از سفرا 
و  نمایندگان کشورهای خارجی به منظور تبیین قابلیت های سیرجان در عرصه 
ه��ای بین المللی همچون صنایع فرش، و صنایع معدنی، فوالدی و قابلیت های 
کشاورزی به دعوت نماینده مردم سیرجان و بردسیر در آبان یا آذرماه از سیرجان 
دیدن خواهند کرد. گفتنی است قبل از آن پویا محمودیان معاون صنایع دستی و 
هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و هیأت همراه 
به منظور بازدید و رس��یدگی به روند اجرای تعهدات مورد تأیید شورای جهانی 

صنایع دستی منطقه آسیا و اقیانوسیه، به سیرجان سفر خواهد کرد.

در آبان یا آذرماه برگزار می شود:  نشست شهرداران جهانی در سیرجان 

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 

یادوخاطرهپدرعزیزومهربانمان

حسین مسلمی زاده
رادردهمینسالگردآسمانیشدنش

گرامیمیداریم

فروش انواع تابلو
 ال ای دی روان

تمام اقساط بدون چک و ضمانت
تحویل فوری در کرمان سیرجان و سایر شهرستانها

تحویل درب فروشگاه بدون هزینه باربری

قیمت ها 
از چهارصد به باال

اقساط به دلخواه مشتری

برای بهتر دیده شدن کسب و کار شما

09133450415

 فراخوان طراحی لوگو
 شهرداری بلورد

شلهرداری بلورد در نظر دارد مطابق بند 3 مصوبه شلماره 246 شلورای اسلامی 
شلهر بلورد جهت طراحی آرم )لوگو( شهرداری از طریق برگزاری مسابقه در قالب 

فراخوان اقدام نماید.
لذا از کلیه هنرمندان، دانشلگاهیان، فرهنگیان، دانشلجویان و سایر عاقه مندان 
دعوت می شلودجهت اطاع از شرایط و نحوه شرکت در این مسابقه از تاریخ درج 
آگهلی تا تاریخ98/8/20 به واحد روابط عمومی شلهرداری بلورد مراجعه نمایند . 

ضمنا به طرح برتر هدیه  اهدا خواهد شد. 
آدرس : بلورد - خیابان امام خمینی )ره(، شهرداری بلورد، روابط عمومی

شماره تماس : 034-42360288
روابط عمومی شهرداری و شورای اسامی شهر بلورد

کاران آگهی دعوت از بستان
 شرکت رده زار اپرزی رد حال تصفیه) نوبت اول(

شلرکت دره زار پاریز در حال تصفیه سلهامی خاص به شلماره ثبت 
2592 و شناسله مللی 10861203902 در اجلرای ملاده 255 قانون 
تجارت از کلیه بسلتانکاران شلرکت دره زار پاریز در حال تصفیه که 
آگهی انحال آن در روزنامه رسلمی کشلور به شلماره 20074 مورخ 
1392/11/13 است دعوت به عمل می آید تا ظرف مدت حداکثر 6 ماه 
از تاریخ انتشلار آگهی نوبت اول با ارائه مدارک مثبته ادعای خود به 
محل تصفیه شلرکت واقع در سیرجان، پاریز ابتدای جاده سرچشمه، 
طبقه فوقانی، تراشلکاری مسلعود احمدی پاریزی مراجعه فرمایند. 
بدیهی اسلت شلرکت در مورد هرگونه ادعای احتماللی که خارج از 

مهلت فوق به شرکت منعکس گردد مسئولیتی نخواهد داشت. 

مدیر تصفیه مسعود احمدی پاریزی



◄قب�ل از ه�ر چیز تش�کر می کنم 
از اینک�ه وقتت�ان را در اختی�ار من 
و نگارس�تان گذاش�تید. به عن�وان 
اولی�ن س�ؤال اگ�ر ممک�ن اس�ت 
توضیحی درباره این گونه بیماران به 

خوانندگان ما بدهید.
من باید از ش��ما و نشریه تان تشکر کنم 
ک��ه درد جامعه برایتان درد اس��ت و در 
راس��تای کم کردن آالم م��ردم حاضرید 
مسافت های دور را بیایید و بررسی کنید 

و به دنبال نتیجه هم هستید.
از  برخ��ي  ب��راي  گذش��ته  زم��ان  در 
بیماري ه��اي خوني درمان موفقي وجود 
نداش��ت ام��ا به تدری��ج و با پیش��رفت 
عل��م مي توانیم به کم��ك تزریق برخی 
سلول ها به خون که توانایی تبدیل شدن 
به سلول های دیگر رادارند جلوی این عدم 

درمان گرفته شود. 
در پزشکی به این عمل»پیوند سلول های 

بنیادی خونساز« گفته می شود
◄ ای�ن س�لول ها چگون�ه و از چه 

طریقی مهیا می شوند؟
متع��دد  مراک��ز  قب��ل  س��ال های  از 
بنیادی خونساز  پذیره نویسی سلول های 
در ای��ران به ص��ورت جداگان��ه فعالیت 
داش��ته اند و افرادی که قصد اهداء سلول 
که به نوعی مش��ابه با اهدا خون هس��ت 
را داش��ته اند در ای��ن مراک��ز ثب��ت نام 
کرده اند، ب��ا آزمایش های اولیه، اطالعات 
ب��ا نمونه گی��ری بر روی چند سی س��ی 
خون محیطی مش��خص و ثبت می شود 
تا درصورتی ک��ه امکان اهداء به  بیماری 
وجود داشته باش��د در مراحل بعد اهداء 

صورت پذیرد.
◄در کشور چند مرکز داریم که در 

این زمینه فعالیت می کنند؟
در کل کش��ور16 مرک��ز پذیره نویس��ی 
HLA داریم در اس��تان کرمان نیز این 
ام��کان در بیمارس��تان افضلی پور که از 

بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان هست، پذیره نویسی 

در حال انجام است.
هم�ان   HLA از  ◄منظورت�ان 

سلول های بنیادی است؟
HLAدر واق��ع هم��ان مش��خصه های 
ژنتیکی بر روی بعضی س��لول های بدن 
هست که در پیوند س��لول های خونساز 

تطابق آن ها بسیار اهمیت دارد.
◄درباره محمد که بیمار شماس�ت 
توضیح می دهید چه وضعیتی دارد؟

ببینید محمد کودک 2.5 س��اله ای است 
ک��ه دچارنوع بس��یار نادر و کش��نده ای 
از س��رطان های خون ش��ده و متأسفانه 
بررس��ی های والدین، ب��رادر و همچنین 
فامیل کودک نتیجه بخش نبود. جستجو 
را برای اهداء کننده ی مناسب در سطح 
کشوراز طریق شبکه ملی اهدا کنندگان 
ادامه دادیم که متأسفانه در این موردهم 
اهدا کننده مناس��بی پیدا نشد بنابراین 
جستجوی بین المللی انجام شد و نهایتاً 
دونفر در کش��ور آلمان با کودک تش��ابه 
مناس��ب داش��تند که مکاتبات با شبکه 
مل��ی آلم��ان در حال انجام اس��ت. ولی 
هزینه های بس��یار باالی��ی باید پرداخت 

شود که آن ها از پرداخت آن عاجزند.
◄برای من سؤال اس�ت که چرا در 
ای�ران نمی توانی�م اهداکنن�ده این 
س�لول ها را پی�دا کنیم؟ آیا تش�ابه 

سلولی این قدر پراکنده است؟ 
در کش��وری با وس��عت و جمعیت ایران 
با این پراکندگی و تنوع قومیتی ش��انس 
یافتن آن 1 در 10 هزار نفر است به طور 
تقریبی در جمعی��ت 80 میلیونی ایران 
اگ��ر بانك اطالعات با ح��دود 5 میلیون 
نفر عضو داشته باشیم بسیاری از بیماران 
هرگز مش��کل تأمین س��لول از خارج از 

ایران رانخواهند داشت.
◄چرا ثبت اطالعات نداریم؟

چ��ون متأس��فانه اطالع رس��انی زیادی 
در ای��ن زمینه نش��ده مگر اف��رادی که 
درگیر این قضیه بوده اند. مش��کل دیگر 
آزمایشگاهی  کیت های  تهیه ی  هزینه ی 
ب��رای انج��ام ای��ن آزمای��ش درمراک��ز 
پذیره نویس��ی می باش��دکه دربسیاری از 
کشورهای با حضور انجمن های غیردولتی 
و مؤسس��ه های خیریه با کمك دانشگاه 
توانسته نتایج رضایت بخشی برای ارتقاء 

شبکه ی ملی خود به دست آورند.
◄این هزینه برای انجام آزمایش هر 
نف�ر به چه میزان اس�ت و صرف چه 

چیزی می شود؟
حداقل هزینه برای انجام آزمایش، نیاز به 
تهیه کیت آزمایشگاهی است که برای هر 
نفر حدود700هزار تومان می باشدکه فقط 
ص��رف درج اطالعات و انج��ام آزمایش و 
سایر اقدامات آزمایش ها برای اهدا کننده 
اس��ت و تأمی��ن تمام هزینه ه��ای جاری 

به عهده ی مرکز پذیره نویسی است.
◄شرایط خون گیری و اهداکنندگی 
چگونه اس�ت آی�ا هی�چ عارضه ای 

اهداکننده را تهدید می کند؟
اهدا کاًل به س��ه نوع است. یك نوع اهداء 
پ��س از زندگی اس��ت که با ای��ن اهداء 
حقیقت��اً به دیگ��ران زندگی بخش��یده 
می ش��ود، در فرم دیگر اه��داء در زمان 
حیات قس��متی از عضو و ی��ا یك عضو 
مثل قسمتی از کبد،  یا یکی از کلیه های 
خود را اهداء می کند که بسیار ارزشمند 
اس��ت. اما در اهدای س��لول های بنیادی 
خونس��از ک��ه به اه��داء مغز اس��تخوان 
مش��هور اس��ت )که در س��ال های اخیر 

به جای مغز اس��تخوان از خون محیطی 
اس��تفاده می ش��ود(خون از اهداءکننده 
گرفته شده و برخی از سلول های بنیادی 
از آن جدا و خون دوباره به بدن ش��خص 
برمی گردد. این س��لول های جداشده در 
کمتر از یکی دو هفت��ه دوباره جایگزین 
می شوند. پس دوس��تانی که قصد دارند 
جزو اهداءکننده ها باشند هیچ نگرانی از 

این بابت نباید داشته باشند.
◄آیا نمونه های دیگری مانند محمد 

وجود دارد؟
بسیار زیاد یك مورد همین چند روز پیش 
ک��ودک 11 ماهه ای را آوردن��د که باید 
پیوند مغز اس��تخوان می شد، خانواده ی 
پرجمعیت��ی هم داش��تند ول��ی به دلیل 
فق��ر مالی و ع��دم توانای��ی در پرداخت 
هزینه های مربوط به آزمایش های اولیه ی 
سلول های بنیادی درمانده شده بودند و 
ای��ن در حالی بود که حاض��ر بودند این 
اطالعاتش��ان در ش��بکه ی ملّی نیز ثبت 
شود و اگر شخص دیگری هم نیاز داشت 
اهداءکننده باش��ند ولی متأس��فانه برای 
تهیه چند میلیون توم��ان آزمایش های 

اولیه هم دچار مشکل مالی هستند. 
◄چه کمکی به این افراد می ش�ود 

انجام داد؟
به عن��وان مثال در م��ورد این کودک اگر 
مؤسسه های خیریه تمایل داشته باشند 
که هزینه ی این آزمایش ها را بپردازد در 
مرحله ی اول ش��انس زن��ده ماندن را به 
این ک��ودک می دهد؛ در مرحله دوم این 
خانواده  می توانند اهداءکننده ای باش��ند 
برای بقیه افرادی که نیاز به س��لول های 

بنیادی دارند. ول��ی به طور کلی اگر این 
نیاز در جامعه احس��اس شودکه خیرین 
و مؤسسه هایی که امکانات مالی بیشتری 
دارن��د در این زمینه ه��ا ورود پیداکنند، 
به کمك دانش��گاه ها می توانیم گام های 

اساسی در این زمینه برداریم.
◄در ای�ن زمین�ه اف�راد خی�ر چه 

کمکی می توانند بکنند؟ 
اف��راد زی��ادی به عن��وان  خوش��بختانه 
اهداءکننده ثبت نام کرده اند که افراد خیر 
می توانند با کمك به مرکز پذیره نویسی 
بیمارس��تان افضلی پور و ی��ا  با پرداخت 
هزینه ی تهیه  کیت های آزمایش��گاهی  
کمك کنند تا افراد زیادی پذیره نویس��ی 
شوند و درنتیجه شانس بیشتری به افراد 

مبتالبه سرطان در ایران بدهند.
◄درصورتی ک�ه تع�داد ای�ن افراد 
بیشتر ش�ود چه مابه التفاوتی شامل 

بیماران می شود؟
درصورتی که قرار باش��د ی��ك فرد از یك 
دهنده ی خارجی سلول دریافت کند فقط 
هزینه ی ارسال سلول ها چیزی در حدود 
20 تا 25 هزار دالر می شود یعنی چیزی 
در حدود دویست تا سیصد میلیون تومان 
درصورتی که اگر ما س��لول بنیادی را در 
خود ایران از یك اهداکننده دریافت کنیم 
با حداقل هزینه می توانیم مراحل درمانی 
را جلو ببریم باید به این نکته نیز اش��اره 
کنم هزینه های انجام پیوند س��لول های 
خونساز غیر خودی در دنیا بسیار با الست 
ولی در سال های اخیر و با حمایت وزارت 
بهداشت در ایران این درمان با هزینه های 

بسیار کمتر امکان پذیر است. 
◄آقای دکتر صحبت دیگری دارید؟
امیدوارم افرادی که امکان و توان کمك 
دارند به این امر کم��ك کنند تا بتوانیم 
افراد بیش��تری را در این پذیره نویس��ی 
ثبت کنیم ش��اید باورتان نش��ود ولی در 
اس��تان پهناور کرمان ما کمت��راز 100 
نفر را داریم که اطالعاتش��ان ثبت شده و 
وارد شبکه ملی شده است. امیدوارم تمام 
عزیزانی که این مت��ن را می خوانند این 
شعر خداوندگار سخن را سرلوحه ی امور 
خودش��ان قرار بدهند که »بس بگردید 
و بگ��ردد روزگار/ دل به دنی��ا در نبندد 
هوش��یار/ ای که دس��تت می رسد کاری 

بکن/پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار«
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گزارشی از بستری شدن کودک 2/5 ساله در بیمارستان افضلی پور که نیاز به پیوند مغز استخوان دارد

 چشمان منتظر کودک سرطانی
مصاحبه با دکتر پوریا سالجقه؛ فوق تخصص آنکولوژی و پزشک معالج این کودک

             مریم کاظمی

چندی قبل وقتی خبر اهدای مدال های بین المللی مهران حسین زاده 
از قهرمانان ورزش به آس�تان قدس رضوی را کارکردیم توس�ط وی در 
جریان بیماری پس�ر کوچولوی 2.5 س�اله ای قرار گرفتم که در کرمان 
بیمارستان افضلی پور بس�تری و مبتالبه سرطان خون است. ازآن پس 
موضوع را پیگیری و در طی تماس با پدر و مادر این کودک خردس�ال 
گفتند بچه مان نیاز به پیوند مغز اس�تخوان دارد و س�لول های بنیادی 
ما تنها پنجاه درصد س�ازگاری با او دارند و پیوند نیمه ایمنی محسوب 
می شود. اگر بخواهیم ضریب ایمنی پیوند بیشتر و قابل اطمینان باشد 
باید س�لول های بنی�ادی از خارج آورده ش�ود آن هم ب�ا هزینه ای در 
حدود 20-25 هزار دالر.  به منظور کس�ب اطالعات بیش�تر این هفته 
راهی کرمان ش�دم تا هم به دیدن محمد در بیمارس�تان رفته باشم و 
هم با پزشک معالجش دکتر سالجقه گفتگویی انجام دهم. وارد بخش 
آنکولوژی بیمارستان افضلی پور می ش�وم. محمد 2/5 ساله معصوم را 
برای اولین بار می بینم. کودکی با چش�مانی درشت اما جثه ای کوچک 
که دست تقدیر او را به اینجا کشانده است. چشمانی که حکایت از درد 
دارد و دست ها و پاهایی که در اثر تزریق های مکرر کبود شده اند. بدنش 
دیگر تاب تحمل این همه داروهای شیمیایی را ندارد. هرچند پرستاران 
مهرب�ان بخش رعایت حال او را می کردند اما دیگر چاره ای نداش�تند. 

