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جناب آقای مهندس

 حسیـن 
شهسواری

انتص�اب شایس�ته جنابعال�ی را به س�مت مدیرعامل ش�رکت 
صنای�ع ممتازان کرمان تبریک عرض نموده، توفیق روزافزون و 

تندرستی شما را از خداوند متعال خواستارم.

هیئت مدیره شرکت گهر پیشتازان جنوب 
دکتر منصور ترابی

جناب آقای مهندس

 حسن 
رحیمی 

انتص�اب بج�ا و شایس�ته جنابعال�ی  را به عن�وان مدیرعامل 
ش�رکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر تبریک عرض 
نموده، س�ربلندی و موفقیت روزافزون تان را از خداوند متعال 

خواهانیم. 

شرکت رادین صنعت سیرجان 

خانواده های محترم

 گلزاری 
و مهرانی 

با نهای�ت تأس�ف مصیبت درگذش�ت مهن�دس جواد 
گل�زاری را حضور ش�ما س�روران ارجمند و بس�تگان 
داغدار تس�لیت عرض نم�وده، از درگاه خداوند متعال 
شادی روح آن مرحوم و صبر و سالمت بازماندگان معزز 

اسالمی را مسئلت می نماییم. 

جناب آقای مهندس

 حسن رحیمی 
انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به عنوان مدیرعامل 
گل گهر  منطقه  مدیریت  و  عمران  توسعه  شرکت 
توفیق  نموده،  عرض  تبریک  حضورتان  صمیمانه 
در  گل گهر  مجموعه  توسعه  و  رشد  و  شما  روزافزون 
سایه مدیریت و توانمندی جنابعالی و همکاران تان را 

از خداوند متعال خواستاریم. 

شرکت بیتا بتن تنبور 

جناب آقای دکتر

 محمدجواد 
فریدونی 

معاونت محترم پشتیبانی مجتمع گل گهر 
با  اینکه در تعمیر و بازسازی مدرسه عشایری روستایی چاه گز  از 
برایتان  می نماییم.  قدردانی  و  کردید صمیمانه تشکر  ما همکاری 

آرزوی توفیق و سالمتی از درگاه ایزد منان خواستاریم. 

دهیاری و شورای اسالمی روستای چاه گز
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جناب سرهنگ

 محمدرضا ایران نژاد 
فرمانده محترم انتظامی شهرستان سیرجان 
ضمن آرزوی توفیق و س�امتی ب�رای آن فرماندهی 
محترم، وظیفه می دانیم از زحمات و مس�اعدت های 
بی دری�غ جنابعال�ی و هم�کاران محترمت�ان جناب 
سرهنگ مجتبی جهانشاهی، جناب سرهنگ رسول 
راعی، جناب س�روان ابوالقاسم نژادمنساری، ستوان 
یکم مصطفی ش�هبا و استوار حس�ن مکی آبادی در 
راس�تای انجام وظایف قانونی خصوصًا برقراری نظم 
و امنیت شهرستان سیرجان تقدیر و تشکر نماییم. 

بی ش�ک نام نیکتان همراه با رفتار مؤدبانه، متین 
و صادقانه در یاد و خاطره ها جاودانه خواهد ماند. 

خانواده امانی 

دعوت به همکاری
ب�ه یک نفر نی�روی کارآقا جه�ت  دفتر داری  مس�لط به 
حسابداری حرفه ای و کار با کامپیوتر تایپ word واینترنت 

در شرکت حمل ونقل به صورت تمام وقت نیازمندیم.

۰۹۱۳۱۴۵۶۵۷۱ رنجبر

پسر عزیزمان آقای 

محمد مهدی 
ارقنـد

قبولی شما را در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 
خداوند  از  گفته،  تبریک  صمیمانه  رفسنجان  روزانه 
متعال سامتی و موفقیت های بیشتر برایت آرزومندیم.

بابا، مامان، داداش امیر و داداش عرفان

دعوت به همکاری 
یک ش�رکت معتبر معدنی در شهرستان سیرجان بخش بلورد 
به افراد مشروحه ذیل نیازمند می باشد. عاقه مندان می توانند 

هر چه سریعتر با شماره زیر تماس حاصل نمایند. 
راننده بیل مکانیکی دارای ۳ سال سابقه و گواهینامه ویژه
راننده کامیون دارای ۳ سال سابقه کار با گواهینامه پایه ۱

مهندس عمران)شاخه آب( دارای سابقه کار مرتبط
مهندس مکانیک سیاالت دارای سابقه کار مرتبط

نقشه بردار )مسلط به عملیات اجرایی سد دارای سابقه کار( 
شماره تماس: ۰۹۱۴۳۰۷۴۶2۰ 

ارسال رزومه:
derakhshan.tgs@gmail.com 

جناب آقای اکبر گلزاری
ریاست محترم بانک کشاورزی شعبه زیدآباد

مصیبت وارده را به ش�ما و خانواده محترم تس�لیت عرض نموده، برای آن 
مرحوم از خداوند متعال مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل 

مسئلت داریم.
بانک کشاورزی شعبه امام خمینی سیرجان

گ�روه خبر: مدی��رکل ثبت اس��ناد و 
امالک اس��تان کرمان ضمن بازدید از 
اداره ثبت شهرستان سیرجان و حضور 
در جلسه برنامه عملیاتی تثبیت اراضی 
دولتی این ش��هر از افزایش رش��د 20 
درصدی اس��ناد مالکی��ت تک برگ در 
شش ماهه نخست س��ال جاری نسبت 
به مدت مش��ابه س��ال گذش��ته خبر 
داد.  ب��ه گزارش رواب��ط عمومی اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان؛ 
رض��ا طالب��ی زاده در جلس��ه برنام��ه 
عملیاتی تثبیت اراضی مالکیت دولتی 
شهرستان سیرجان که با حضور رئیس 
دادگس��تری و دادستان این شهرستان 
و معاونی��ن اداره کل راه و شهرس��ازی 
اس��تان و نی��ز برخ��ی از مس��ئولین 
شهرس��تانی س��یرجان در محل اداره 

ثبت اسناد س��یرجان برگزار شد، گفت: 
در شش ماهه نخست سال جاری تعداد 
6497 سند مالکیت در اداره ثبت اسناد 
و امالک شهرستان سیرجان صادرشده 
که این تعداد نسبت به اسناد صادره در 
مدت زمان مشابه سال گذشته رشد 20 
درصدی را نش��ان می ده��د. وی ادامه 
داد: در ش��ش ماهه نخست سال جاری 
تعداد 228 س��ند مالکیت به نام دولت 
جمهوری اس��المی در اداره ثبت اسناد 
و امالک شهرستان سیرجان صادرشده 
که این اسناد نقش مؤثری در زمینه ی 
حفظ حق��وق بیت المال و پیش��گیری 
از دس��ت درازی س��ودجویان به حقوق 

دولتی را ایفا نموده اند.
ای��ن مقام قضائی در ادامه با اش��اره به 
تثبی��ت بیش از س��ی ه��زار هکتار از 

اراضی ملی شهرس��تان س��یرجان در 
مدت زمان ش��ش ماهه نخس��ت س��ال 
جاری، از رئیس دادگستری، دادستان 
و رؤس��ای اداره ثبت اس��ناد و ام��الک 
شهرس��تان سیرجان و راه و شهرسازی 
این شهرس��تان خواس��ت تا ب��ا تعامل 
بیش ازپیش در راس��تای تثبیت اراضی 
دولت��ی و مل��ی گام بردارند و دس��ت 
متجاوزی��ن ب��ه اموال دولت��ی را کوتاه 

نمایند.
رئیس دادگستری شهرستان سیرجان 
نیز در ادامه گفت: تثبیت اراضی دولتی 
و مل��ی جز گام های مؤثر در راس��تای 
حمای��ت از حف��ظ حق��وق بیت المال 
اس��ت و دادگستری این شهرستان نیز 
در راس��تای حمای��ت از حقوق دولتی 

گام های استواری برداشته است.

 شماره 1194 
 یکشنبه 28 مهر 1398  خبر2

 0114  مس��ئولین نظام خصوصاً 
نماین��دگان مجلس و دولتم��ردان تا 
زمانی در ش��رایط زندگی کارمندان و 
کارگرانی که حداق��ل حقوق و مزایا را 
دریافت می کنند قرار نگیرند و زندگی 
آن ها را عم��اًل لمس نکنند نمی توانند 
تصمیمات درس��ت و براساس واقعیات 
زندگ��ی کارمن��دان و خانواده های کم 

درآمد بگیرند. 
 0205  با س��الم. قوانین رانندگي 
جز ب��راي نظم و حفظ جان انس��ان ها 
نیس��ت اما با توجه به ص��دور بعضي از 
قب��وض به صورت پیامک اگر افس��ران 
عزیز با توجه به موقعیت خطر آفریني 
تخلّف حداقل مبلغ را در نظر مي گرفتند 
راننده متخلّف بیشتر شرمنده مي شد. 

با تشکر 
 4179 سالم، بدینوسیله فرارسیدن 
هفته گرامیداشت نیروی انتظامی را به 
تمام��ی فرماندهان ش��ریف و کارکنان 
پرت��الش و خدوم انتظام��ی صمیمانه 
تبریک و خدا قّوت می گویم. سپاس از 

شما حافظان نظم و امنیت جامعه.
 1380  با س��الم بنده از ساکنان 
بلوار نبوت هس��تیم که االن نزدیک به 
یک ماه هست که ورودی کوچه هایمان 
را  برای طرح فاض��الب کندن و دیگر 
خبری از درست کردن نیست شما رو 