محمد گاهی سرش را پایین می انداخت و زیرچشمی نگاه می کرد.
در نیم نگاه معصومانه اش می خواندم که می گوید کاش به جای بیمارستان 
من اکنون در پارکی، مهدکودکی یا جایی مش�غول بازی بودم. از لحن 
صحبت مادر و تُن کالمش هم می ش�د خیلی حرف ها و دردها را نگفته 
ش�نید. خانواده کم بضاعتی که در تأمین زندگی معمولی خود مانده اند 
حاال باید نگران پیدا نشدن سلول هایی باشند برای پیوند مغز استخوان 

که هم گران است و هم کمیاب.
خانواده ای که جگرگوشه ش�ان جلو چشمش�ان دارد تحلیل می رود و 
جز گفتن التماس دعا راه و چاره ای ندارند. برای کسب اطالعات بیشتر 
پرستاران بخش مرا به آقای بدخشان مسئول اورژانس ارجاع می دهند 
و درنهای�ت می توان�م باراهنمایی های او با رزیدن�ت بخش خانم دکتر 
صادقی و سپس پزشک متخصص معالج ارتباط تلفنی برقرار کنم. این 
تماس زمینه ساز گفتگویی با دکتر پوریا سالجقه می شود. فوق تخصص 
آنکولوژی از دانش�گاه تهران تحت نظر استاد حمیدیه )اتوریته پیوند 
مغز اس�تخوان کودکان دنیا(. قرار مالقات و مصاحبه  را روز سه ش�نبه 
در البی هتل جهانگردی می گذاریم و او باوجود مش�غله های زیاد ولی 

حاضر می شود.
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آگهی فراخوان ثبت انم عضویت رد هیأت مدریه و بازرسی اتحادهی  صنف

 میدان داران میوه و رته بار شهرستان سیرجان )نوبت سوم(
بدینوس�یله به اطالع کلیه اعضاء زیرمجموعه اتحادیه  صنفی فوق الذکر می رساند در 
صورت تمایل به عضویت در هیأت مدیره و بازرس�ی این اتحادیه  با در دس�ت داشتن 
اص�ل و کپی شناس�نامه، کارت ملی، پروانه کس�ب معتبر و م�درک تحصیلی حداقل 
دیپل�م )برای افراد فاقد س�ابقه هیأت مدیره( از تاری�خ 98/07/21 به مدت 10 روز به 
اداره صنعت، معدن و تجارت شهرس�تان سیرجان واقع در ابتدای بلوار سردار جنگل 

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

هیأت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان سیرجان 

آگهی مناقصه انجام عملیات

 کاشت و داشت محصول زراعی گندم و جو اپئیزه )نوبت دوم(   
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 1398/7/28 
زمان برگزاری مناقصه: ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخ 1398/7/28   

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

شرکت مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد

گاه دزیل ژرناتور )نوبت سوم(    آگهی مناقصه خرید هس دست
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اداره  وضعی�ت  س�یرجان  در   
اس�تاندارد در چه ش�رایطی است و 
در رتبه بندی ها در چه وضعیتی قرار 

دارید؟
در س��یرجان با تأخیری تقریباً 20 ساله 
نس��بت به رفس��نجان در س��ال 1386 
س��ازمان اس��تاندارد تش��کیل ش��د. در 
رفس��نجان به علت حجم صادرات پسته 
به خارج کشور، این نهاد در سال 1345 
زودتر از س��یرجان تأس��یس  شد. قبل 
از آن صادرات پس��ته از س��یرجان انجام 
نمی ش��د و حجم آن چنانی هم نداش��ت 

اما خوش��بختانه در ح��ال حاضر اآلن به 
لحاظ حجم صادرات، سیرجان به خوبی با 
شهرهای دیگر رقابت می کند و از همان 
س��ال تا به ام��روز تمام مراح��ل تولید و 
فرآوری در خود سیرجان انجام می شود 
به ط��وری که ام��روز در ات��اق بازرگانی 
س��یرجان تعداد صادرکنن��دگان دارای 
کارت بازرگانی از رفس��نجان هم بیشتر 
است و مراجعات به اداره ما هم قابل توجه 

است. 
ش�ما ظاه�راً از ابتدای تش�کیل 
این اداره اینجا هستید. چه شد این 
مدت طوالنی در اداره سیرجان باقی 

مانده اید؟
م��ن در حقیق��ت روز اول آمدم که اداره 
را تأس��یس کنم و بروم. م��ن خانواده ام 
سیرجانی است، سیرجان هم شهر بسیار 
خوب و سرزنده ای است و جای کار زیاد 
دارد. بنابراین ما ترجی��ح دادیم نرویم و 
لطف اعتماد مردم و مسئولین باالدستی 

ماهم مزید بر علت بوده.
اداره  ک�ه  مهم تری�ن ح�وزه  ای   

استاندارد ورود می کند کجاست؟ 
در تم��ام بخش ه��ا و حوزه ها م��ا ورود 
می کنیم. اما در استان خودمان، بیش تر 
بحث کنت��رل صادرات و واردات پس��ته 
به منظ��ور حفظ کیفیت آن ه��ا را داریم. 

به این معنا که یک دانه پس��ته از ش��هر 
س��یرجان به عنوان ص��ادرات به خارج از 
کش��ور نمی رود مگر آن که م��ورد تائید 
بازرس��ان ما ق��رار بگی��رد. فاکتورهایی 
مانند کیفیت، طع��م، ظاهر، میزان انس 
و بس��یاری از ش��اخص های دیگ��ر ک��ه 
درمجموع به وسیله آن ها گواهی انطباق 
فیزیکی صادر می شود. انطباق شیمیایی 
هم داریم که در مورد پسته به طور نمونه 
مواردی مانند قارچ آفالتوکس��ین است. 
اتحادیه اروپا و ژاپن و بسیاری کشورهای 
مقصد دیگر از ما ای��ن گواهی ها را برای 
دادن مجوز ورود به کشورش��ان مطالبه 

می کنند. 
 درزمین�ه اصناف آی�ا عزم جّدی 
برای پیگیری مس�ائل وجود دارد در 
این حوزه ها.گاهی استانداردها لحاظ 

نمی شود! 
میوه فروش��ی ها،  طالفروش��ی ها،  بل��ه. 
خواربارفروش��ی ها و بس��یاری دیگ��ر از 
واحدهای صنفی را ب��ه صورت اتفاقی و 
نمون��ه ای می رویم. خب10 ه��زار واحد 
صنف��ی در ای��ن ش��هر وج��ود دارد که 
دست کم نیمی از آنان با وسایل سنجش 
کار می کنند. بازدید از پس��ته فروشی ها 
را گذاش��تیم ب��رای آغاز فص��ل فروش 
پسته، یعنی پس از اربعین. مجدداً تأکید 

می کنم اس��تفاده از ترازوی غیردیجیتال 
ممن��وع اس��ت. چیزهای��ی هس��ت که 
دس��تگاه ها به تنهایی نمی توانند آن ها را 
به صورت ای��ده آل رفع  و رجوع کنند اگر 
اتحادیه ای یا صنفی همکاری نکند، وارد 

بحث قضایی ماجرا می شویم. 
 در مورد امکانات شهری هم که با 
ایمنی و سالمت و جان مردم سروکار 
دارند و حیاتی محس�وب می شوند، 

نظارت خاصی دارید؟
بل��ه بح��ث آسانس��ورها تح��ت نظارت 
ماس��ت. با توج��ه به این ک��ه در مبحث 
بلندمرتبه س��ازی نس��بت ب��ه جمعیت 
س��یرجان، جزو اولین ها در سطح کشور 
محسوب می شویم، آسانسور از ملزومات 
کار به ش��مار می آید. متأسفانه مردم در 
کمال مظلومی��ت و ناآگاه��ی قراردادها 
را می بندن��د و پ��ول را می دهند، بعد در 
زمین��ه ایمنی آسانس��ور دچار مش��کل 
می ش��وند. همین جا به صراح��ت بگویم 
که دس��تگاه هایی که متولی آسانسور در 
زمینه س��المت مردم کوتاه��ی کردند، 
باعث ش��دند ک��ه آگاه��ی الزم در بین 
مردم نباش��ند. وقتی شهروندی آسانسور 
را در حال��ی تحویل می گی��رد که نکات 
ایمنی و استانداردهای الزم لحاظ نشده، 
مس��ئولیت به عهده چه کس��ی اس��ت؟ 

قاعدتاً به عهده صاحب آسانسور نیست، 
به عهده کس��ی اس��ت که می فروش��د و 
نصب می کند. در بحث آسانسور از هفته 
پیش، بحث پلمب آسانسورهای در حال 
کار غیراس��تاندارد را آغ��از کردیم. اولین 
قدم را هم از دس��تگاه های دولتی شروع 
کردیم. همین دیروز نس��بت به خاموش 
کردن و مسلوب المنفعه کردن آسانسور 
در دو دس��تگاه دولت��ی اق��دام کردی��م. 
درزمینه ی سالمت مردم، نه ما می توانیم 
کوتاه بیاییم و ن��ه قانون چنین اجازه ای 

را می دهد. 
مث�ل  تفریح�ی  حوزه ه�ای  در   

شهربازی ها چطور نظارت دارید؟
باید تصریح کنم در س��یرجان بیشترین 
برخ��ورد با دس��تگاه های ش��هربازی در 
سطح اس��تان انجام ش��ده و ما سال های 
گذشته، کل دستگاه های شهربازی را دو 
نوبت پلمب کردیم. اآلن تقریباً 95 درصد 
اس��تاندارد خودش��ان را اخ��ذ کرده اند. 
اما هن��وز هم مش��اهده می کنیم که در 
پارک های بازی وس��ایل غیراس��تاندارد 
نصب می ش��ود و اج��اره داده می ش��ود 
در حال��ی پیمانکار را مجب��ور نکرده اند 
ک��ه اس��تاندارد آن را رعای��ت کند. باید 
مجبورش کنن��د و در قرارداد بگنجانند. 
البته شایان ذکر اس��ت که شهرداری در 
س��ال های اخیر همکاری های بیش��تری 

داشته است.
چ�ه  طالفروش�ی ها  م�ورد  در   

اقداماتی انجام  می دهید؟
به نکته خوبی اش��اره کردید. بهتر است 
م��ردم بدانند ک��ه در خص��وص آزمون 
عیار فلزات گران بها و مس��کوکات، تنها 

متولی حاکمیتی، مجموعه ی ماست. ما 
در 4 س��ال  قبل در یک پ��روژه  با هزینه 
دولتی 60 میلیون طال از طالفروش��ی ها 
خریدیم و عیارسنجی و آزمایش کردیم و 
متخلفین را هم به دادگاه معرفی کردیم. 
هر سال چند نوبت هم نمونه برمی داریم 
و راس��تی آزمایی عی��ار ط��ال را انج��ام 
می دهیم. مردم اگر آگاهی داشته باشند، 
هیچ وقت یک کاالی سرمایه ای مانند طال 
را بدون کاغذ خرید و شناخت عیار و مهر 
فروشنده تهیه نمی کنند. متصدی کنترل 
عیار فلزات، این اداره اس��ت. در حقیقت 
هم کنت��رل بازار و هم کنترل کارخانه ها 

بر دوش ماست.
 در حقیقت این اقدامات به صورت 
منّظ�م پیگی�ر و انجام می ش�وند یا 

ادواری و مقطعی هستند؟
خیر دائمی هس��تند و ج��زو بودجه های 
تصویب��ی م��ا این اس��ت که ب��ا بودجه 
خودم��ان از محص��والت کارخانه ه��ا و 
بازار نمونه برداری تا راستی آزمایی شود. 
طرح��ی به ن��ام ط��رح طاها ی��ا اجرای 
هماهنگ اس��تاندارد داریم. این گونه که 
ما نمونه تبریز را برمی داریم و ش��هرهای 
دیگ��ر نمونه ه��ای ما را مورد بررس��ی و 
آزمایش قرار می دهند. شهرستان بافت و 
رابر هم تحت پوشش ماست. اخیراً چارت 
سازمان در سطح استان ایجادشده و 16 
شهرس��تان در شمول این پارت هستند. 
در بح��ث تدوی��ن اس��تانداردها ه��م ما 
فّعال هس��تیم و هر آزمونی که ما انجام 
می دهیم، بر اساس یک شماره استاندارد 
بین المللی است مثاًل اس��تاندارد شماره 
15 که مورد پس��ته خندان است که در 

همه جای دنیا بر اس��اس زبان فارس��ی و 
انگلیسی قابل شناخت و دسترسی برای 
همه شهروندان و دولت ها و بازرگانان در 
  www.isiri.org اینترنتی  سامانه های 

و یا  www.inso.org است. 
 در م�ورد کارخانه ها هم توضیح 

می دهید؟
م��ا محصوالت کارخانه ه��ا و تجهیزات و 
ماش��ین آالت به وی��ژه در گل گهر را هم 
هرچ��ه بخواهند ص��ادر ی��ا وارد کنند، 
بررس��ی خواهی��م کرد. حجم��ش اآلن 
دو، سه قلم بیشتر نیس��ت اما روزی که 
به طور مثال بخواهند میلگرد یا صفحات 
ضدزنگ و ازاین دست تجهیزات را تولید 
کنند، اس��تاندارد اجباری را باید رعایت 
کنند و نظارت بیشتری خواهیم داشت و 
همکاری بسیار خوبی داریم. ما در تدوین 
اس��تانداردهای بین المللی هم مشارکت 

داریم.
نمونه های�ی از برخورد قضایی و 

قانونی دارید؟
بله زیاد. عید س��ال گذش��ته شاهد یک  
محموله بزرگ تُن ماهی بودیم که آلوده 
بودند و هرکدام می توانس��تند خانواده ای 
را نابود کنند. کد ده رقمی اش را استعالم 
کردی��م و متوجه ش��دیم ک��ه مربوط به 
یک حش��ره کش است. ش��هروندان با ما 
ترش روی��ی می کردند و ُمِصر بودند چون 
پول دادند این تُن ها را ببرند! در حالی که 
ما شب سال نو دغدغه ی مردم را داشتیم 
اما آن ها تُن ها توقیفی را می خواستند از 
دست ما بکشند و ببرند. در همین استان 
س��قوط مادر و فرزند و قطع س��ر و هزار 
مش��کل داشتیم که ناش��ی از ناآگاهی و 
عمل نکردن به قوانین اس��ت. در بخش 
ط��ال، علیه 3 واح��د در اصفهان و دیگر 
اس��تان ها اعالم جرم کردیم که برخی به 
حبس های بلندمدت نیز محکوم ش��دند. 
مردم باید خودشان تاریخ تولید و انقضاء 
را چک کنند. فاکت��ور بگیرند یا قرارداد 
ببندند. به کودکانمان هم بیاموزیم. مثاًل 
از امروز شروع کنید و از یک شیرفروشی 
که ش��یر می خرید، جای دیگر هم وزن 
را چک کنید. ش��اید خودش��ان متوجه 
نباش��ند.پرونده های زیادی است که در 
آن با متخلّفین برخورد ش��ده. ما با هیچ 

شخصی رودربایستی نداریم.
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بیژن ادبی 

گفتگو با رئیس 
اداره اس�تاندارد و بررسی 
فعالیت ه�ای آن�ان زی�ر و 
بم های خاص خود را داشت. 
ی�زدی میرمخلصونی بیش 
از یک ده�ه اس�ت ک�ه در 
رأس این اداره فعالیت دارد 
و برخی از مهم ترین مسائل 
روزمره مردم که با سالمت 
و ایمن�ی آن�ان در ارتب�اط 
است، به اقدامات این اداره 

گره خورده است. 
از ی�ک آب معدنی س�اده 
ک�ه ی�خ زدن آن در بطری 
خطرن�اک  پالس�تیکی 
ت�ا  می ش�ود  محس�وب 
آبلیموی�ی ک�ه از قیم�ت 
آن  ارزان  فوق الع�اده 
می توان استنباط کرد فاقد 
اس�تانداردهای الزم است. 
از ترازوه�ای اصن�اف ت�ا 
عیار طال و صادرات پس�ته  
و وسائل شهربازی، همه و 
همه در شمول نظارت این 

اداره قرار دارند.
اداره اس�تاندارد مهم ترین 
می توان�د  ک�ه  فیلت�ری 
س�الم تر  را  م�ا  زندگ�ی 
از  و  کن�د  دلنش�ین تر  و 
ع�وارض  و  مخاط�رات 

احتمالی ما را نجات دهد.

رئیس اداره استاندارد سیرجان 
در گفتگو با نگارستان مطرح کرد:

با هیچ کس
 رودربایستی  
نداریم 
 درزمینه ی سالمت مردم، نه ما می توانیم کوتاه بیاییم و نه 
قانون چنین اجازه ای را می دهد. نمونه های زیادی از برخورد و 
پیگیری ها وجود دارد که خوشبختانه تأثیرگذار بوده است. 

 عید سال گذشته شاهد یک بار بزرگ ُتن ماهی بودیم که آلوده بودند 
و هرکدام می توانستند خانواده ای را نابود کنند. کد ده رقمی اش را استعالم 
کردیم ومتوجه شدیم که مربوط به یک حشره کش است.! شهروندان با 
ما ترش رویی می کردند و ُمِصر بودند چون پول دادند این ُتن ها را ببرند! 
در حالی که ما شب سال نو دغدغه ی جان خودشان را داشتیم.
 در همین استان سقوط مادر و فرزند و قطع سر و هزار مشکل 
داشتیم که ناشی از ناآگاهی و عمل نکردن به قوانین است. 
 در بخش طال، علیه 3 واحد در اصفهان و دیگر استان ها اعالم 
 جرم کردیم که برخی به حبس های بلند مدت نیز محکوم شدند.