به خدا پیگیری کنید. 
 6168  با سالم خدمت مسئولین 
نظام پزش��کی و معاونت علوم درمان و 
پزشکی شهرستان سیرجان. خواهشی 
که دارم این اس��ت لطفاً از درمانگاه ها 
و مطب ه��ای دندانپزش��کی بازرس��ی 
کنید. تع��داد زیادی دندانپزش��ک  که 
فارغ التحصی��ل کش��ورهای خارج��ی 
هستند و هنوز نتوانسته اند بورد امتحان 
تکمیل��ی خودش��ان را پ��اس کنند و 
کارت نظام پزش��کی بگیرند در خیلی 
از درمانگاه ها در س��یرجان مشغول به 
کار هس��تند بدون داشتن مجوز نظام 

پزشکی.
 8164  س��الم قابل توجه دهیار، 
مسئولین بهداشت و شوراهای محترم 
روس��تای حجت آباد! از شرکت تعاونی 
تا مدرسه همیشه تعدادی سگ ولگرد 
پرسه می زنند حتماً باید اتفاقی بیفتد تا 
فکری بکنید؟ این مسیر بچه مدرسه ای 

هاست.
 4179  سالم. حدود یکسال قبل 
پارک 17شهریور، دارای گل کاری های 
زیبا، چمن های سرسبز و آبسردکن های 
تمی��ز بود ام��ا با کمال تأس��ف اکنون 
درختانش رو به خش��ک شدن می رود.
کاش مس��ئولین محت��رم ش��هرداری 
دستور می دادند به جای بریدن درختان 

آفت زده آن ها را ترمیم می کردند. 
 2609  آقای��ان محترم که نماز و 
روزه تون به موق��ع به جا می آورید و َدم 
از دین و دنیا و آخرت می زنید اگر واقعاً 
می خواهی��د این ها مورد قب��ول درگاه 
حق تعالی ق��رار بگیره؛ هرچقدر زمین 
و خونه احتکار کردید که گرون بشه را 
با قیمت مناسب  به مردم واگذر کنید. 
چقدر باید سود عایدتون بشود تا دست 

از احتکار بردارید؟
دو  س��یرجان  س��الم    6019  
و  غرض��ی  دولت��ی  بیمارس��تان  ت��ا 
هیچکدام  دارد  امام رضا)علیه الّس��الم( 
MRI و س��ی تی اسکن و سونوگرافی 
ندارن��د آی��ا نماین��ده و فرمان��داری و 
نظام پزشکی به فکر مریض ها هستند؟ 
آن ها  باید بمیرند تا بروند شهر دیگری 

مداوا شوند.؟  
 3968  سالم شما را به خدا قضاوت 
کنید فروشگاه رفاه برنج و قند را گرانتر 
از فروش��گاه کناری اش می فروشد این 

تبلیغات چیه؟ چرا؟
 4736  ب��ا س��الم و ع��رض ادب 
خدمت ش��ما، چند سالی هست که در 
شهرک اداره  آب، و محدوده اطراف آن 
به نسبت تعداد زیادی بالغ بر50 الی60 
قالده سگ ولگرد شب ها پرسه می زنند، 
و خدای نکرده تا اتفاق بدی رخ نداده، 
خواهشاً مسئولین محترم پیگیری های 
الزم را ب��ا واحد مربوط��ه در خصوص 
جمع آوری این حیوان��ات، انجام دهد، 
با تش��کر از ش��ما بزرگواران، )جمعی 
از اهال��ی ش��هرک اداره  آب و محدوده 

اطراف آن(

  جن��اب آقای ش��هردار پرتالش. 
خواهشمند است در صورت امکان در 
)علیه الّسالم(  بلوار حمزه سیدالشهدا 
مکی آب��اد نس��بت به راض��ی کردن 
اف��رادی که خانه های آنان در مس��یر 
خیاب��ان ق��رار گرفته ان��د و همچنین 
دس��تور بدهید روکش کامل آسفالت 
آن اقدام شود. همچنین زمین خالی 
جنب جاده ش��یراز روبروی مدرس��ه 
شهید ش��کاری را فضای سبز کنید و 
خان��ه مطبوعات اح��داث و در ضمن 
احداث خیابان از حس��ینیه دهیادگار 
تا جاده ش��یراز را در دستور کار خود 

قرار دهید. )با تشکر مظفری( 
 4340 با عرض س��الم و خس��ته 
نباش��ید مگ��ر داخل ش��هر کامیون 
ممنوع نیس��ت؟ پس چرا در خیابان 
پی��ک جن��ب بوس��تان ظفر پش��ت 
و  علی��ه(  ا...  مس��جد النبی)صلوات 
جلوی دبیرس��تان دخترانه کامیون ها 
اگ��ر  می کنن��د؟  مزاحم��ت  ایج��اد 
راهنمایی و رانندگی قانونمند اس��ت 