دختر عزیزم، برای پدرت میالد تو شیرین ترین بهانه ایست
این  میان  در  و  بست  زندگی هم دل  رنجهای  به  آن  با  میتوان  که   

روزهای شتابزده عاشقانه تر زیست 
میالد تو معراج دستهای من است، وقتی تولدت را شکر میگویم...

عزیزم، جشن تولدت یک بهانه است که روی هدیه تولدت بنویسم 
بینهایت دوستت دارم و به وجودت افتخار میکنم...

ممکن است هر دختری ملکه ای برای همسرش نباشد ولی بی شک 
همیشه شاهزاده ای برای پدرش است... 

پانتهآ
شاهزاده ی زندگی من 

تولدت مبارک
بابا سعید

 ریاست محترم دامپزشکی شهرستان سیرجان 

جنابآقای

دکترزینلی
و  جنابعالی  به  را  دامپزشکی  روز 

از  و  تبریک عرض می کنیم  این شبکه  همکارانتان در 
زحمات شما و همکارانتان سپاسگزاریم. 

رستوران اکبر جوجه پارس

جنابآقای

محمدرضاصفرپور
ریاست محترم بانک ملت شعبه میدان آزادی

حسن برخورد و همکاری صمیمانه جنابعالی و همکاران 
ارزشمندتان در پاسخ گویی به مراجعین قابل تقدیر و 
از  را  روزافزونتان  سربلندی  و  موفقیت  است.  ستایش 

خداوند متعال خواهانم
حاج محمدی

جنابسرهنگرسولراعی
مسئول محترم 

دایره جنایی پلیس آگاهی سیرجان
از  نشان  که  دومی  سرهنگ  به  جنابعالی  درجه  ارتقاء 
لیاقت و شایستگی شما دارد را صمیمانه تبریک عرض نموده، 

از درگاه خداوند متعال توفیق روز افزون شما را خواستارم.

احسان یزدی 
دبیر سرویس حوادث نگارستان

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و

 اجرای جدولگذاری معارب سطح شهر شماره 9 سال 1398 )نوبت دوم(  
شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر: تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری معابر سطح شهر 
شماره 9 به شماره 2098005674000068 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل 

ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 98/7/10 می باشد. 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 18 روزیک شنبه تاریخ 98/7/21   
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19 روزچهار شنبه تاریخ 98/8/1   

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 14:40 روز شنبه تاریخ 98/8/4  
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها: 

الف: آدرس: سیرجان، میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها تلفن: 034-41325077  
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934- 021 

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 
مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و

 اجرای جدولگذاری معارب سطح شهر شماره 8 سال 1398 )نوبت دوم(  
شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر: تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری معابر سطح شهر 
شماره 8 به شماره 2098005674000067 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل 

ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 98/7/10 می باشد. 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 18 روز شنبه تاریخ 98/7/20   
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19 روزسه  شنبه تاریخ 98/7/30   

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 15 روز چهارشنبه تاریخ 98/8/1  
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها: 

الف: آدرس: سیرجان، میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها تلفن: 034-41325077  
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934- 021 

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 
مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

آگهی مزایده اموال منقول )نوبت اول(
احتراما نظر به اینکه در پرونده کالس�ه 971671 بایگانی اجرای احکام ش�وراها بر اس�اس 
صدور اجرائیه محکوم علیه وحید پورخس�روانی محکوم ب�ه پرداخت مطالبه وجه در حق 
محکوم له امید بیات گردیده که محکوم علیه سنگ ساختمانی آنتیک، مرمریت، تراورتن 
معرف�ی ک�ه محکوم له تقاضای ف�روش فوق را از طری�ق اجرای احکام ش�وراها نموده اند 
که توس�ط کارش�ناس رس�می دادگس�تری بازدید و اموال فوق واقع می باشد که به مبلغ 
34100000 تومان ارزیابی و تعیین قیمت گردیده و مال معرفی ش�ده در روز چهارش�نبه به 
تاریخ 1398/8/1 س�اعت 11 ظهر از طریق مزایده در محل اجرای احکام ش�وراها به فروش 
می رسد. مزایده از قیمت کارشناسی شروع و برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نماید. 10 درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس از برنده اخذ تا در صورت انصراف 
پس از کسر هزینه های اجرایی مابقی به حساب درآمدهای دولت واریز میگردد. متقاضیان 
می توانند پیش�نهاد های خ�ود را به انضمام فیش 10 درصد مبلغ پیش�نهادی که واریز به 
شماره حس�اب 2171293825007 سپرده دادگستری نزد بانک ملی گردد داخل پاکت در 
بس�ته حداکثر تا قبل از زمان برگزاری مزایده از طریق پس�ت سفارشی به این اجرا ارسال 
و ی�ا تحویل دفتر اجرای احکام ش�وراها نمایند و روی پاکت قی�د نمایند مربوط به مزایده 
مورخه چهارشنبه 1398/8/1 می باشد و در صورت برنده شدن و انصراف 10 درصد واریزی 
به نفع دولت ضبط می شود. مزایده در صورت عدم حضور شرکت کننده تجدید می گردد.

مدیر اجرای احکام شوراهای حل اختالف سیرجان - عباسلو

آگهی دعوت شرکت حمل و نقل پیام 
سیرجان ثبت شده هب شماره 173 شناهس ملی 

10860508364
بدین وسیله از کلیه س�هامداران شرکت حمل و نقل پیام 
سیرجان دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی 
فوق العاده ک�ه در تاریخ 1398/7/30 س�اعت 10 صبح در 
محل قانونی شرکت تشکیل می گردد حضور بهم رسانند. 

دستور جلسه: نقل و انتقال سهم الشرکه
هیات مدیره



محمد رضا عباسلو * 

فیل��م جان��ان، ب��ه کارگردان��ی کام��ران 
قدکچیان، که از بعد از تاسوعا و عاشورا در 
شهر سیرجان اکران شد از منابع متعددی 
الهام گرفته اس��ت. فیلم نس��خه ی ایرانی 
شده ایس��ت از فیلم آمریکای��ی »نامه هایی 
به ژولیت« به کارگردانی گری وینیک، که 
خود از منابع متعددی همچون نمایشنامه 
رومئ��و و ژولیت نوش��ته ویلیام شکس��پیر 
الهام گرفته است. بر اساس منابع تاریخی، 
شکس��پیر در نس��خه ی اولیه از ای��ن اثر از 
رستاخیز حضرت مسیح )علیه الّسالم( پس 
از مصلوب ش��دن الهام گرفته بوده است و 
البته رومئو مانند حضرت مسیح)ع( پس از 
مرگ رستاخیزی ندارد که به شکل پایانی 
تلخ در نمایش��نامه خودنمای��ی می کند و 
محقق��ان ای��ن بدبینی را نتیج��ه وضعیت 
نابس��امان روانی شکس��پیر پ��س از مرگ 
فرزندش می دانند. در فیلم جانان از عرفان 
ریش��ه دار در فرهنگ ایران اس��تفاده شده 
اس��ت و بر همین اساس اسامی نمادین در 
فیلم به کار رفته است. نام شخصیت اصلی 
فیلم جانان، به معنای معشوق است که در 
اش��عار عرفا بیانگر مقصود است و عارف در 
آرزوی نایل ش��دن به جانان با طی طریق 
حجاب از غیب برمی کش��د و حقیقت برای 
او آش��کار می گردد. عرفا حقیقت وحدت را 
درک کرده ان��د و با دوری از منیت به خود 
واقعیشان رسیدند. در واقع جانان، قهرمان 
فیلم نیز، به صورت نمادین نش��ان دهنده 

چنین انسانی است. در این مورد در گلشن 
راز ش��یخ محمود شبس��تری چنین آمده 

است: 
ک��ه باش��م م��ن م��را از م��ن خب��ر ک��ن

چ�ه معن�ي دارد »ان�در خ�ود س���فر ک�ن 
مس��افر چ��ون تو در ره��رو ک��دام اس��ت     
ک��ه را گ��ویم ک��ه او م��رِد تم��ام اس��ت 
ک�ه ش���د ب�ر ِس���ِرّ وح�دت واق�ف آخ�ر     
شناس���اي چ���ه آم���د ع���ارف آخ���ر 
نقش مرد مقابل او، ب��ا بازی امین حیایی، 
پیم��ان ن��ام دارد ک��ه یک��ی از معانی آن 
)پیمودن( است و در شعر حافظ آمده است: 
مطلب طاعت و پیمان و صالح از من مست 

که به پیمانه کشی شهره شدم روز الست 
البته تا آنجا که فیلم پایان می پذیرد نشانه ای 
از تمای��الت قطع��ی کاراکتر پیم��ان دیده 
نمی شود ولی تمایل او به باورهای جانان در 

لحظات پایانی فیلم به تصویر در می آید. 
از س��وی دیگر زن سالخورده ی فیلم به نام 
مهرانگیز در جستجوی معشوق خود، علی 
اس��ت که بس��یار به روایت واقعی حضرت 
یوس��ف )علیه الّسالم( و زلیخا نزدیک است 
ولی علی در این فیلم در جستجوی جانان 

و بنده گی خداوند نیست و عشق این دو از 
این لح��اظ از آن روایت قرآنی فاصله دارد. 
این خ��الء معنوی با اعتق��ادات عرفانی پر 
شده اس��ت. البته جدا بودن مذاهب دینی 
و اندیش��ه های عرفانی از یکدیگر حقیقت 
ندارد و می��ان گفته ه��ا و آموزه های آن ها 
اش��تراکات بس��یاری وج��ود دارد. به نظر 
می آید برای همه ی آن ها مقصود یکی بوده 

و در اشعار حافظ جانان نامیده شده است: 
مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم 
هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم 
صفای خلوت خاطر از آن شمع ُچگل جویم 
فروغ چش��م و نور دل از آن ماه ختن دارم 
به کام و آرزوی دل چو دارم خلوتی حاصل 
چه فکر از خبث بدگویان میان انجمن دارم 
و همچنین نام ش��وهرخواهر جانان، کمال 
نام دارد. این نام اش��اره دارد به کمال گرایی 
و انس��ان کامل و یکی از ویژگی های انسان 
کامل دوری از دنیاس��ت، البت��ه در عرفان 
ای��ن دوری نه کاماًل مش��هود و متظاهرانه 
بلکه پنه��ان و رندانه اس��ت و برای همین 
عرفا ش��دیداً زاه��دان را م��ورد انتقاد قرار 
می دادن��د. این نوع ن��گاه در آیین بودا نیز 
مش��هود اس��ت. بودا نیز پس از آنکه مقام، 
ثروت و همس��ر و فرزندش را برای رسیدن 
به حقیقت رها می کن��د مدتی را در میان 
مرتاض��ان می گذراند و بر اس��اس باورها و 
اعتقادات آن ها زندگی می کند ولی در ادامه 
به این اعتقاد می رس��د که این شیوه غلط 
اس��ت. ش��خصیت کمال در فیلم جانان به 
رغم نامش شخصیتی کاماًل متضاد دارد که 

نشان دهنده فریبکاری و ریا و تظاهر است، 
او دروغگوست و س��ر افرادی از کشورهای 
خارجی کاله می گذارد، موفقیت دیگران را 
به نام خود می کند و شدیداً پول پرست است. 
او جمال و جمال گراییست که نام کمال را 
یدک می کشد. رند در ادبیات حافظ بسیار 
استفاده شده است. ظاهر و باطن رند بسیار 
باهم متفاوتند. به گفته محمد حس��ین ابن 
خلف تبریزی در کت��اب برهان قاطع، این 
اصطالح به معنای حیله گر، زیرک، بی باک، 
منکر، الابالی و بی قید اس��ت که منکر اهل 
قید صالح است، شخصی که ظاهر خود را 
در مالمت دارد و باطنش در سالمت باشد. 
این اصطالح در اش��عار دیگر عرفا نیز آمده 

است. 
شبستری می گوید: 

بی مثال��ی  جه��ان  از  صباح��ت 
الابال��ی  رن��د  همچ��و  درآم��د 
زد  عل��م  نیکوی��ی  شهرس��تان  ب��ه 
زد  ه��م  ب��ه  را  عال��م  ترتی��ب  هم��ه 
پیمب��ر  و  دروی��ش  و  ش��اه  و  ولّ��ی 
مس��خر  او  حک��م  زی��ر  در  هم��ه 
* کارشناس ارشد کارگردانی

محمدعلی آزادیخواه 

■ بس��یاری از سگ های پاچه گیر، در اثر گرسنگی، در 
پی صدای سوت کسی هستند تا ُدمشان را تکان دهند.
■ خیلی از گربه های خانه هاِی اَربابی هم به تَأَّس��ی از 
سگ ها، برای لقمه ای دنبال صدای سوتی می گردند تا 

دمشان را تکان دهند.
■ روزنه ی ابرها با دوِد بسیارِ سیگار َرفو نمی شود.

■ زاغکی مقّوای بسته ی خالی قالب پنیری را در سطل شهرداری کنار خیابان 
دید و از گرسنگی رمق نداشت پرواز کند و بر درختی نشیند در راهی.

روبه پر فریب و حیلت ساز دیگر پای درخت نرفت تا زاغک را بفریبد و قالب پنیر 
را با مکر و حیله صاحب شود و با آن رفع گرسنگی کند.

■ برخ��ی آدم ه��ا خیلی وقت ها باالپ��وِش صدق و محبت را ب��ه دوِش تزویر 
می اندازند. 

■ تغارش��کناِن کاش��ی چند برابر تاوان دهندگان قمی هستند؛ همانطور که 
مسگران شوشتر صد برابر آهنگران بَلخند.

■ تغاری  شکست و ماستی ریخت و کاسه لیسان مجبور به بستن صف های 
چند کیلومتری شدند.

■ پاره ای از آدم ها از کار چارواداری، فقط »جودزدی« را یاد می  گیرند.
■ وقتی پاالنی را به دوش خر می گذارند، یعنی یک بارکش را به لباس رسمی 

بارکشان ملبس می کنند. 
■ در مورد پرداخت وجوه معّوقه، یکی می گفت: » با زبان تجربه عرض می کنم 

که من باورم توی حسِّ المسه ام هست«.
■ مّداحی که برای ُمزِد روضه خواندنش  چانه می زند، نوحه گری است که نه از 

چشم، بلکه از گلو گریه می کند.
■ در حاصل پژوهش ادبا کاشف به عمل آمده که پسراِن وزیِر ناقِص عقِل زماِن 
ش��یخ س��عدی هم با لباِس گدایی برای چاپیدن و قاچاق اشیاء مفاخر ملّی به 

روستا رفتند. 
■ حرص آب نمک است هرچه بیشتر بنوشی، عطشت بیشتر می شود و حرص 

زیادی هم خودتان می دانید سکته و جوانمرگی می آورد.
■ وقتی مجبوریم به زن بابا بگوییم خاله حوری، از ناچاری به خر هم می گوییم 

خانم باجی!

 شماره 1193 
5 شنبه 20 مهر 1398  فرهنگ و هنر

بیس��تم مهرم��اه روز  گ�روه فرهن�گ و هن�ر: 
بزرگداشت حافظ است. شاعری ارزشمند در تاریخ 
این مرز و بوم که عاشقان زیادی دارد و غزلسرایان 
فراوانی به دنبال خود کش��اند. یکی از آن ها اس��تاد 

محمد حسین کوچکی بود.
کس��ی که خود در همین ایّام رخت سفر بر بست تا 
در کوی جانان آرام گیرد. استاد کوچکی از حافظان 
و مدافعان غزلیات حافظ بود که در نش��ر آن از هیچ 
تالشی کم نمی گذاشت. کوچکی از سلسله مرزبانان 
و مدافع��ان هّوی��ت ملّی ب��ود و در ای��ن راه کارنامه 

درخشانی به یادگار گذاشت. می گویند هر کس یک 
عبارت از خود به یادگار گذاش��ته باشد که از قلبش 
برآمده و با عقل و عاطفه اش س��نجیده، آمیخته و بَر 
قلمش جاری شده باشد در قلب ها می ماند. شادروان 
محمد حس��ین کوچکی از همین دسته افراد بود. او 
از جمله ادیبانی بود که »درد« داشت. مخصوصاً درد 

ملّت و ملّیت و هویت مرتبط با این دو. 
ج��دا از نجابت و متانت ذاتی و هنر ش��خصیتیاش؛ 
دردمندیاش نس��بت به این مقول��ه او را به ادیبی 
متین و آهسته تبدیل کرده و قلمش را تأمل برانگیز 
ساخته بود. در روزگاری که بی انگیزگی؛ مشخصه ی 
اول غال��ب ادبیات خوانده هاس��ت ؛ او ک��وه انگیزه 
ب��ود. روح لطیف و روانی مبتنی بر خرد داش��ت، در 
تألیفات و اش��عار خود متأثر از جهان بینی و عرفان 
حافظ بود و این چنین لطیف و عمیق نیز به زندگی 

می نگریست. روحش شاد و یادش گرامی باد.
***

 »هاتف احس��اس« عنوان شعری از این استاد گرامی 
اس��ت که خود ش��اهدی ب��ه لطافت طبع این ش��اعر 

تواناست:
ب��از امش��ب در دل��م ش��ور و صفای��ی دیگر اس��ت/
اس��ت دیگ��ر  هوای��ی  و  ح��ال  را  س��ینه  آس��مان 
کول��ه ب��اری از غ��زل دارم ول��ی ب��ا ای��ن هم��ه /
اس��ت دیگ��ر  ندای��ی  امش��ب  را  احس��اس  هات��ف 
/ خط��ا  م��وج  از  بگری��زد  ت��ا  اندیش��ه  کش��تی 

اس��ت  دیگ��ر  خدای��ی  امش��ب  را  عق��ل  ناخ��دای 
ت��ا حکایت ه��ا کن��د از س��ینه ی پ��ر س��وز خ��ود/
اس��ت دیگ��ر  نوای��ی  امش��ب  را  ن��ای  ناله ه��اي 

ب��ر زمین��م کوفتند، ب��ود ای��ن جفایی ب��س عظیم/ 
ب��ه آس��مانم مي برن��د ای��ن ماجرای��ی دیگر اس��ت

به بهانه سالروز درگذشت استاد محمدحسین کوچکی و روز حافظ 

مرزبان هویت مّلی 

نقد و بررسی فیلم »جانان« که در سیرجان بر پرده سینما رفت 

عرفان ریشه دار در فرهنگ ایران
به بهانه 20 مهر روز بزرگداشت حضرت حافظ

کودک جامانده از دنیا 
این عنوان کتابی از سعیده تروال نویسنده 
همش��هری است که به تازگی منتشر شده 
اس��ت. محتوای کتاب داس��تان درد و دل 
مادری اس��ت که می خواه��د قبل از متولد 
ش��دن کودکش، دنیا را برای��ش به تصویر 
بکشد. داستان مادری که عاشقانه فرزندش 
را دوس��ت دارد و ت��الش می کن��د او را با 
دنیایی آشنا کند که با آن کاماًل بیگانه است. 
سعیده تروال مجموعه داستانش را در 48 
صفحه در انتشارات شابک به چاپ رسانده 

است. برای این داستان نویس همشهری آرزوی موفقیت بیش از این داریم.

کاریکلماتور

تازه های نشر

ضمن تقدیر و تش�کر از کلیه س�روران گران قدر، دوستان و آشنایان 
که در مراسم تشییع، تدفین و ترحیم

زنده یاد 

حاج غالمعباس فرزین
ش�رکت و ابراز همدردی نمودند به اطالع می رس�اند مراسم چهلم آن 
مرحوم روز جمعه 26 مهر ماه در جوار آرامگاه ابدیش برگزار می گردد.

س�اعت حرکت 4 عص�ر از مقابل منزل آن مرحوم، چه�ارراه فاطمیه 
خیابان عرفان

خانواده

آگهی مناقصه عمومی دهیاری روستای کفرزی )نوبت دوم( 
- 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 98/7/30 

- محل دریافت اسناد مناقصه: خواجوشهر، بخشداری گلستان، دفتر فنی 
- مهلت و محل تحویل پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 12 روز چهار شنبه 98/8/1 در محل بخشداری گلستان 

- محل و زمان بازگشایی پاکات: ساعت 10 روز پنچ شنبه 98/8/2 
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 

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت اول(
آگهی دعوت 

به اطالع کلیه ی اعضای محترم شرکت تعاونی جهان صنعت پویا میرساند که جلسه مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول در ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1398/08/12 

در محل شرکت با دستور جلسه ذیل تشکیل می گردد:

از سهامداران دعوت می گردد راس ساعت مذکور در جلسه حضور بهم رسانند.

1- اعضایی که مایلند حق حضور و رای دادن در مجمع را به نماینده تام االختیار واگذار نمایند تا تاریخ 
98/07/30 به اتفاق نماینده خود جهت تایید و صدور برگ نمایندگی به محل دفتر )آقایان زینلی و 

ابنا( مراجعه نمایند. )حضور توام عضو و نماینده وی در مجمع ممنوع است(.
ضمنًا ساعت 8:00 وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل برگزاری مجمع )سایت سیرجان، بردسیر 

و تهران( بررسی می گردد.
2- افرادی که متقاضی کاندیداتوری سمت هیات مدیره می باشند حداکثر تا تاریخ 1398/07/30 جهت 

ثبت نام به محل دفتر شرکت مراجعه نمایند.
3- شایان ذکر است متقاضیان موضوع بند1 و کاندیداتوری سمت هیات مدیره الزم است جهت تکمیل 

فرم ثبت نام حداکثر تا تاریخ 1398/07/30 مراجعه نمایند.
دستور جلسه:

1- انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت تعاونی برای مدت 3 سال
2- افزایش سرمایه شرکت تعاونی

هیأت مدیره شرکت تعاونی

9 8 /7 /1 4

گواهی مفقودی مدارک
حسب اظهارات آقای رضا زیدآبادی نژاد فرزند محمد، مبنی بر مفقودی بارنامه 
مرجوعه ای به این ش�عبه ارجاع و به کالس�ه پرونده 9809983485200547 
ثبت گردیده است. این گواهی حسب تقاضای شاکی جهت ارائه به مراجع ذی 
ص�الح صادر گردیده اس�ت و ارزش قانونی دیگری ندارد پ�س از ابطال 15000 

محمد محمودیریال تمبر دارای اعتبار است.
 عضو شورای حل اختالف شماره 2 شهرستان سیرجان



لیال اسفندیارپور

بیست و هش��تم  سپتامبر 
مهرماه  و  می��ادی   ۱۹۱۶
بود. ص��دای تیر و ش��یهه 
اس��ب ها در س��عیدآباد طنین ان��داز ش��ده بود. 
جن��گ جهانی اول بود. اگ��ر چه ایران بی طرف 
بود اما انگلیس��ی ها و روس ه��ا در ایران خدایی 
می کردند. شمال به دست روس ها بود و جنوب 
به دس��ت انگلیس��ی ها. آنان ک��ه آزادی خواه و 
وطن پرس��ت بودند خواس��تار پیروزی آلمان ها 
در جنگ جهانی بودند و آرزویش��ان شکس��ت 
روس��یه و انگلیس بود. ژنرال سایکس انگلیسی 
برای تسلط بر جنوب، دست به راه اندازی پلیس 
جنوب ایران کرد. افس��رانش انگلیسی بودند و 
بیشتر لش��کریان پلیس جنوب ایران هندی ها 
بودن��د و مابقی افراد محل��ی را با حقوق مکفی 
به اس��تخدام درآورده بودن��د. در بدو راه اندازی 
پلیس جنوب ایران ژنرال سایکس شصت اسیر 
آلمانی و اطریش��ی و دوازده اس��یر ترکیه ایی و 
افغانی را در کرمان دس��تگیر کرد و می خواست 
از طریق بندرعباس آن ها را به هند بفرستد. در 
۱۹ اوت ۱۹۱۶ کاپیتان جی ان جریل و نه نفر 
همراه وی از افراد پلیس جنوب و بیس��ت سوار 
ایرانی مأموریت داشتند این اُسرا را از سعیدآباد 
به بندرعباس انتقال دهند. حسین خان بچاقچی 
در نبردی در منطقه ی  حسین آباِد سعادت آباد 
سیرجان اُسرا را از چنگال انگلیسی ها آزاد کرد 

و آن ها را در بلورد پناه داد.
هفتم س��پتامبر بود که نیروهای انگلیس��ی به 
فرماندهی کاپیتان واگستاف به دنبال دستگیری 
حس��ین خان بچاقچی و اُس��رای خارجی وارد 
خاک بلورد ش��دند. حس��ین خان و همراهانش 
و ُاس��را به چهارگنبد رفته بودند. انگلیس��ی ها 
نه اثری از حس��ین خ��ان و یارانش دیدند و نه 
اثری از اس��رای خارجی. عمارت حس��ین خان 
در بل��ورد غارت و تخریب ش��د تا درس عبرتی 
برای همه کس��انی باش��د که با بریتانیای کبیر 

درگی��ر می ش��وند.کاپیتان واگس��تاف از طرف 
میجر فاران در س��عیدآباد ب��ا نیروهای هندی 
و محلی با توپ و تجهیزات مس��تقر ش��دند. در 
ایالت کرمان و بلوچستان ژنرال سایکس پایگاه 
اصلی نیروهای انگلیسی را در سعیدآباد ساکن 
کرد زیرا حس��ین خان بچاقچی اولین کسی بود 
که در برابر این تش��کیات نظامی انگلیس��ی ها 
در جن��وب ای��ران ایس��تاد و تنه��ا تهدی��د در 
منطقه ی کرمان و بلوچس��تان ب��رای نیروهای 
انگلیس��ی به ش��مار می آمد. هنوز بیس��ت روز 
از اس��تقرار پلی��س جنوب ایران در س��عیدآباد 
نگذش��ته بود ک��ه حس��ین خان و یارانش وارد 
سعیدآباد ش��دند و به پایگاه انگلیسی ها حمله 
کردند. نیروهای محلی که به استخدام سایکس 
درآم��ده بودند بچاقچی ها را می ش��ناختند و از 
جنگاوری و ش��جاعت آن ها مطلع بودند از این 
رو در این نبرد از س��رکردگان انگلیسی فرمان 
نمی بردن��د و س��ر خ��ود را پناه گرفت��ه بودند. 
س��ربازان هندی متهورانه می جنگیدند و کشته 
می ش��دند. کاپیتان واگس��تاف که متوجه شد 
توان رویارویی با حس��ین خان و همراهانش را 
ندارد دستور شلیک توپ را داد. حسین خان و 
همراهانش مجبور به عقب نش��ینی شدند و به 
س��وی بلورد رفتند. ژنرال س��ایکس در کتابش 
به کشته شدگان اش��اره ای نمی کند و این نبرد 
را موفقیت نیروهای انگلیسی می داند در حالی 
که مورخان دیگر این حمله را ش��روع حمات 
به پلی��س جنوب ایران می دانن��د و این جنگ 
را شکست ژنرال س��ایکس در راه اندازی پلیس 

جنوب ایران و برانگیخت��ن نارضایتی هندی ها 
از تلفاتش��ان می دانند. جیمز مابرلی در کتابش 
تعداد کش��ته ش��دگان پلیس جن��وب ایران را 
ده نفر ذکر کرده اس��ت. عبیدا... افندی س��فیر 
عثمان��ی در نامه ای��ی ک��ه برای حس��ین خان 
بچاقچی فرس��تاده است تعداد کشته شدگان را 
بیست و دو نفر نوشته است. او می نویسد:» این 
س��عادت کافی اس��ت که جناب عالی با دشمن 
اس��ام و با آن دش��من که قویتری��ن دولت ها 
ش��مرده می ش��ود تنها جنگ کردید و خودتان 
هجوم آوردید و شکست دادید و بیست و دو نفر 
از دشمن کش��تید و با کمال رشادت و سامت 
از میدان جنگ بیرون آمدید این واقعه در کتب 
تواریخ عالم با قلم زرین نوشته و نام حسین خان 
بچاقچی بلند خواهد ش��د. این ش��رفی اس��ت 
بزرگ که خداوند اجل به اندک کس��انی نصیب 

می فرماید«
حس��ین خ��ان بچاقچ��ی و همراهان��ش آنقدر 
مقتدران��ه جنگیدن��د ک��ه انگلیس��ی ها ب��اور 
نمی کردن��د که بدون همکاری و همدس��تی با 
س��عیدآبادی ها این اتفاق افتاده باشد. از این رو 
انگلیسی ها اعیان سعیدآباد را به جرم همکاری 
با حسین خان پانزده هزار تومان جریمه کردند. 
ژنرال س��ایکس برای کشته و زنده حسین خان 
ده هزار تومان و برای آلمانی ها شش��صد تومان 
جایزه گذاشت. عبیدا... افندی سفیر عثمانی که 
از مهارت جنگی حس��ین خان شگفت زده شده 
بود از او خواس��ت که به اردوی عثمانی بپیوندد 
و خطی به بزرگ ترین فرمانده قوماندان اردوی 

عثمانی و تلگرافی به وزیر جنگ انور پاشا درباره 
حسین خان بچاقچی فرستاد البته حسین خان 

این درخواست را رد کرد.
این نبرد در تاریخ به نام نبرد )تصرف( سعیدآباد 
ثبت ش��د. حسین خان بچاقچی از جان و مالش 
دست شست و در برابر انگلیسی ها ایستاد و در 
عوض نصیبش شعرها و دوبیتی هایی بود که از 

جان و دل برایش سروده شده بودند.
دوره گردها کمانچه می زدند و می خواندند:

اسب خودت کردی قشو
تفنگ ده تیر ُگلّه ورشو

شو خون زدی در نصف شو
خوف نداشتی خان حسین خان

باالی سر خدا گفتی
میخ خیمه بلورد کوفتی

زد گلوله از سنگر افتید
شیرین جنگی خان حسین خان

باالی سر خدا گفتی
میخ خیمه سیرجون کوفتی

زدی گلوله رو هم افتید
ضرب ده تیر خان حسین خان

اسب خودت کردی قیار)نعل کردن(
هی کردی ممتازم )تفنگ( بیار 

از جوانی گشتی سردار 
شیرین جنگی خان حسین خان 
از آن تاریخ صد و س��ه س��ال می گذرد اما هنوز 

تازه اس��ت زیرا خبرش را کسی نشنیده است و 
بیشتر مردمان سیرجان و ایران از آن بی خبرند. 
تاریخ و هویت ش��خصیت های تاریخی همیشه 
جذاب بوده اس��ت اما آنچه مهم اس��ت آگاهی 
و درک درس��ت از گذشته اس��ت. اخیراً سریال 
بان��وی س��ردار ک��ه راوی زندگ��ی بی بی مریم 
بختیاری اس��ت توسط صدا و سیما پخش شده 
اس��ت. بی بی مری��م بختیاری از قس��مت اول تا 
قس��مت آخر در حال درگی��ری با هم ایلی های 
خائ��ن اش اس��ت و از ش��خصیت بی بی مریم و 
نق��ش آن در تاریخ مطلب مهمی عاید مخاطب 
نمی شود. در یک قس��مت از سریال بی بی بعد 
از جنگ با انگلیس��ی ها کاه یک افسر انگلیسی 
را بر س��رش می کوبد و خطاب��ه ایراد می کند و 
تفنگچی ه��ای بی بی، پرچم الال��ه اال ا... محمد 

رسوال ا... در دست دارند.
این نش��انگر عدم شناخت کارگردان از موقعیت 
سیاس��ی و اجتماعی ایران آن زمان اس��ت. در 
پلیس جن��وب ایران در کرمان هزار و س��یصد 
نفر افراد محلی بودند که به خدمت انگلیس��ی ها 
درآمده بودند. انگلیسی ها آنقدر قدرتمند بودند 
و در ایران نفوذ داش��تند که اگر کس��ی با آن ها 
درگیر می ش��د یا کشته می شد یا می بایست در 
خف��ا زندگی کند و همیش��ه در حال تعقیب و 
گریز باش��د. حسین خان بچاقچی بعد از نبرد با 
انگیسی ها و رساندن سفیر عثمانی و آلمانی به 

سفارت هایشان در تهران به مدت شش سال تا 
انح��ال کامل پلیس جنوب ای��ران در پایتخت 
تحت نظر ماند و انگلیس��ی ها ب��ه دولت اجازه 
نمی دادند که حس��ین خان به سیرجان برگردد. 