اقدام کند با تشکر.
 1914  با سالم مسئولین گرامی 
لطف��اً فکری به حال ک��وره آجرپزی 
حجت آب��اد بکنید که در وس��ط آن و 
مجاورت منازل مس��کونی یک سازه 
غیراصول��ی و فرس��وده بنا ش��ده که 
بعضاً دیده شده ریزش هایی هم دارد! 
از ط��رف دیگر اینجا محل مناس��بی 
برای زندگ��ی حیوانات و س��گ های 
بدون صاحب فراهم ش��ده است. این 
م��کان زنن��ده در ورودی روس��تای 
حجت آباد و چند روستای دیگر واقع 
شده اس��ت که چشم هر رهگذری را 

به این ویژگی ها جلب می کند !
 3236  سالم. خواهشاً مسئولین 
ش��هر فکری برای جم��ع آوری تعداد 
زیاد س��گ های ولگرد خیابان خواجو 
بکنی��د. اول صب��ح باع��ث رع��ب و 
دانش آم��وزان مدرس��ه ای  وحش��ت 

هستند.
 3896  س��الم مس��ئولین شهر 
خواهش��اً فکری به ح��ال پل زیرگذر 
مکی آباد بکنید چند س��ال بالتکلیف 
مانده فرماندار قبلی هم که بچه و اهل 
همین مح��ل بود آمد و رفت و کاری 
برای پل نیمه کاره نکرد حداقل ش��ما 

مسئولین کاری بکنید. 
 0205  ب��ا س��الم. نص��ب دیوار 
صخ��ره ن��وردي در پارک الله )س��ه 
راهي کرمان(بدون نکات ایمني بوده 
بنده شاهد بودم کودکي با َسر از روي 
آن س��قوط کرد و چیزي نمانده بود 
که ب��ه پیچ هاي بیرون آمده از پایه ها 

برخورد کند!
 9169  س��الم اگر ممکن هست 
تو اینس��تا بگذارید پارک بلوار نبوت 
روبروی س��اختمان های ش��اهد هم 
کثی��ف هس��ت ه��م وس��ایل بازی 
ندارد. برای نظافت پارک چند بار به 
ش��هرداری مراجعه کردیم ولی کسی 

نیامد. 
 6180  ب��رای اولی��ن ب��ار رفتم 
کشتارگاه دام ش��هرداری. واقعاً خدا 
قّوت... اصال فکر نمی کردم که مکانی 
با این تمیزی ش��ده باش��ه. دس��ت 

شهرداری درد نکند. 
 5180  س��الم در مورد آسفالت 
افتض��اح و جداول و نابس��امانی بلوار 

عباسپور مطلبی بنویسید. 
 3236  س��الم. ش��هرداری چرا 
جدول گ��ذاری خیاب��ان ابومس��لم را 
نیمه کاره رها کرد و رفت؟ آس��فالت 

این خیابان خیلی خراب هست.
 6689  با سالم. خدمت شهردار 
نظاف��ت  منطق��ه 2 خواهش��مندیم 
خیاب��ان ش��هید فری��دون صادق��ی 
مکی آباد را به دلیل باقی ماندن نخاله 
س��اختمانی که توس��ط همس��ایه ها 
ایجاد ش��ده در اولویت ق��رار دهد. با 

تشکر.
 2853  با سالم لطفاً چاپ بکنید 
تو رو خدا فکری هم به حال کارگران 
مصالح س��اختمانی ها بکنید نه بیمه 
دارند نه حقوق درستی االن دو ساله 
قیم��ت بار زدن و خال��ی کردن انواع 
مصالح ثابت اس��ت حاال یه کارگر با 
روزی هفت��اد هش��تاد تومن می تونه 

چیکار کند. با تشکر )ج.ص(

تریبون آزاد خوانندگان
پیامک : 7258  3000

گ�روه خبر: اولین پیوند قرنیه چش��م روز پنجشنبه 
توسط دکترپویان فوق تخصص قرنیه در بیمارستان 
امام رضا )علیه الس��اّلم( بر روی یک بیمار انجام شد. 
وی که فردین نام داش��ت و30 ساله اهل ارزوییه بود 
اولی��ن بیماری ب��ود که در س��یرجان پیوند قرنیه بر 
روی او با موفقیت انجام ش��د. رئیس دانش��کده علوم 
پزش��کی سیرجان در مراس��می که به همین منظور 
جه��ت رونمای��ی از دس��تگاه فیکو )دس��تگاه اعمال 
جراحی چش��م( برگزار ش��د در خصوص انجام اولین 
عمل پیوند قرنیه در این شهرس��تان گفت: دس��تگاه 
فیکو بیمارس��تان امام رضا )علیه الّسالم( و تجهیزات 
چشم پزشکی کلینیک سالمت با هزینه ای بالغ بر 20 