اوضاع ایران چنین بود. 
ساختن س��ریال و مس��تند از ش��خصیت های 
تاریخی نبایس��تی سفارشی باش��د که به مذاق 
برخ��ی خوش بیاید و ی��ا کارگردان برای جذب 
مخاطب دست به داس��تان پردازی های تخیلی 
و عاش��قانه بزند. در سریال س��تارخان به جای 
به تصویر کش��یدن مقاومت تبریز به فرماندهی 
ستارخان و باقرخان و داستان زندگی ستارخان 
که چه کس��ی بود و چگونه سردار ملی شد یک 
داستان عشقی خیالی را کنار نقش ستارخان به 
تصویر کشید. آنچه مش��خص است عدم درک 
تاریخی کارگردان اس��ت زیرا نتوانس��ته اس��ت 
اتفاق��ات بعد از مش��روطه را ش��فاف و صحیح 
بیان کند. کارگردان آب بازی کردن س��تارخان 
و همسرش را به تصویر کشید اما فراموش کرد 
که واقعه ی لقب گذاری سردار ملّی و ساالر ملّی 

در مجلس را به مخاطب نشان بدهد.
تاریخ را بایس��تی در اس��ناد و کتاب های افراد 
بی غرض و بی طرف دنبال کرد. تاریخ داس��تان 
نیس��ت که هر کس��ی آن را آن ط��ور که مایل 
اس��ت روایت کند. واقعه ی نبرد س��عیدآباد در 
مت��ون خارجی در خ��ال روایت جنگ جهانی 
اول ثبت شده اس��ت چه اسمی از حسین خان 
ش��جاع بر خیابان یا پارکی در ش��هر سیرجان 
باش��د، چه نباش��د. آنان که از ترس نام گذاری 
حس��ین خان بچاقچی بر یک خیابان فرعی به 
دنب��ال س��اختن رزومه برای س��رهنگ وحید 
بودند بایس��تی بدانند که تاریخ را نه می ش��ود 
کتمان کرد و نه می شود تغییر داد. مطلب نبرد 
س��عیدآباد را با گفته ی ماهاتما گاندی به پایان 
می برم:»حقیقت پابرجاس��ت، حت��ی اگر هیچ 
حمایت عمومی وجود نداش��ته باشد، حقیقت 

خودکفاست.«
*ملبورن استرالیا دوم اکتبر ۲۰۱۹ 
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زنانی با
 گوشواره های باروتی

رخدادی که در متون خارجی
 در خالل روایت جنگ جهانی اول ثبت شده است 

نبرد  سعیدآباد

 کاپیتان وگستاف که متوجه شد توان رویارویی با حسین خان و همراهانش را 
ندارد دستور شلیک توپ را داد. حسین خان و همراهانش مجبور به عقب نشینی 
شدند و به سوی بلورد رفتند. 
ژنرال سایکس در کتابش به کشته شدگان اشاره ایی نمی کند و این نبرد را موفقیت 
نیروهای انگلیسی می داند در حالی که مورخان دیگر این حمله را شروع حمالت به 
پلیس جنوب ایران دانسته و این جنگ را شکست ژنرال سایکس در راه اندازی پلیس 
جنوب ایران و برانگیختن نارضایتی هندی ها از تلفاتشان می دانند

فیلم مس��تند »زنانی با گوش��واره های باروتی« روز دوشنبه در س��ینما قدس به روی پرده 
می رود. در این مس��تند زنان داعش��ی را مش��اهده می کنی��م که در کمپ ها با همس��ران 
داعشی ش��ان زندگی می کنند. در ای��ن فیلم حرف ها و رفتارهای زنان داعش��ی با کمترین 
سانس��ور منتقل می ش��ود. عاقه مندان می توانند این فیلم را روز دوشنبه ساعت ۱8/3۰ در 

سینما سیرجان ببینند. 

 خبر دیگری از حوزه س��ینما در سیرجان حاکی اس��ت اکران یکی از پر مخاطب ترین 
فیلم های  س��ینمایی جش��نواره کودکان و نوجوانان در آبان ماه همزمان با  سراسر کشور در 
س��یرجان صورت می گیرد. فیلم ماجراجویانه »منطقه پرواز ممنوع« روایتگر داس��تان س��ه 
نوجوان است که در حین آماده  شدن برای مسابقه ساخت پهپاد، با پیدا شدن یک یوزپلنگ 

در حوالی محل زندگیشان، وارد مسائل و درگیری های مختلف و مهیجی می شود و...

آگهی مناقصه تأمین سبد پالستیکی 

جهت بسته بندی محصول مرکبات و گوجه فرنگی گلخاهن ای )نوبت دوم(    
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 1398/7/28 

زمان برگزاری مناقصه: ساعت 15 صبح روز یکشنبه مورخ 1398/7/28   
تلفن: 42487352-034 - فاکس: 034-42484135- 09127607822 

شرکت مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد

آگهی مناقصه انجام عملیات ربداشت و تخلیه،سورت،

 بسته بندی و بارگیری محصول مرکبات و گوجه فرنگی )نوبت دوم(   
این ش�رکت در نظر دارد عملیات برداشت و تخلیه،سورت، بسته بندی و بارگیری محصول مرکبات 
و گوجه فرنگ�ی خود را ب�ه صورت جداگانه به پیمان�کاران واجد صالحیت واگ�ذار نماید متقاضیان 
محترم می توانند جهت دریافت اس�ناد مناقصه به محل ش�رکت واقع در اس�تان کرمان، شهرستان 
ارزوئیه، روس�تای وکیل آباد، ش�رکت مجتمع کش�اورزی ابراهیم آباد مراجعه نمایند. ضمنًا دریافت 

اسناد رایگان می باشد. 
زمان تحویل پاکات مناقصه حداکثر تا ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 1398/7/28 

زمان برگزاری مناقصه: 9 صبح روز یکشنبه مورخ 1398/7/28   
تلفن: 42487352-034 - فاکس: 034-42484135- 09127607822 

شرکت مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد

121آگهی تغییرات شرکت سیرجان یادگار 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1973 
و شناس�ه ملی 10862045000 به اس�تناد 
صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1398/05/02 تصمیم�ات ذی�ل اتخاذ ش�د : 
-1به موضوع فعالیت شرکت انجام کلیه امور 
پیمان�کاری در زمین�ه های عمران�ی ، اعم از 
راهس�ازی ، ابنیه ، جاده س�ازی ، پل س�ازی 
،شهرسازی ، ش�هرک سازی ، نظارت و اجراء 
واحدهای مسکونی ، تجاری ، اداری وصنعتی 
، نقش�ه کش�ی ، نقش�ه برداری ، انجام کلیه 
امور معدنی وصنعتی از قبیل ، خاک برداری ، 
گودبرداری ، حفاری ، اکتشاف وبهره برداری 
از مع�ادن زیر زمینی وروباز ، حمل ونقل مواد 
معدنی در محدوده معدن ، تنظیف واحدهای 
صنعت�ی ، انجام کلیه ام�ور خدماتی از قبیل 
، رن�گ آمی�زی ج�داول ، نظاف�ت واحدهای 
مس�کونی ، اداری ، تج�اری ، فض�ای س�بز ، 
حمل ونقل درون ش�هری پرس�نل و کارکنان 
ش�رکتها وموسس�ات ، تامین نیروی انسانی 
شرکت ، تعمیر ونگهداری تجهیزات وماشین 
آالت اداری ، صنعت�ی ، ص�ادرات و واردات 
کلی�ه کاالهای مجاز بازرگانی ، خرید وفروش 
کلی�ه کااله�ای مج�از بازرگان�ی ، ترخی�ص 
کاال از گمرکات ، ش�رکت در نمایش�گاههای 
داخلی وخارجی ، غرفه آرائی، انجام خدمات 
مهندسی مش�اور از جمله ) مطالعه ، طراحی 
ونظ�ارت ( در ان�واع پ�روژه ه�ای صنعت�ی 
وتاسیساتی به صورت مستقیم یا با مشارکت 
س�ایرین – انجام فعالیت های مجاز بازرگانی 
و خرید و فروش شامل قطعات، مواد ، ماشین 
ومحص�والت  وس�اختمانی  صنعت�ی  آالت 
مج�از و اخ�ذ نمایندگی داخل�ی و وخارجی 
از ش�رکتهای مجاز ، ش�رکت در پ�روژه های 
صنعتی وعمرانی به صورت مدیریت اجرایی ، 
مدیریت طرح ، پیمانکاری ، نگهداری و بهره 
ب�رداری از ابنی�ه و تاسیس�ات و تجهیزات و 
ارائه خدمات پژوهشی و مطالعاتی – سرمایه 
گذاری ومشارکت با سایر شرکتها وموسسات 
وبنگاهها ، ارائه خدمات بازرس�ی فنی ، ارائه 
خدمات س�اخت ، تامین ، نصب و راه اندازی 
تجهیزات صنعتی ، انجام کلیه عملیات نقشه 
برداری عمرانی وصنعتی و بهس�ازی و اجرای 
امور راه و شهرس�ازی و س�اختمان س�ازی ، 
انج�ام کلیه فعالیت ه�ای ، خدماتی و رفاهی 
در محیط های صنعتی و غیر صنعتی با تامین 
نی�روی مربوط به آن الحاق و ماده مربوطه در 
اساس�نامه اصالح گردید. در صورت ضرورت 
قانونی انجام موضوع�ات فعالیت پس از اخذ 
مجوز های الزم ) ثبت موضوع فعالیت مذکور 
ب�ه منزله اخذ و ص�دور پروان�ه فعالیت نمی 
باش�د.( -2تعداد مدیران ش�رکت ب�ه 4 نفر 
افزایش یاف�ت و ماده مربوطه در اساس�نامه 
اصالح گردید. اداره کل ثبت اس�ناد و امالک 
اس�تان کرم�ان مرج�ع ثب�ت ش�رکت ها و 

موسسات غیرتجاری سیرجان )608919(

آگهی تغییرات ش�رکت س�یرجان یادگار 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1973 
و شناس�ه مل�ی 10862045000 به اس�تناد 
صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ 1398/05/02 
تصمیم�ات ذی�ل اتخ�اذ ش�د : -1 آق�ای اکبر 
خواجوئ�ی ن�ژاد ش�ماره مل�ی3071436955 
ب�ه س�مت مدیرعام�ل وعض�و هیئ�ت مدیره 
- آق�ای علیرض�ا خجس�ته نژاد ش�ماره ملی 
3071133022به س�مت رئی�س هیئت مدیره 
- خان�م اک�رم عل�ی بیگی ن�ژاد ش�ماره ملی 
3071814534 ب�ه س�مت نائ�ب رئیس هیئت 
مدیره - خان�م زهرا فیروزآبادی ش�ماره ملی 
3060247341 به سمت عضو هیئت مدیره -2 
کلیه اس�ناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل چک ، س�فته ، بروات ب�ا امضاء رئیس 
هیئ�ت مدی�ره همراه ب�ا مهر ش�رکت و عقود 
اسالمی وسایر نامه های اداری با امضاء یکی از 
اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشد . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
کرم�ان مرج�ع ثبت ش�رکت ها و موسس�ات 

غیرتجاری سیرجان )608920(

آگهی تغییرات ش�رکت س�یرجان یادگار 
ش�رکت س�هامی خاص ب�ه ش�ماره ثبت 
1973 و شناس�ه مل�ی 10862045000 ب�ه 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 1398/05/02 تصمیمات ذیل 
اتخ�اذ ش�د : -1 اعضاء هیئت مدیره به ش�رح 
ذی�ل به م�دت دو س�ال انتخ�اب گردیدند: - 
اکبرخواجوئی نژاد ش�ماره ملی3071436955 
مل�ی  ش�ماره  ن�ژاد  بیگ�ی  عل�ی  اک�رم   -
3071814534 - علیرضا خجسته نژاد شماره 
ملی 3071133022 - زهرا فیروزآبادی شماره 
مل�ی 3060247341 -2 خانم هاله خراس�انی 
اسمعیلی شماره ملی 3071196555 به عنوان 
ب�ازرس اصلی وخان�م معصومه خجس�ته نژاد 
ش�ماره مل�ی 3071081553به عن�وان بازرس 
علی البدل ب�رای مدت یکس�ال مالی انتخاب 
گردیدند. اداره کل ثبت اس�ناد و امالک استان 
کرم�ان مرج�ع ثبت ش�رکت ها و موسس�ات 

غیرتجاری سیرجان )608921(

آگهی تغییرات ش�رکت واالد گر سیرجان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1097 
و شناس�ه ملی 10860533213 به اس�تناد 
صورتجلس�ه مجمع عمومی ع�ادی بطور فوق 
الع�اده م�ورخ 1398/05/31 : - اعض�اء هیئت 
مدی�ره عبارتن�د از: - آق�ای حس�ن صادقی 
گوغ�ری ش�ماره مل�ی 313139953 - ایمان 
صادقی گوغری ش�ماره مل�ی 3071948697 
مل�ی  ش�ماره  گوغ�ری  صادق�ی  محس�ن   -
3131425024 ب�رای م�دت 2 س�ال انتخ�اب 
گردیدن�د. - آق�ای منصور نج�ارزاده گوغری 
ش�ماره مل�ی 3131426624 بعن�وان ب�ازرس 
اصل�ی و خان�م نجم�ه احس�انی ش�ماره ملی 
3060131627 ب�ه عن�وان ب�ازرس علی البدل 
ش�رکت برای مدت یکس�ال مالی انتخاب شد. 
- روزنام�ه نگارس�تان جهت نش�ر آگهی های 

ش�رکت انتخاب ش�د . اداره کل ثبت اس�ناد و 
امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و 

موسسات غیرتجاری سیرجان )610678(

آگهی تغییرات ش�رکت واالد گر سیرجان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1097 
و شناس�ه ملی 10860533213 به اس�تناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/05/31 
: - آق�ای حس�ن صادقی گوغری ش�ماره ملی 
313139953 ب�ه س�مت مدیرعام�ل و عض�و 
هیئ�ت مدی�ره - آقای ایم�ان صادقی گوغری 
ش�ماره مل�ی 3071948697 به س�مت رئیس 
هیئت مدیره - آقای محس�ن صادقی گوغری 
شماره ملی 3131425024 به سمت نائب رئیس 
هیئ�ت مدی�ره - کلیه اس�ناد و اوراق بهادار و 
تعهد آور ش�رکت از قبیل )چک ، سفته وبرات 
( وقراردادهای ش�رکت و سایر نامه های اداری 
با امضاء مدیرعامل همراه با مهر ش�رکت معتبر 
می باشد . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
کرم�ان مرج�ع ثبت ش�رکت ها و موسس�ات 

غیرتجاری سیرجان )610681(

آگهی تغییرات ش�رکت مهندسان مشاور 
ایس�تا س�ازه س�یرجان ش�رکت سهامی 
خ�اص به ش�ماره ثب�ت 2083 و شناس�ه 
ملی 14003127132 به اس�تناد صورتجلسه 
مجمع عموم�ی عادی بطور ف�وق العاده مورخ 
1397/10/28 : - آق�ای علیرضا محمود آبادی 
ب�ازرس  بعن�وان   3070599958 : ک�د مل�ی 
اصل�ی و آقای ج�واد خالوی�ی ن�ژاد کدملی : 
3071093233 بعنوان بازرس علی البدل برای 
مدت یکسال انتخاب گردیدند. - اعضاء هیئت 
مدیره بش�رح ذیل و برای مدت 2 سال انتخاب 
گردیدن�د . آق�ای محمود افضلی پور بش�ماره 
مل�ی : 3071090821 و آقای مجید افضلی پور 
بش�ماره مل�ی : 3071244207 و خانم مهوش 
سنایی بش�ماره ملی : 3071139276 اداره کل 
ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت 
ش�رکت ها و موسس�ات غیرتجاری س�یرجان 

)615253(

مه�ر  پس�ته  ش�رکت  تغیی�رات  آگه�ی 
سیرجان شرکت س�هامی خاص به شماره 
ثبت 3437 و شناسه ملی 14003610606 
به اس�تناد صورتجلس�ه مجم�ع عمومی فوق 
العاده مورخ 1397/11/30 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش�د : 1 - محل شرکت در واحد ثبتی سیرجان 
به آدرس اس�تان کرمان ، شهرستان سیرجان 
، بخ�ش زیدآباد ، دهس�تان محمودآبادس�ید 
، روس�تا نص�رت آباد، ش�هرک امام حس�ین ، 
کیلومتر 10جاده ته�ران ، کوچه چهارم ، جاده 
اصل�ی ، پ�الک 0 ، طبق�ه همک�ف کدپس�تی 
7836123221 تغیی�ر یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه بش�رح فوق اصالح گردید. اداره کل 
ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت 
ش�رکت ها و موسس�ات غیرتجاری س�یرجان 

)615259(



اعترافسارقسابقهدار
بهدزدیاز28مدرسه

درسیرجان
گروه حوادث: مأموران پلیس آگاهی شهرس��تان س��یرجان هفته گذشته 
یک س��ارق سابقه دار را دستگیر کرد که به 28 مدرسه دستبرد زده بود. به 
گزارش معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان این سارق 
که مدت ها از دست پلیس فراری بود سرانجام سردی دستبند پلیس را در 
دور دس��تانش احساس کرد و پرونده سرقت س��ریالی از مدارس سیرجان 

فعاًل بسته شد.

کشفمحموله
1میلیاردیالسیدی

تلفنهمراه
ازیکاتوبوس

گروه حوادث: مأموران اداره مبارزه با قاچاق کاال پلیس آگاهی س��یرجان 
هفته گذش��ته 65 ال س��ی دی تلفن همراه را به ارزش بیش از110 میلیون 

تومان کشف و توقیف کردند. 
به گزارش معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی سیرجان، متهم قصد داشت 
قطعات موبایل را از بندرعباس به کرمان منتقل کند که گرفتار قانون شد. 

پرونده این فرد به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

با تصویب شورای ترافیک:

تقاطع
سردارجنگل– دهخدا

مسدودمیشود
گروه حوادث: تقاطع بلوار سردار جنگل با خیابان دهخدا مسدود می شود. 
بنا به پیش��نهاد مشاور ترافیکی شهرداری سیرجان و تأیید شورای ترافیک 
شهرستان این تقاطع در راستای کاهش ترافیک و روان شدن عبور و مرور 
بس��ته خواهد ش��د. گزارش خبرنگار نگارستان حاکی اس��ت این چهارراه 
هم اکنون به ش��کل آزمایشی مسدود شده و آثار آن برطبق اعالم نهادهای 
متولی مثبت بوده است. پیاده روی شهروندان نیز در این بلوار آسان تر شده 
و اگر ش��هرداری توجه بیشتری به بهس��ازی و زیباسازی این بلوار کند، به 

منطقه تفریحی مناسبی برای شهروندان تبدیل خواهد شد. 