میلیارد ریال توسط خّیرین حوزه سالمت شهرستان 
خریداری و به دانش��کده علوم پزشکی سیرجان اهدا 
ش��ده اس��ت. دکتر غالمعباس محمدی افزود: امروز 
همزم��ان با رونمای��ی از این تجهی��زات، اولین عمل 
جراحی پیوند قرنیه چش��م جوان س��ی س��اله ای در 
سیرجان توسط دکتر س��عدا... پویان فوق متخصص 
قرنیه و از خّیرین سیرجانی حوزه سالمت با موفقیت 
انج��ام ش��د که ج��ای تقدی��ر دارد. نماین��ده مردم 
سیرجان و بردس��یر در مجلس نیز در این مراسم به 
حضور فعال خّیرین سیرجان در همه حال اشاره کرد 
و گفت: شهرستان سیرجان در حوزه خّیرین سالمت 
رتبه اول اس��تان و در حوزه خیرین مدرسه ساز رتبه 

اول کشور را دارد به طوری که سرانه فضای آموزشی 
در س��یرجان از استاندارد سرانه کش��وری نیز باالتر 

است.
در این مراس��م که دکتر پویان جراح چش��م و دکتر 
غنیان معاون مجمع مرکزی خّیرین س��المت کشور 
نیز از س��خنرانان مراس��م بودند، ی��دا... قربانی طی 

سخنانی ضمن قدردانی از خّیرینی که اقدام به خرید 
و اهدای دس��تگاه تخصصی جراحی چش��م کرده اند 
گفت: ان شاءا... به زودی ش��اهد پیوند شبکیه چشم 
نیز در س��یرجان خواهیم بود و این خبر بسیار خوبی 
برای بیمارانی اس��ت که تاکن��ون برای پیوند قرنیه و 

پیوند شبکیه به شهرهای دیگر می رفتند.

روز پنجشنبه با حضور فوق تخصص چشم در سیرجان صورت گرفت 

انجام اولین عمل
جراحی پیوند قرنیه 

 پیوند شبکیه به زودی در سیرجان انجام می شود 

مدیرکل ثبت  اسناد و امالک استان کرمان
مطرح کرد: 

رشد 20 درصدی
صدور اسناد مالکیت 
کاداستری در سیرجان

گروه خبر: مدیرعامل جدید ش��رکت 
توس��عه، عم��ران و مدیری��ت منطقه 
گل گه��ر معرفی ش��د. در مراس��می 
که به همین منظور روز س��ه ش��نبه 
ب��ا حض��ور اعض��ای هیئ��ت مدیره و 
مدیرعامل ش��رکت معدنی و صنعتی 
گل گهر و جمعی از معاونین و مدیران 
شرکت های منطقه در تاالر اجتماعات 
گل گهر برگزار ش��د مهندس حس��ن 

رحیمی به عنوان مدیرعامل جدید این 
ش��رکت معرفی و از زحمات مهندس 
مجی��د علی��دادی قدردانی ش��د. این 
گزارش همچنین حاکی است مهندس 
مجید علیدادی به عنوان مدیر توس��عه 
و منابع انسانی گل گهر معرفی گردید. 
گفتنی اس��ت شرکت توس��عه عمران 
و مدیری��ت گل گه��ر اج��رای کلی��ه 
از قبیل  پروژه های زیرساختی منطقه 

انتق��ال آب، ب��رق، گاز و پروژه ه��ای 
مرتبط با مخابرات و فنآوری اطالعات، 
جاده های اصل��ی مواصالتی و پل های 
غیر همس��طح، ایجاد و س��اخت ریل 
راه آه��ن، اح��داث پایان��ه بارب��ری  را 
بر عهده دارد و متول��ی مراکز مختلف 
رفاهی و خدماتی و مس��ئول ش��هرک 
بزرگ صنعتی در دست احداث منطقه 

گل گهر است.

دو انتصاب جدید در گل گهر



شیما قاسمی نژاد *

یکی از مهمترین مس��ائل زیست محیطی 
که از پی��ش، جامعه ما ب��ا آن مواجه بوده 
زباله و مسائل ناش��ی از آن است. تردیدی 
نیس��ت که حل این مسائل با علل متفاوت 
اجتماعی، مدیریت��ی و همچنین طرز فکر 
و بین��ش مردم نس��بت به این مس��ئله ی 
حساس مرتبط است و شهروندان باید افق 
پیش روی خود را در این مورد با یک نگرش 
کاماًل بهداش��تی و اقتصادی ترس��یم کنند 
وچنانچه به فکر ش��ناخت مس��ائل و حل 
مش��کالت آن با ارائه چارچوبی قابل قبول 
نباش��ند در آینده ای نزدیک جامعه آسیب 