کشف195کیلوتریاک
گروه حوادث: مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر سیرجان طی 2 عملیات 
در هفته گذش��ته موفق به کش��ف 195 کیلوگرم تریاک ش��دند. فرمانده 
انتظامی شهرستان سیرجان در گفت وگو با خبرنگار نگارستان ضمن اعالم 
ای��ن خبر افزود: ی��ک متهم قاچاقچی 185 کیلوگرم تری��اک را در کاه دان 
منزلی در روس��تای کهن ش��هر مخفی کرده بود که توسط مأموران پلیس 
مبارزه با موادمخدر کش��ف ش��د. س��رهنگ محمدرضا ایران نژاد ادامه داد: 
همچنین متهمی که قصد انتقال10 کیلوگرم تریاک را با یک ماکس��یما به 

شهرهای شمالی داشت شناسایی و به دام افتاد.

قتلشهردارچاهدادخدا
عیس��ی دادخدائی ش��هردار چاه دادخدا پس ازجلسه شورای ورزش شهرستان 
قلعه گنج پس از خروج در مس��یر منزل مورد اصابت گلوله قرار گرفته اس��ت. 
محمدرضا طاهری رئیس بنیاد ش��هید و امور ایثارگران شهرس��تان قلعه گنج 
با تأیید این خبر گفت: عیس��ی دادخدایی ش��هردار چاه دادخدا جلوی منزلش 
در ش��هر قلعه گنج مورد حمله قرار گرفت و بر اثر اصابت گلوله کش��ته شد. او 
افزود: دادخدایی از اسرا و جانبازان جنگ تحمیلی عراق بود. علی پرنگ فرمانده 
انتظامی شهرس��تان قلعه گنج نیز با بیان اینکه درگیری های طایفه ای در این 
شهرستان همچنان ادامه دارد و هنوز مشخص نیست این اتفاق به دلیل درگیری 
طایفه ای باش��د،گفت: ضارب متواری اس��ت و برای شناسایی و دستگیری وی 
اقدامات الزم در حال انجام است. عیسی دادخدایی شهردار چاه دادخدا، بیش از 
این بخشدار این بخش نیز بوده است. او دارای ۴ فرزند، دو دختر و دو پسر بود 

که کوچکترین آن ها در مقطع ابتدایی مشغول به تحصیل است.

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

آخرین اخبار و تصاویر حوادث را با ما در اینستاگرام دنبال کنید

havaades.negarestan
کانال و پیج خبری نگارستان
@negarestan_news

اولین مظنون در درگیری های منجر به قتل
حمل کننده سالح سرد است.
معاونت اجتماعی 
فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان 

 شماره 1193 
7 شنبه 20 مهر 1398 

از سوی معاون دانشکده علوم پزشکی 
سیرجان

شایعهمرگناشیاز
مصرفماهیمسموم
تکذیبشد

گروه حوادث: پرونده فقدانی مرد 67 ساله 
س��یرجانی یکی از پرابهام ترین پرونده های 
جنای��ی پلیس آگاهی س��یرجان ب��وده و 
فرضیه ه��ای مختلفی را مقاب��ل کارآگاهان 
نی��روی انتظامی ق��رار داده اس��ت. اکنون 
مشخص نیست این س��رمایه دار سیرجانی 
که تحصیل کرده آلمان و بازنشسته گل گهر 
بوده و باغات پسته زیادی در منطقه زیدآباد 
و کاظم آباد دارد زنده هس��ت یا فوت شده. 
اگر زنده هس��ت در ایران حضور دارد یا به 
ش��کل غیرقانونی به خارج از کشور رفته و 
اگر فوت کرده به قتل رسیده و یا خودکشی 
کرده است. در پرونده های جنایی، همیشه 

ضعیت  و
ک��ه  همانط��ور 
داده  نش��ان 
می شود، نیست. 
اس��ت  ممک��ن 
افرادی بخواهند 

وارونه  را  حقیقت 
جلوه بدهند. 

ام��ا آخری��ن خب��ر از این 
پرون��ده ک��ه گفت��ه می ش��د 

500 س��که تم��ام به��ار آزادی در 
آن گ��م ب��ود از کش��ف س��که ها 

حکایت دارد. تنها دخت��ر مرحوم »محمد 
پورعلی« به پلیس اعالم داشته که سکه ها 
و مقادی��ری دالر در یک کیف در پارکینگ 
خودرو منزل پدرش��ان کش��ف شده است. 
اینکه آیا این س��که ها از قبل در پارکینگ 
بوده و یا اخیراً به آنجا منتقل ش��ده اند و یا 
تعداد دقیق آن ه��ا چقدر بوده، اطالعی در 
دست نیست. فرزند برادر »محمد پورعلی« 
که پیگیر پرونده فقدانی عموی خود است 
به پاس��ارگاد گفته: »پس از بررسی منزل 
۴ واحدی عمو متوجه شدیم وسیله ای گم 
نشده ولی به نظر می رسد صحنه سازی شده 
است. او در بخش دیگری بیان کرده: »وضع 
مالی عمو خوب بوده و آن طور که ما اطالع 
داریم بیش از 500 س��که در منزل داشته 

که ما گش��تیم و سکه ها نیستند«. »محمد 
پورعلی« که از همس��ر خود جدا شده بود 
مدت زیادی با خانواده خود ارتباط نزدیک 

نداشته است. 
او ق��رار بوده 27 خرداد م��اه جهت آبیاری 
باغات خود ب��ه زیدآباد برود که عدم رفتن 
به محل و پاسخ ندادن به تلفن همراه باعث 
مش��کوک ش��دن باغداران همسایه شده و 
آن ها به اقوام این مرد 67 س��اله سیرجانی 
اطالع داده اند. بررس��ی دقیق این پرونده و 
روشن ش��دن نقاط تاریک آن نیاز به وقت، 
دقت وتالش زیاد پلیس آگاهی دارد. امری 
که قاضی نیک ورز دادس��تان س��یرجان و 
سرهنگ ایران نژاد رئیس پلیس شهرستان 

بر آن تأکید کرده اند.

آخرین خبر از پرونده فقدانی 
»محمد پورعلی«
 سرمایه دار سیرجانی

سکه ها
پیدا 
شدند...

گروه حوادث: به دنبال مراجعه 7 نفر از همش��هریان به بیمارس��تان امام رضا )علیه الّسالم( سیرجان به علت مصرف 
نوعی از ماهی و بروز شایعه گسترده در شهر مبنی بر مسمویت گسترده و مرگ ناشی از این موضوع، معاون بهداشتی 

دانشکده علوم پزشکی سیرجان شایعات منتشر شده را تکذیب کرد. 
دکت��ر محمد موقری پور در گفت وگو با خبرنگار نگارس��تان توضیح داد: 5 عضو ی��ک خانواده و 2 نفر دیگر به علت 
مصرف نوعی از ماهی دچار حساسیت دستگاه گوارش شده که با عالئمی نظیر دل پیچه، اسهال و استفراغ به اورژانس 
بیمارستان مراجعه و پس از بررسی و بستری کوتاه مدت ترخص شدند. وی ادامه داد: بازرسان دانشکده علوم پزشکی 
و دامپزش��کی به محل فروش��گاهی که ماهی از آن تهیه شده بود رفتند اما ماهی که ایجاد مسمویت کند دیده نشد 
و مشکلی در آن مغازه نبود. این مقام مسئول تصریح کرد: نوعی از ماهی زردو که بسیار شبیه هوور و ارزان تر است، 
برخی افراد را دچار حساسیت می کند اما ماهی مصرف شده توسط این افراد زردو نبوده است. وی اضافه کرد: برخی 

افراد سودجو ماهی زردو را به جای هوور عرضه می کنند که مردم باید مراقب باشند.

آگهي فراخوان شناسايي شركت اه هب شماره 98/12/ف )نوبت دوم(
شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد پروژه " مهندسی معکوس  و  ساخت ورق 
تفلونی TVR1000" خود را از طريق برگزاري مناقصه به پيمانکار  واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه 
متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد فراخوان شناسايي شركت ها و سازندگان به آدرس الکترونيکي 
WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذكور را از قسمت تأمين كنندگان و مشتريان - مناقصه ها دانلود 
نمايند. و پاكت خود را كه حاوي مدارك خواسته شده جهت شناسايي مناقصه گران مي باشد، حداكثر تا 
تاريخ سه شنبه مورخ 98/7/30 به نشاني دفتر كميسيون معامالت مجتمع و يا  دبيرخانه دفتر مركزی 

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

آگهي استعالم  عمومي شماره 98/9/س
ارزيابي  انجام  بمنظور  مشاوره  خدمات  انجام   " دارد  نظر  در  عام(  )سهامي  گهر  گل  صنعتي  و  معدني  شركت 
و  شکاف  تحليل  راستاي  در   ISO45001-ISO14001 شغلي  سالمت  و  ايمني  زيست  محيط  مديريت  سيستم 
لذا كليه  نمايد.  واگذار  به مشاور  واجد شرايط  برگزاري استعالم عمومي  از طريق  را   "HSE راه  نقشه  تدوين 
متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد استعالم به آدرس الکترونيکي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذكور 
را به همراه دستورالعمل ارزيابي كيفي و فني و فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت تأمين كنندگان 
و مشتريان - مناقصه ها دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز چهارشنبه مــورخ 98/08/01 
در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا  تهران: خيابان دكتر فاطمي،  روبروي هتل الله،  ساختمان 
نگين،  شماره 273 ، دبيرخانه مركزي شركت معدني و صنعتي گل گهر   مي باشد ، ضمنا شركت معدني و صنعتي 

گل گهر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار مي باشد . 
مديريت قراردادها و معامالت 
شركت معدني و صنعتي گل گهر

آگهي مزایده عمومي 
)آژانس و پارکینگ بیمارستان امام رضا)ع()تزریقات و پارکینگ کلینیک ( و) بوفه معاونت آموزشی دانشکده( 

ضمنًا جلسه توجيهی در ساعت  10 روز چهارشنبه  مورخ  08/08/ 98  در محل دفتر اداره خدمات پشتيبانی دانشکده 
علوم پزشکی سيرجان  برگزار خواهد شد.                                            هزينه درج آگهی بر عهده برنده مزايده می باشد.

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی سيرجان



 سال بیست و دوم  شماره  1193 شنبه 20 مهر 1398 

سیاسی  /   اجتماعی /   فرهنگی

امام عسکری )علیه الّسالم(: 
عالمات مؤمن پنج چیز است؛ 

خواندن 51 رکعت نمازهای واجب با نوافل، 
انگشتر در دست راست کردن، جبین را بر 
خاک گذاشتن، بسم ا... ......  را در نماز بلند 

گفتن و زیارت اربعین.

آینده فرزندان مان را تباه نکنیم
حکایتیکنسلُکشی

محسن جاللپور

هیچ حسی به اندازه دوست داشتن فرزند خوشایند نیست. بسیارند 
کس��انی که دنیایی را به لبخند فرزند عوض نمی کنند؛ اما پدرهای 
زیادی هم در طول تاریخ فرزندانشان را خواسته یا ناخواسته قربانی 
کرده  و تراژدی های تکان دهن��ده ای خلق کرده اند. پدرم گاهی به 
نقل از تورات داس��تان  فرزندکشی فردی به نام »یفتاح« را روایت 
می ک��رد. یفتاح جنگ جوی��ی بود که نذر کرد اگ��ر درجنگ پیروز 
ش��ود، اولین شخصی که به استقبالش برود را قربانی کند. او برنده 
جنگ ش��د و زمانی که به خانه برگش��ت، نخس��تین کس��ی را که 
به اس��تقبالش رف��ت قربانی کرد. قربانی کس��ی نبود جز دخترش! 
در شاهنامه حکیم فردوس��ی نیز روایت های فراوانی از فرزندکشی 
نقل ش��ده است. داس��تان زال، یکی از روایت های شاهنامه از قتل 
فرزند به دس��ت پدر است. ممکن است همه این ها افسانه باشد، اما 
نسل  کشی های پدران امروز افسانه نیست، یک واقعیت وحشتناک 
اس��ت. قربانی کردن البته فقط قتل نیست و سراسر تاریخ پر است 
از روایت ه��ای ت��کان دهنده پدران و مادرانی ک��ه فرزندان خود را 
نکش��تند اما آن ها را به قربانگاه کش��اندند. گرفت��ار کردن فرزندان 
در تله فقر، ایس��تادگی در برابر توس��عه، اتالف منابع بین نس��لی، 
تصمیم های اش��تباه در سیاست و اقتصاد و محدود کردن آزادی ها 
و حق انتخاب فرزندان  هم دس��ت کمی از قت��ل آن ها ندارد. بارها 
نوش��ته ام؛ ما نسلی هس��تیم که حق فرزندان خود را می خوریم تا 
رفاه بیش��تری داشته باشیم. جنگل های قدیمی را بیابان می کنیم، 
چاه های هزار س��اله را می خشکانیم و کوه های عظیم را می تراشیم 
تا رفاه بیش��تری ایجاد کنیم. نسلی هستیم که فرزندان آینده این 

سرزمین را به دنیا نیامده بدهکارکرده ایم.
نی��اکان ما س��خت کار کردند و ثروت آفریدن��د و برای ما اندک 
رفاه��ی ایجاد کردند اما م��ا داریم برعکس آن ها عمل می کنیم و 
س��هم نس��ل های آینده را تاراج می کنیم. آن چه صرف باال بردن 
رفاه ما می شود، تنها سهم این نسل نیست و ما در حقیقت داریم 

دست در جیب فرزندان خود می کنیم.
قدیم ترها پدران معتقد بودند لقمه حرام نباید به س��فره راه پیدا 
کند، آیا نانی که ما به خانه می بریم حالل است؟ قدیم ها پدران و 
مادران اگر خرده نانی روی زمین می دیدند، می بوسیدند و کناری 
می گذاشتند امروز اما پدران و مادران فکر می کنند زمین دیگری 
در صندوق عقب ماشین زندگي دارند. پدران قدیم مراقب بودند 
آجر به آجری که روی هم می گذارند پاک و عاری از شبهه باشد، 
این آس��مان خراش هایی که پدران امروز به آسمان می فرستند، 

پاک و بی شبهه است؟ 
اکثریت مان پدران و مادرانی هس��تیم که نان بازو در س��فره های 
خ��ود نمی گذاریم. اگر سیاس��تمدار هس��تیم، به خاطر این حجم 
فساد و ناکارآمدی، به نسل های آینده بدهکاریم. اگر ادعا می کنیم 
کارآفرین هس��تیم، به خاطر ش��راکت در فس��اد و ناکارآمدی به 
فرزن��دان خود مدیونیم. اگر سیاس��تگذار هس��تیم، به خاطر این 
حجم از اتالف منابع و بی توجهی به صدها س��یاهچاله در اقتصاد، 

به نسل هاي آینده مقروضیم.

نگاه آخر

احتمالریاستمرعشی
برستادانتخاباتیاصالحطلبان

در حالیکه خبرهای مثبتی از اصالح طلبان برای اتحاد و انسجام در انتخابات مجلس 
مش��اهده نمی شود  اما یک عضو ش��ورای مرکزی حزب کارگزاران با اشاره به آخرین 
فعالیت های انتخاباتی  اصالح طلبان کشور گفت : نشست ها و جلساتی برگزار شده اما 
تصمیمی گرفته نشده است. وی درباره جلسات اخیر اعضای مجمع روحانیون مبارز با 
چهره های اصالح طلب و احتمال بستن لیست واحد اصالح طلبان با محوریت این مجمع 
گفت: بعید می  دانم مجمع روحانیون بخواهد امضای خود را پای لیس��تی بگذارد که 
نقشی در بستن آن نداشته باشد. نمازی گفت: احتماالً هدف از تشکیل این جلسات حل 
اختالفاتی است که میان برخی احزاب اصالح طلب وجود دارد و موجب عدم حضور این 
احزاب در جلسات شورای سیاست گذاری اصالح طلبان شده است. نمازی همچنین در 
ارتباط با برخی گمانه زنی ها مبنی بر ریاست حسین مرعشی بر ستاد مرکزی انتخاباتی 
شورای سیاست گذاری اصالح طلبان گفت: برخی صحبت ها در ارتباط با ریاست آقای 
مرعشی بر ستاد مرکزی انتخاباتی شورای سیاست گذاری مطرح شده است ولی هنوز 

تصمیم قطعی در این رابطه صورت نگرفته ومعلوم نیست چه شود.
اصولگرایانوآیندهاینامعلوم

شرایط اصولگرایان هم چندان بهتر از اصالح طلبان نیست و هنوز دامنه اختالفات  
نگذاش��ته که با هم متحد و انس��جام پیدا کنند. س��ال گذشته برخی چهره های 
اصولگرا از تش��کیل شورای وحدت به عنوان محفلی برای گفت وگوی اصولگرایان 
خبر دادند اما با اینکه تنها کمتر از 5 ماه تا انتخابات مجلس اس��ت هنوز چیزی 
عملی نشده است. حتی در میان نمایندگان اصولگرای مجلس نیز انسجام چندانی 
برای حضور در انتخابات پیش رو، دیده نمی ش��ود. حس��ینعلی حاجی دلیگانی، 
نماین��ده شاهین ش��هر و عضو فراکس��یون والیی مجلس اخی��ر در گفت وگو با 
ایرناپالس از عدم حضور خود در جلس��ات این فراکس��یون، به دلیل عدم انسجام 
فراکس��یونی اصولگرایان در مجلس خبر داد و گفت: ش��خصاً الزامی برای حضور 
لیستی در انتخابات ندارم، اینکه ما وظیفه ببینیم و تشخیص دهیم باید درصحنه 
حضور پیدا کنیم، عملکرد ما مؤثر خواهد بود؛ لذا مردم باید عملکرد ما را ببینند 

و بر اساس آن به ما رأی دهند.  
زائرانبهمرزهانیایند،ماشیننیست

تقاضا برای عزیمت به س��وی کربال و پیاده روی اربعین به صورت عجیبی افزایش 
یافته بطوری که در پاره ای موارد مجبور به بس��تن مرزها شدند. دبیر ستاد مرکزی 
اربعین روز پنجشنبه نیز گفت: با توجه به اینکه حمل ونقل زائران در آن سوی مرز 
با مش��کالتی مواجه شده است، از زائران می خواهیم زمان حضور خود در مرزها را 
تا هنگامی که این مشکل برطرف شود، مدیریت کنند. وی گفت: تقریباً در برخی 
مرزها تا 5 برابر سال های قبل ورود زائر داشتیم. در مرزهای ما علی رغم سنگینی 
حضور و تردد جمعیت، عبور و تردد زائران انجام می ش��ود اما در س��مت عراق با 
مشکالتی ازجمله وسایل حمل ونقل عمومی و برخی خدمات مواجه هستیم. وی با 
بیان اینکه تالش هایی برای اعزام اتوبوس از ایران به داخل خاک عراق شده و در حال 
رایزنی با دولت عراق هستیم گفت: از زائران خواهش می کنم در صورت امکان برای 
رفتن به عتبات عالیات از مرزهای مهران، شلمچه و چذابه سفرها را مدیریت کنند و 

فعاًل از مراجعه به مرزها تا فراهم شدن امکانات الزم خودداری کنند.

حاشیه - خبر
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ایرانی  خانم های  باالخره 
ب�رای  آرزوی خ�ود  ب�ه 
ورزش�گاه  در  حض�ور 
رس�یدند و ب�ا رأی و نظر 
فیفا جای�ی برای خود در 
س�کوها پی�دا کردند تا 
دیگر در حس�رت حضور 
و دیدن مسابقات فوتبال 
نباشند. اتفاقاً اولین حضور 
زنان برای س�تاره های تیم 
مل�ی خ�وش یمن ب�ود که 
توانس�تند با 14 گل از سد 
و  بگذرن�د  خ�ود  حری�ف 
اولین مسابقه مقدماتی جام 
جهانی فوتبال 2020 قطر را 
با پیروزی پر گل پشت سر 

بگذارند.

پیاده روی برای زیارت سیدالشهداء در روز اربعین سابقه ای تاریخی دارد. 
زیارت کربال با پای پیاده در زمان »ش��یخ جابربن انصاری«مرسوم بوده 
است،  اما در برهه ای از زمان به فراموشی سپرده شد که در نهایت توسط 
»شیخ میرزا حسین نوری« دوباره احیاء گردید. ایشان آخرین بار در سال 
1319 هجری با پای پیاده به زیارت حرم اباعبدا... الحسین)علیه الّسالم( 

رفت. اکنون نیز این آیین مذهبی به صورت گسترده تری برگزار می شود 
که جدای از جنبه زیارتی آن -که با وجود تمام س��ختی ها با قلب هایی 
ماالمال از عش��ق به سیدالش��هداء انجام می شود –نماد عظمت حضور 
شیعه در دنیا و ابعاد سیاسی و پیام های دیگرآن است که توجه بسیاری 

را در جهان به خود جلب می کند.

دعوت به همکاری
ب�ه تعدادی راننده پایه ۱وپایه ۲جهت کار باکامیون 
نیازمندی�م.   وتراکت�ور  ل�ودر  رانن�ده  وتع�دادی 

۰۹۳۷۸۰۱۵۰۸۸

جناب آقای 

حسین ابراهیمی
تس�لیت واژه کوچکی اس�ت در برابر غم بزرگ 
شما، از خداوند برای ش�ما و خانواده محترمتان 

صبر عظیم مسئلت می نماییم.

همکاران شیفت

ریاست محترم اداره استاندارد
 شهرستان سیرجان 

جناب آقاي مهندس 
میرمخلصوني يزدي 

و پرسنل محترم
این  تالشگران  شما  به  را  استاندارد  جهاني  روز  ماه  مهر   ۲۲
عرصه تبریك و تهنیت عرض نموده و توفیق روز افزون شما را 

از درگاه خداوند متعال خواستاریم.

شرکت پسته سیرجان زمرد

جناب آقای مهندس

 حسیـن 
شهسواری

انتصاب شایس�ته جنابعالی را به 
سمت مدیرعامل ش�رکت صنایع ممتازان کرمان تبریك 
ع�رض نم�وده، توفیق روزافزون و تندرس�تی ش�ما را از 

خداوند متعال خواستارم.
رضا عماد آبادی

جناب آقای دکتر

قاسم حاج ابراهیمی
مدیر محترم نیروی انسانی توسعه آهن و فوالد گل گهر

درگذش�ت پ�در گرامیت�ان را حضور ش�ما و خانواده محترم تس�لیت عرض 
نموده، ما را در غم خود شریك بدانید.

دبیرخانه شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر



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
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@negarestanniaz  ضمیمه رایگان شماره 1193  هفته نامه نگارستان

آجر نمای  نسوز اصفهان
 به قیمت کارخانه

نمایندگی :بلوار عباسپور
 حد فاصل خ نواب و حر ریاحی 

شهسواری 
9132478535 

42334979 

داربست فلزی 
سیرجان جنوب

 09133472290  
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

ویژه پرسنل گل گهر و 
شرکت های تابعه

    فروش،نصب،سرویس، تعمیر  و  لوله کشی زیرکار 

 کـولر گـازی اسپــلیـت  

خیابان وحید 
روبروی فروشگاه افق کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
09164458335

پته دوزی به روش سنتی کرمان 
دوخت اصیل کرمانی و همچنین رنگ آمیزی به خانم های عالقمند به این هنر 

سنتی سفارشات سرویس عروس و جزئیات پذیرفته می شود 
آدرس : بلوار سید جمال ک بنیاد مسکن ، مدیریت 

سرکارخانم ایرانمنش 09136629737 - 42309840 

فروش، نصب، تعمیرات، لوله کشی
اسپلیت، دوربین، دزدگیر اماکن
09131780950 مهندس محمودآبادی

فروش اقساطی انواع موتور سیکلت
باروزی 10000هزارتومان

فروشگاه موتور سیکلت صبوری
42281220 - 09132453990

@negarestanniaz
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استخدام

به چند نیرو 
جوشکار جهت کار در 

کانکس سازی نیازمندیم. 
آدرس: روبروی گمرک

09133455785

به یک نفر آشپز 
جهت کار در رستوران جاده 
ای 60 کیلومتری سیرجان 

بندرعباس نیازمندیم
09139566796

به یک شاگرد برای شیفت 
عصر نیازمندیم
09103661828

به دو کارگر ساده آقا یا خانم 
جهت نقاشی ساختمان نیازمندیم

09139561250

به دو نفر کارگر ساده ترجیحاً خانم 
کم سن و سال با حقوق یک میلیون 

تومان نیازمندیم
09139561250

به دو نفر آقا برای کار در قهوه خانه 
به صورت شیفتی  با حقوق عالی

 نیازمندیم
09131795200 

به یک تراشکار ماهر جهت کار با 
جوش آرگون و سرسیلندر نیازمندیم 

09137487729 

جوشکار نیم ماهر نیازمندیم 
بدون ابزار )روزمزد(

09137057766 

شرکت ابگون اقلیم سبز سیرجان در نظر دارد جهت 
تکمیل کادر اداری و خدماتی از بین متقاضیان جذب نیرو نماید

1-حسابدار مسلط به کامپیوتر 1 نفر خانم
2-لیسانس کشاورزی جهت کار در کارگاه 2 نفر خانم

3-جوشکار لوله پلی اتیلن 3 نفر آقا
4-راننده پایه دوم همراه با ویژه جرثقیل 1 نفر

5-کارگر ساده 4 نفر آقا
6-مهندس کشاورزی گرایش سیستم آبیاری 1 نفر آقا

09193453722

به یک نفر خانم )ترجیحا مجرد( فروشنده جهت کار در 
پوشاک زنانه نیازمندیم.

ساعت کاری 9-12صبح و 16-21 عصر
آدرس خیابان سعدی ،جنب پست بانک
حقوق توافقی بین 700-900 هزار تومان

09910724519 

به یک نیروی کار ماهر یا نیمه 
ماهر در کارگاه تراشکاری نیازمندیم

09133454133

به یک نفر نیروی خانم 
و یک نیروی خانم شیفت روز با 

حقوق 700000 و به یک نفر نیروی 
آقا شیفت شب با حقوق 800000 
جهت کار در فست فود نیازمندیم

09157392419

از یک نفر 
کارگر ساده و یا نیمه 
ماهر جهت راویزبندی 

نیازمندیم
09137603981

به یک بازاریاب 
موادغذایی در سیرجان 
نیازمندیم. با حقوق و 

پورسانت
09136150805

به یک فروشنده 
خانم جهت کار در فرش 
محتشم ساالری ترجیحا 
مجرد با ظاهری آراسته 

نیازمندیم
09133793714

به تعدادی راننده 
پایه 1وپایه 2جهت کار 

باکامیون وتعدادی راننده 
لودر وتراکتور نیازمندیم 

09378015088 

به فروشنده و 
صندوقدار نیازمندیم 
خ سعدی فروشگاه 

پوشاک کرال

به یک فروشنده آقا 
ترجیحا با تجربه کار و یک 
انبار دار حمل با وانت دارای 
گواهینامه با حقوق توافقی و 

بیمه نیازمندیم 
09130422714

به دو نفر 
جوشکار 
نیازمندیم

09140136874

به یک شاگرد جهت کار 
در لنت کوبی ماشین سنگین با 

حقوق و مزایا نیازمندیم...
کمربندی روبروی کارخانه آرد 
لنت کوبی سیرجان تکنیک 

 09190735232
عزت آبادی پور

به تعدادی نیروی کار خانم با 
حقوق و مزایای عالی جهت خدمات 

نظافتی و پرستاری )در منازل( 
نیازمندیم

توجه: ایجاد موقعیت ارتقاع
 شغلی و حقوقی
09135797327

034 -42230581

به تعدادی نیرو نیازمندیم
آشپز ماهر، مدیر سالن با سابقه، کمک آشپز با 

سابقه، نیروی خدمات 
منطقه ویژه اقتصادی 09139926507

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

09130453262

از دو نفر خانم و 
یک نفر آقا جهت کار در 

فروشگاه دعوت به همکاری 
میشود 

 09137313135
09130842517

به یک نفرخانم برای نگهداری و 
پرستاری از بزرگسال  نیازمندیم 

 09131456375- 09131451326

به دو نفر خانم جهت کار در فست 
فود به صورت نیمه وقت نیازمندیم 

 09356158139

به یک کارگر ساده داخل نانوایی 
نیازمندیم

09028083560

به تعدادی نیرو جهت کار در کافی 
شاپ نیازمندیم 

ساعت تماس 4 عصر به بعد
09120784233 

به دو نیروی خانم و همچنین یک 
صندوقدار خانم جهت فعالیت در آبمیوه وسوسه 
واقع در بلوار سردارجنگل در نوبت عصر نیازمندیم

09364894125

از تعدادی استادکار و شاگرد نقاش 
ساختمان بصورت دائم  وروزمزد دعوت 

بعمل می آید. )آریا رنگ(
09133477951

نیازمند سند 
جهت وام مبلغ 200 میلیون  

مژدگانی عالی پرداخت 
میشود

09132458306

به چند نفر آقا 
جهت کار درمجتمع 

نان نیازمندیم
 09120543944 

به یک نان در بیار 
تنوری ماهر با حقوق و 

مزایای باال و بیمه جهت کار 
در مجتمع نان نیازمندیم

09139422629 

به یک فروشنده 
خانم جهت کار در مجتمع 
نان با حقوق و مزایای باال 

نیازمندیم
09139422629 

از چند نیرو خانم 
یا آقا جهت کار در فست 

فود واقع در میدان کشتی 
با حقوق مناسب دعوت به 

همکاری میشود
09131457083

به تعداد زیادی 
نگهبان بصورت تمام وقت 
وپاره وقت جهت امورات 

نگهبانی  نیازمندیم ساعات 
تماس 8صبح تا 14عصر

09337125325 

به دو نفر نیرو 
نگهبان مسن جهت امورات 
نگهبانی نیازمندیم ساعات 

تماس 8صبح تا14عصر
09337125325

به 2نفر فروشنده 
خانم جوان جهت کار در 

شیریني پاک واقع در بلوار 
قااني نیازمندیم

42305216 

از یک نفر بازاریاب 
آقا جهت بازاریابی و فروش 
در شهرستان دعوت بعمل 

می آید
09309612243

از یک خانم مهندس 
معمار مسلط به نرم افزار 

اتوکد جهت کار در دفتر فنی 
مهندسی دعوت به همکاري 

مي شود
09131783782

به 2 نفر نیرو 
جوان جهت کار در 

کارگاه شیریني پاک واقع 
در بلوار قاآني نیازمندیم.

42305216 

تعدادی خودروی سمند و 405مدل 
96و 97و 98 جهت سرویس دهی در

کارخانه ها و معادن بصورت گروهی و تکی 
دربستی دائم یا موقت آماده همکاری میباشد 

در صورت درخواست با شماره زیر تماس 
حاصل فرمائید

09225239643  جهانگیری

به یک شاگرد خانم جهت کار در 
ساندویچی نیازمندیم

09132456679 

به چهار نفر بازاریاب جهت پخش 
موادغذایی نیازمندیم

09132797138

ویژه خواهران، 
برادران، محصالن

کیفیت آموزش را با ما تجربه کنید

     آموزش رقآن رکیم 
خ دهخدا جنوبی جنب مهمانخانه گلیم

مدیریت: خانم محیاپور 09139452840
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به تعدادی حسابدار خانم رشته 
حسابداری دارای سابقه کار و بدون سابقه کار 

جهت همکاری در کارخانه تولیدی واقع در 
سیرجان نیازمندیم
09225239553

به دو نفر فروشنده 
 نیازمندیم

09301498385

به یک مهندس عمران با سابقه 
کار جهت همکاری نیازمندیم

09172291367 بحرینی

رستوران و کبابي سیخ طال جهت همکاري نیازمند 
 نیروهاي ذیل می باشد :

 یک نفر سالن دار با فن بیان عالي)خانم(
 یک نفر حسابدار ماهر )خانم(

 یک نفر کمک آشپز جوان سن بین 20 سال تا 27 سال )آقا(
09371387154

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

 1/700م تومان و بیمه نیازمندیم 
09369908366

به تعدادي نیروي پرس کار در کارخانه 
فوم نیازمندیم.

ابتداي شهرک صنعتي شماره 1 پالک2 
شرکت فوالد فوم سیرجان

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

حقوق ماهیانه 1 میلیون تومان نیازمندیم .
09369908366

به چند حسابدار و صندوقدار خانم جهت 
کار در لوازم یدکي خودرو با ضمانت)چک یا سفته(

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

09120984324 

به یک شاگرد ماهر برای کار در 
قنادی واقع در خیابان هجرت نیازمندیم

09132457400

از یک نفر آقا برای انجام امور اداری دارای 
سابقه و مسلط به کارهای اداری دعوت به همکاری 

میشود. ترجیحاً دارای وسیله نقلیه 
باشد. حقوق توافقی

09133450139

استخدام بازاریاب برای پخش مواد غذایی با 
 شرایط بسیار عالی 

 حقوق ثابت توافقی + پورسانت عالی و بیمه
09131417962

09132799215

ازدونفرنیروی 
 خانم کانترکار و خدماتی
و یک نیروی آقا منقل 

دارحرفه ای جهت کار در 
رستوران با حقوق و مزایای 

خیلی عالی دعوت به 
همکاری می شود
09302739164

به چند نفر نیروی مرد جهت 
کار در دفتر پخش مواد غذایی و 

یک نفر حسابدار
 نیازمندیم

09135069873

یک نفر نیروی آقا جهت کار 
در تعاونی نیازمندیم

09388897262

آموزشگاه زبان خلیج فارس از بین 
فارغ التحصیالن رشته زبان جهت تدریس 

دعوت بعمل می آورد
09909137829

ازدونفرنیروی 
 خانم کانترکار و خدماتی
و یک نیروی آقا منقل 

دارحرفه ای جهت کار در 
رستوران با حقوق و مزایای 

خیلی عالی دعوت به 
همکاری می شود
09302739164

پخش سراسری 
محصوالت بس برای 
تکمیل کادر فروش 

بازاریاب مقیم سیرجان 
نیازمند است )حقوق ثابت 
اداره کار+ پورسانت+ بیمه(

09139942025

به یک نیروی 
مرد ترجیحا متأهل برای 
نگهبانی و یک نیروی زن 
برای سرایداری نیازمندیم 

09226351673

ازیک نفر حسابدار 
خانم با حداقل یکسال سابقه 

جهت کار در یک شرکت 
معتبر دعوت بعمل می آید.