می پذیرد و متضرر می شود.
ام��روزه در دنی��ا بحث مدیریت پس��ماند 
به عنوان یک سرمایه گذاری تلقی می شود، 
نه هزین��ه. یک نگاه آماری به کش��ورهای 
مختلف در این رابطه حاکی است در تولید 
پسماند مثاًل در ایتالیا ۵۴ درصد دفن، ۱۲ 
درصد بازیافت و ۳۳ درصد کمپوس��ت، در 
ژاپن تنها ۳ درصد دفن، ۱۷ درصد بازیافت 
م��واد و ۷۴ درصد بازیافت ان��رژی و یا در 
سوئیس ۱ درصد دفن، ۳۳ درصد بازیافت 
مواد،۵۰ درصد بازیافت انرژی و ۱۶ درصد 
زباله ها کمپوست  می شود. اما ایرانی ها سه 
برابر م��ردم جهان زباله تولی��د می کنند با 
ارزش اقتصادی چیزی معادل ۴ درصد نفت 
که فقط ۷ درصد آن بازیافت می گردد.! در 
شهر ما مدیریت پسماند در حد جمع آوری 
زباله آنهم به صورت کاماًل س��نتی است که 
چندان  بهداشتی نیست و انتقال به سایت 
دف��ن زباله ه��م محدود اس��ت به طوریکه 
ش��اهد هستیم در این نوع جمع آوری زباله 
مواد قابل بازیافت توسط دوره گردان برای 
ف��روش جمع آوری و بقیه در محیط پخش 

می ش��وند. در ح��ال حاضر تع��داد زیادی 
از اف��راد در نق��اط مختلف ش��هر در حال 
گش��ت زنی و تخلیه مواد قاب��ل بازیافت از 
پس��ماندهای داخ��ل و بیرون مخ��ازن به 
صورت غیرتخصصی هس��تند ک��ه تبعات 
خاص خودش را دارد. این افراد برای کسب 
درآمد، کیس��ه های پسماند را پاره نموده و 

به منظور بررسی محتویات آن ها این مواد 
را پخش می نمایند که سبب کثیف نمودن 
محیط و انتشار امراض و بیماری ها می شوند 
و از س��ویی آلودگي بصري ایجاد مي  کنند. 
اما تلخ تر از این منظره، سرنوش��ت نامعلوم 
بطری های پالس��تیکی و نان خشک هایی 
اس��ت که آن ها جم��ع می کنند، که گاهی 

تبدیل به زردچوبه و خوراک دام می ش��وند 
و گاهی س��ر از کارگاه های زیرپله ای تولید 
ظروف یکبار مص��رف در می آورند چرا که 
مقصد پسماندهایی که جمع آوری می کنند 
مش��خص نیست و این خطر همیشه وجود 
دارد ک��ه برای مص��ارف غیربهداش��تی و 
نادرس��ت استفاده ش��وند و سالمت جامعه 
و ش��هروندان را به خط��ر اندازند. از طرفی 
ش��هرداری هم ب��ا اس��تفاده از خودروهای 
جمع آوری زباله که بعضاً معیوب و نش��ت 
ش��یرابه زباله ها را در پی دارند به انتش��ار 
بیشتر  این آلودگی ها و نازیبا شدن محیط 

زندگی کمک می کند.
از ای��ن رو می طلب��د ضم��ن ورود مراکز 
ب��ه  بهداش��ت محی��ط  و  محیط زیس��ت 
ماجرا و احس��اس مس��ئولیت بیشتر شورا 
و ش��هرداری  فک��ری برای جم��ع آوری و 
بازیاف��ت  مکانیزه زباله در ش��هر بکنیم و 
از این منجالب زیست محیطی که زندگی 
خیلی ه��ا را ب��ه خط��ر می ان��دازد  خارج 
ش��ویم.! نی��ک می دانی��م برخ��ورداری از 
شهر پاک حق طبیعی ش��هروندانی است 
ک��ه هزینه های زندگی خود را می پردازند. 
ش��هر پاک عامل توسعه و رشد اقتصادی، 
اجتماع��ی و فرهنگ��ی اس��ت و یک��ی از 
مهمتری��ن اقدامات��ی که باید در دس��تور 
کار شهرداری قرار بگیرد. بازیافت زباله به 
ج��ای دفن غیر بهداش��تی و جلوگیری از 
پخش و  انتشار آن توسط دوره گردها که 
هم س��المتی خودشان و هم دیگران را به 
خطر می اندازد یکی از راه های رس��یدن به 
شهر پاک است. بازیافت مهمترین مفهوم و 
ساختار در مدیریت پسماند است. بازیافت 

از ه��در رفتن منابع س��ودمند جلوگیری 
می کند و مصرف مواد خام و مصرف انرژی 
را کاه��ش می دهد. بازیاف��ت هر تن کاغذ 
باطل��ه، ماهانه از تخری��ب ۹۰ هزار هکتار 
جن��گل، مص��رف ۱۲ میلی��ون لیتر آب و 
۱۲۰ ه��زار کیل��ووات ب��رق می کاهد و به 
کمک بازیافت، می توان مس��احت کمتری 
از بیابان ها و مراتع کش��ور را به زباله دانی 

تبدیل کرد.
ام��ا نکت��ه مهمتر اینک��ه بازیاف��ت بدون 
مش��ارکت ش��هروندان کاری بس دش��وار 
و پر هزین��ه اس��ت و در واق��ع بهتری��ن 
روش بازیافت درکش��ور ما جداس��ازي در 
مبدأ تولید زباله اس��ت. ای��ن عمل جز با 
تروی��ج فرهنگ جدا ک��ردن زباله ها از هم 
و آم��وزش عموم��ی امکان پذیر نیس��ت و 
اجراي برنام��ه تفکیک از مبداء و موفقیت 
آن مستلزم مش��ارکت و همکاري عمومی 
است. فرهنگ س��ازي و آموزش عمومی و 
تخصصی مستمر در رسانه ها و ایجاد روابط 
عمومی فعال و پویا بین مدیریت شهري و 
ش��هرداري ها با مردم و همچنین همکاري 
دستگاه هاي اجرایی مختلف با شهرداري ها 
از ضروري ترین ابزار اجراي برنامه تفکیک 
از مب��داء و موفقیت آن اس��ت اما چیزی 
که بس��یار مهم اس��ت این که ش��هرداری 
نیز نس��بت به جمع آوری به موقع زباله و 
به صورت تفکیک ش��ده اقدام نماید. وقتی 
مردم را تشویق به تفکیک زباله کنیم ولی 
جایی برای تحویل زباله های تفکیک شده 
وجود نداشته باش��د خود مشکل دیگری 
اس��ت. یا اگر زباله ها را به صورت تفکیک 
ش��ده تحویل مأمور ش��هرداری بدهند و 
مأموری��ن آن ها را در حض��ور مردم قاطی 
س��ایر زباله ه��ا بنماین��د، ش��هروندان نیز 
میلی به جداس��ازی و تفکیک زباله نشان 
نمی دهند. پس اقتضا می کند  ش��هرداری 
مکان هایی جهت تحویل زباله های تفکیک 
ش��ده و قابل بازیافت در سطح شهر ایجاد 
نمای��د و ب��ا ف��روش حاص��ل از آن ها نیز 
بخشی از هزینه های خود را جبران نماید 
و حتی با احداث کارخانه بازیافت عالوه بر 
اشتغال زایی و حفظ محیط زیست، درآمد 
پای��داری برای خود ایج��اد نماید و یادگار 

ماندگاری از خود به جای بگذارد.

* مدرس دانشگاه
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مدیریت صحیح پسماند، مسیری برای سالم سازی شهر

راهی برای 
درآمد پایدار شهری

معاونت خدمات شهری خبر داد:
طرح تفکیک در آستانه مناقصه

نگارس�تان: با توجه به یادداش��ت مندرج در همین صفحه از مهندس 
شیما قاسمی نژاد که در آن به تبعات و خطرات دفن سّنتی زباله اشاره 
و ضرورت س��اماندهی و بازیافت آن مطرح شده است با مهندس فرهاد 
افصحی معاونت خدمات ش��هری شهرداری سیرجان تماس گرفتیم که 
وی از طرح در دس��ت اقدام س��اماندهی و دفن اصولی زباله ها در شهر 
خبر داد و ضمن تقدیر از وجود چنین دغدغه هایی گفت: دقیقاً از آنچه 
که گفته شده آگاهیم و همیشه در فکر ساماندهی این موضوع بوده ایم.
مهندس فرهاد افصحی افزود: البته مدتی اس��ت طرح مطالعات تفکیک 
زباله از مبدأ را به دانش��گاه علوم پزش��کی کرمان سپرده ایم تا یک کار 
علمی روی آن انجام ش��ود. وی گفت: این مطالعات انجام  ش��ده و طرح 
تفکیک زباله طراحی ش��ده و آماده اجرا اس��ت ولی قبل از اجرا باید به 
مناقصه رود که مقدمات مناقصه آماده شده است. معاون خدمات شهری 
شهرداری سیرجان در خصوص  پروژه تفکیک زباله نیز توضیح داد که 
پس از شناس��ایی پیمانکار این طرح به صورت B.O.T اجرا خواهد شد 
و پیمانکار بعد از ش��روع به اجرا، باید بر اساس دستورالعمل های جدید 
س��ازمان اقدام به تفکیک زباله از مبدأ با استفاده از بسته های تشویقی 
نماید. وی هدف از اجرای این دستورالعمل را اعمال مدیریت مناسب بر 
نحوه صحیح جمع آوری، تفکیک و جابه جایی زباله ها و پسماندها دانست 
که پیمانکار ملزم به اجرای آن است. وی گفت: در طراحی جدید، زباله ها 
پس از تفکیک در س��ایت در دس��ت احداث  که در کیلومتر ۱۷ جاده 
بندرعباس در حال راه اندازی اس��ت دفن می شوند. وی افزود: بخشی از 