09023453565

ازتعدادی راننده 
گریدر  و لودر و بنز تک  

دعوت به همکاری 
می شود.

09051376557

به یک 
 co2 جوشکار

نیازمندیم
09395773151

به یک شاگرد آقا 
جهت کار در فست فود به 
صورت دوشیفت 8 صبح تا 
2 عصر و 5عصر تا 11 شب 

نیازمندیم
09139451815  

مجتمع تولیدی نان 
از دو نیروی آقا با حقوق 
اداره کار و بیمه دعوت به 

همکاری می نماید
09136311371

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

09303502378

به یک خانم 
جهت کار در چلو کبابی از 
ساعت 8 صبح الی 4عصر 

نیازمندیم 
 09132782325

به چند نفر نیروی 
ماهر یا نیمه ماهر جهت 
کار در کارگاه چوب و ام 

دی اف نیازمندیم 
 09219044928

به یک شاگرد 
خانم یا آقا به صورت 

نیمه وقت در فست فود 
نیازمندیم

09130470643

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

09131781032 

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

ویژه نیازمندیم.
09130453262

به چند نیرو 
جهت کار در کارواش 
با پایه حقوق 1500000 

نیازمندیم
09139451801

به یک نیروی 
خانم جهت کار در نان 

فانتزی نمونه نیازمندیم 
میدان معلم 

09148398462

یک شاگرد 
براي کار در قهوه خانه 

با حقوق مزایا عالي 
نیازمندیم

09132477113 

به یک نفر پرستار 
کودک )پسر بچه یک 
و نیم ساله( باحقوق و 
مزایاي مکفي نیازمندیم

09137691929

به تعدادی راننده 
با ماشین به صورت تمام 

وقت و نیمه وقت برای کار 
در آژانس آسان سفر با 

حداقل کارکرد روزانه 150 
هزار تومان نیازمندیم 

-09137646277
09103070628 آجاگه

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

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

گل گهر نیاز مندیم
 09131782461 -09133456755 

مکی آبادی

به چند نفر بازاریاب و یک 
نیروی کارگر ساده در پخش مواد 

غذایی نیازمندیم
09140166190

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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ازیک نیروي آقا 
یا خانم جوان جهت کار در 

آشپزخانه فست فودشیفت عصر 
دعوت به همکاري می شود.

چهارراه اداره گاز
09363280826

از یک نیروي آقا 
سالن دار جوان و پیک موتوري 
شیفت عصر در فست دعوت به 

 همکاري می شود
چهارراه اداره گاز 
09363280826

به یک نفر 
جهت کار در اسپرتی 

ماشین نیازمندیم
به یک نیروی 09372454992

بازنشسته مرد و یک 
نفرخانم جهت کاردرآش 

وحلیم نیازمندیم.
09138260531

ازدونفرنیروی آقا 
جهت کاردررستوران باحقوق 

عالی، بیمه و درصورت 
لزوم جای خواب دعوت به 

همکاری میشود.
09302739164

به یک فروشنده 
خانم با سابقه کار مرتبط 

جهت فروشندگی در 
دفتر ساختمانی خانه زیبا 

نیازمندیم.
09120458682

به یک نفر خانم 
فروشنده جهت کار در بوتیک 
بانوان واقع در خیابان نصیری 

شمالی )بوتیک ماه خانم( 
نیازمندیم.

 با حقوق و مزایای عالی
09192898580

به یک نیروی کار 
جهت کار در رستوران 
واقع در خیابان وحید 

نیازمندیم
09132451252

به یک نیرو ماهر 
جهت کار اپالسیون برای 

شیفت عصر نیازمندیم. خیابان 
ابومسلم نبش کوچه شماره 3 
سمت راست اپیالسیون بلور

09139458100

به دو شاگرد 
کارواش کار ماشین 

سنگین با مزایای عالی 
نیازمندیم

09132471942

از یک شریک و 
یک شاگرد جهت کار در مغازه 

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

کلیه اجناس واگذار می گردد(
09132782967

استخدام تعدادی مکانیک سبک و 
سنگین و راهسازی جهت همکاری در یک 

شرکت معتبر واقع در معدن گل گهر
عالقمندان می توانند جهت تکمیل فرم به 
دفتر شرکت حداکثر تا تاریخ 98/7/25 

مراجعه نمایند.
آدرس: سیرجان، تقاطع خیابان انقالب، 
خیابان ولیعصر، مجتمع تجاری ولیعصر، 

قسمت اداری، طبقه اول، واحد 4 ، شرکت 
هیراد صنعت کیان
034 - 42209677

به یک دفتردار آقا جهت کار 
در تاکسی تلفنی نیازمندیم

09137671660

به یک منشی خانم ترجیحا مجرد، 
داري سابقه، تایپیست جهت کار در 

کافی نت نیازمندیم 
09221947542

به یک نفر شینیون کار حرفه ای با 
سابقه کار نیازمندیم

09139424773
42330338

به یک نیرو جهت کار در فست فود 
با ساعت کاري6 تا 11 نیازمندیم

09359101380

به تعدادي کارگر فني  ماهر زیر 30 سال 
جهت کار در شرکت صنعتي نیازمندیم ،ارسال 

رزومه از طریق واتساپ به شماره 
09916856939

به یک نفر نیروی مرد 
جهت انجام امور خدماتی هتل 

شیفت شب نیازمندیم.
42307388
 42302016 

ساعات تماس از 8صبح لغایت 15

استخدام:
1-کارگر ساده )مرد( 

2- وردست ترکار )مرد(
 جهت کار در قنادی 

09026338164

به دو شاگرد ساده کارواش 
نیازمندیم. با حقوق عالی.ترجیحا 

متاهل باشد.
09136371791 

به تعدادی نصاب 
و استادکار کرکره برقی، 
دوربین و دزدگیر اماکن 

نیازمندیم
09131780950

09131787280

کالج زبان اهورا
جهت تکمیل کادر اداری خود به 

یک خانم برای منشیگری 
نیاز دارد

42206423
09131454695

فروش فوری 60 قصب زمین کهن شهر 
علیا دارای فضای باز مناسب برای خانه و باغ 

کنار زمین آب برق گاز
09136218979

دو عدد سوله 200 
متری و یک زمین 40 قصبی 
کنار هم با امکانات کامل واقع 
در شهرک تعمیرکاران اجاره 

داده میشود
09133456973

زمینی به مساحت 
یک هکتاردونبش لب خیابان 
حجت آباد باالی باشگاه اسب 

سواری به فروش می رسد
09381960480

90 قصب زمین جهت 
خانه باغ با آب موتور پمپ 50 

دقیقه در ماه آب شیرین واقع در 
جاده کرمان باالی شهرک برق به 
قیمت توافقی بفروش میرسد یا 

معاوضه با ماشین
09909545136

خانه باغ شیک 20 
قصب با 100 متر ساختمان واقع 

در ده سراج با موقعیت عالی 
زیر قیمت کارشناسی بفروش 

میرسد
09100029365

رنگ آمیزی ساختمان 
کیفیت، تمیزی، سرعت ارزان تر از همه جا ، طرح های چرم، پتینه، چوب

09928761454

زمین، باغ و خانه باغ 
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قیمت کارشناسی زمین و ساختمان 
مهندس نادری نیا 
 09133455472

ابتدای بلوار دکترصادقی - 50 متر بعد از تقاطع دهخدا

فروش امتیاز وام رسالت
09368287931

رهن واجاره واحد 196 متری، طبقه 
اول، 3 خوابه، نوساز، واقع در بلوار شیخ فضل 
ا... نوری، خیابان اندیشه، بر خیابان با امکانات 

کامل )کابینت ، پرده ، اسپلیت ، پکیج ، 
رادیاتور ، مستر( صد میلیون با

 پانصد هزار تومان
09396609408 

یک برگ واگزاری بنیاد مسکن شهرستان سیرجان قطعه 
25 فرعی از پالک 1827 اصلی از پالک 2312 بخش 35 کرمان 

به مساحت 300 متر مربع بنام محمدرضا نصرت آبادی مفقود شده 
است از یابنده تقاضا میشود با تلفن 09131455672 تماس بگیرند. 

در غیر این صورت بعد از یک ماه از درجه اعتبار ساقط می باشد.

خانه ای مسکونی 
همکف 6 قصب واقع در 

پرسی گاز کنار هیئت امام 
رضا کوچه بن بست به قیمت 

توافقی بفروش میرسد
09109835926

منزل مسکونی 3 قصب 
77 متر با سند شش دانگ واقع 

در خرم آباد درب به حیاط با تمامی 
امتیازات 2 عدد اتاق گنبدی بفروش 

میرسد یا با ماشین معاوضه 
می گردد

09909545136

امتیاز آژانس با 
زنگ خور باال و موقعیت 

عالی بفروش میرسد
09367650776

سمند Lx مدل 
اسفند 85 رنگ فابریک 
نقره ای بفروش میرسد

09137485537

واحد مسکونی 1000 
متر زیربنا زیر زمین  همکف  

و طبقه اول 20 قصب سه 
نبش بفروش میرسد

09109069913

خریدار تیبا یا پراید 
صفر کیلومتر یا در حد صفر 

بصورت قسطی با شرایط 20 م نقد 
هر ماه 3 م تومان چک کارمندی 
بسیار معتبر سود معامله توافقی

09385558235

کارواش با 
موقعیت عالی بصورت 
توافقی بفروش میرسد

09140147234

کارواش رو کمربندی به 
همراه  دو دستگاه قطعه شویی با 

تمام امکانات به قیمت توافقی بفروش 
میرسد در ضمن با ماشین هم معاوضه 
میگردد با 8سال سابقه کار به علت 
کار در شرکت دولتی بفروش میرسد.

09136371791

یک باب مغازه 
داخل بازار زیر قیمت 

کارشناسی بصورت استثنایی 
با شرایط ویژه بفروش 

میرسد
09133454596 

پیش فروش واحد  
100 و 200 متری خیابان 

شیخ عطار، متری
 3/500م تومان

09138263246

پژو آردی انژکتوری 
مدل 82 رنگ عدسی ،کولر ، 

فرمان هیدرولیک, بدون رنگ , 
سالم به مبلغ 15000000 تومان به 

فروش میرسد. 
09137057437

یک اپارتمان تک 
واحدي طبقه اول بلوار شیخ 
فضل اهلل بسیار شیک رهن 

کامل داده می شود
09131453591

یک باب مغازه 
20متری واقع در چهارراه 
اشکذری جنب الکتریکی 

ایران نژاد اجاره داده میشود.
09133785865 

یک باب مغازه 
با وسایل کامل نانوایي 

اجاره داده میشود 
09379332727

فروش منزل 
مسکونی واقع در پاریز 
،بهترین موقعیت400 متر

09132458306

وسایل سوپر مارکت 
با 30سال سابقه کاری کامل 

به قیمت فاکتور به دلیل تغییر 
شغل به صورت نقد و چکی به 

فروش می رسد 
 09135439168

یک دستگاه مینی 
بوس بنز، رنگ سفید نارنجی، 
مدل 1371 سابقه بیمه 15 سال 
با دو سرویس مدرسه به فروش 

می رسد 
 09133792451

فروش منزل مسکونی 
کلنگی قابل سکونت ده قصب 
واقع درهواشناسی، امتیازات 

کامل ، سند آماده انتقال، قیمت 
کارشناسی )لطفا خریدار واقعی 

تماس بگیرد(
09910921456

منزل مسکونی فخرآباد 
فاز1 ، 16 قصب، 140 متر نوساز 
شیک با کلیه امکانات، قولنامه 
عادی پروانه مسکونی به قیمت 

260 م بفروش میرسد
09016831242

09307276008

یک واحد منزل 
مسکونی ویالیی واقع در 

شهرک غرضی جنب میدان 
گمرک دارای 10 قصب زمین و 
100 متر زیربنا به همراه کمد و 

پرده و موکت به فروش
 می رسد)قیمت توافقی(

09133923810زین الدینی

فروش امتیاز وام بانک
 رسالت

09904014165

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

خریداریم
09373613273 

خرید و فروش امتیاز وام 
رسالت 

09135323325

پراید مدل 86 سفید 17م به 
فروش می رسد 
 09131787647

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

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

09133477436   

فست فود با موقعیت عالی با 
خودرو یا زمین معاوضه می گردد

09131780950

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

قالی محلی 
سیرجان دست دوم 

شما را خریداریم
09917665969

به علت تغییر شغل تمامی لوازم آشپزخانه غذا 
آماده و بیرون بر منجمله آش، حلیم، عدسی و ... با قیمت 

توافقی بفروش میرسد. آدرس: از سمت چهارراه شهربازی 50 
متر به طرف مهدیه، مغازه آش و حلیم عامو شیرازی

09133450139

یک مغازه فست فودی همیشه نمیشه با موقعیت 
بسیار عالی با تجهیزات کامل بفروش میرسد یا با ماشین 

معاوضه می گردد
به یک خانم جهت کار در فست فود شیفت صبح نیازمندیم

09397229304

پژو 405 مدل 84 
رنگ نقره ای، یک سال بیمه، 

بدون رنگ
09138454336 صادقی

09138268260 شاهمرادی

فرم اجاره موقت بنیاد مسکن به شماره 85 تاریخ 1360/10/27 به نام فریبرز 
اسماعیلی نژاد فرزند سهراب مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط می باشد. در 
صورتی کسی در این مورد ادعایی دارد تا یک ماه به بنیاد مسکن مراجعه نماید  

09913820885

تعدادی آسیاب قوتو بفروش میرسد و یا به همراه مغازه 
)با چندین سال سابقه فعالیت( اجاره داده میشود. جهت کسب 

اطالعات بیشتر به تولیدی قاووت نواب واقع در خیابان نواب، پالک 
104 مراجعه فرمایید و یا با شماره زیر تماس حاصل نمایید.

09131451573  اسفندیارپور

کرایه واحد تجاری 
خ نصیری شمالی، 

موقعیت عالی
09138451800
09131454612

امتیاز آژانس 
بانوان بفروش

 میرسد
09135401411

فروش واحد 
مسکونی، طبقه فوقانی 

پاساژ کوثر
09138451800
09132458306

اجاره واحد 
مسکونی 180 متری، سه 

خوابه، خیلی شیک، دارای 
آسانسور، خ نصیری شمالی

09138451800
09131454612

کافی شاپ با دکور عالی و شرایط 
عالی واگذار میگردد 

ساعت تماس4 عصر به بعد
09120784233 

خریدار امتیاز وام رسالت با 
بهترین قیمت

09132789553

یک کارگاه واقع در شهرک صنعتی دو،  1600متر 
سوله، 150متر واحد اداری، شیک، کامل ،واحد نگهبانی 

30متری ،حمام سرویس، امتیازات کامل رهن و اجاره 10م 
با ماهی 5 م کرایه و قابل تبدیل واگذار میگردد 

 09137700696

مغازه غذا و آش 
حلیم دربهترین نقطه شهر 

بافروش خوب ودرآمد 
عالی واگذارمیگردد.ملک 

استجاری
09215513016

خرید، فروش، 
رهن و اجاره
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نقاشی ساختمان مدرن
  30% تخفیف   

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

09162504398  صادقی

فروش انواع الستیک و باطری سبک 
و سنگین ایرانی و خارجی به قیمت 

مناسب و تاریخ دار موجود است
فروشگاه دنیای الستیک 
034- 42282126-09130420122

اپیالسیون کل بدن  38000  تومان
کاشت مژه  38000 تومان

پاکسازی 19000 تومان
09137700915

نقاشی ساختمان 
و انواع پتینه های 

جدید
09371945638

آموزش حسابداری 
صفر تا صد 

به صورت عملی،مالیات، بیمه، 
تحریر دفاتر، ارزش افزوده 
همراه با کار نرم افزار نوسا 

صبا سپیدار هلو 
فقط با 800000 تومان

 09199645971
09199645978

انواع خرده جوشکاری
جوشکاری انواع مخزن 

های آبگرمکن و نرده
تعمیر انواع درب های 

قدیمی، نصب در و 
پنجره

09139561377

کاهگل آماده
خاک رس شیرین - خاک نرم
با کارگرانی مجرب با بیش از 

ده سال سابقه
09135060509 فیروزآبادی