کارهای این سایت انجام شده و کماکان در دست تکمیل است. 
معاون خدمات شهری ش��هرداری سیرجان در خصوص وضعیت فعلی 
رف��ت وروب و دفن و میزان زباله های ش��هری در حال حاضر گفت: هم 
اکنون در شهر سیرجان باوجود جمعیت حدود ۲۰۰ هزار نفر،  ۱۵۰ تن 
زباله در محل س��ایت فعلی زباله دفن می شود و این در حالی است که 
در ماه های آخر س��ال این حجم و تناژ به حدود ۲۵۰ تن نیز می رس��د. 
البته باید به این نکته اشاره کنم که این عدد نسبت به سال های گذشته 
حدود۵۰ تن کاهش داش��ته و دلیل این موضوع کاهش تولید زباله در 
ماه های آخر س��ال از۳۰۰ تن به ۲۵۰ تن هست ضمن اینکه این را هم 
اضافه کنم که روزانه حدود دو میلیون و چهارصد هزار مترمربع رفت  و 

روب معابر با دو پیمانکار و نیروهای در اختیار انجام می شود. 
***

نگارس�تان:  بر اساس آنچه از گفته های معاون خدمات شهری شهرداری 
بر می آید، این شهرداری پس از سال ها فعالیت سّنتی در جمع آوری و دفن 
زباله ها قصد دارد با استفاده از روش های علمی اقدام به تفکیک زباله از مبدأ 
نماید تا زباله های قابل بازیافت را تفکیک و بقیه در سایت جدید التأسیس 
زباله دفن ش��وند. اقدامی قابل تقدیر که می بایس��ت از سالیان قبل صورت 
می گرفت تا هم در سرمایه گذاری پسماندها و هم در دفن اصولی و بهداشتی 
زباله ها و جلوگیری از انتش��ار هر گونه ویروس بیماری انجام ش��ود. اصوالً 
اجرای این روش همان طور که در یادداش��ت این صفحه نیز آمده جدای از 
بحث سرمایه گذاری و رعایت بهداشت به زیبایی شهر هم کمک خواهد کرد.

خبر

 در حالی که بازیافت مکانیزه زباله می تواند به سالم سازی شهر و مردم کمک کند اما این روزها مواد قابل بازیافت 
را افراد دوره گرد از درون گاری ها و نایلون های زباله جمع آوری و بقیه زباله ها را در معابر پخش می کنند که سبب 
کثیف شدن کوچه و خیابان و انتشار امراض و بیماری ها می شود و از سویی آلودگي بصري ایجاد مي  کند. اما تلخ تر از 
این منظره، سرنوشت نامعلوم بطری های پالستیکی و نان خشک هایی است که آنها جمع می کنند، که گاهی تبدیل به 
زردچوبه و خوراک دام می شوند و گاهی سر از کارگاه های زیرپله ای تولید ظروف یکبار مصرف در می آورند چرا که مقصد 
پسماندهایی که جمع آوری میکنند مشخص نیست!
 اینجاست که به رغم تالش شبانه روزی شهرداری در جمع آوری زباله، اما باید شورا و شهرداری، محیط زیست و 
بهداشت محیط بیش از پیش احساس مسئولیت کنند و شهر را از جمع آوری زباله به روش سنتی که تبعاتی از این 
دست دارد خارج نمایند

تئاتر  نوجوان-  و  کودک  نقاشی  نهج البالغه-  موضوعی  تفسیر  نوجوان-  و  کودک  قرآن  روان خوانی 
شطرنج-  مداحی-  اصول  آموزش  نوجوان-  و  کودک  بیان  فن  و  گویندگی  نوجوان-  و  کودک  خالق 
)بلز- ویلن- سه تار- گیتار(-  نوجوان  و  زیبانویسی و خط تحریری- خوشنویسی- موسیقی کودک 
چرم دوزی-  کاغذ(-  با  )کار  اوریگامی  کاغذی-  ملیله  نویسی-  فیلمنامه  و  داستان نویسی  عکاسی- 
نقطه کوبی- معرق و منبت کاری- گلیم بافی و پته دوزی- کارگاه های مهارت های همسرداری و خانواده 
موفق )رایگان(- کارگاه مهارت های تربیت جنسی فرزندان و فرزندپروری )رایگان(- مشاوره قبل از 

ازدواج- آموزش مهارت های ده گانه زندگی
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  آگهی مزایده عمومی فروش خوردو سراتو )یک مرحله ای هب شماره  7 (

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان

هزینه درج آگهی  و هزینه کارشناسی بر 
عهده برنده مزایده می باشد.

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سنگ آهن نصر سیرجان)سهامی خاص(
آگهی دعوت 

هب شماره ثبت 2055
به اطالع کلیه ی سهامداران شرکت سنگ آهن نصر سیرجان میرساند که جلسه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده این شرکت در ساعت 18  روز چهارشنبه مورخ 1398/08/8 در محل شرکت واقع در 

بلوار دکتر صادقی نرسیده به تقاطع دهخدا پالک 5 با دستور جلسه ذیل تشکیل می گردد:
 دستور جلسه: 1-بررسی و تایید نقل و انتقاالت سهام شرکت

2- تعیین اعضا هیات مدیره، مدیرعامل و بازرسین شرکت

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



مجتبی رضایی

سرانجام پس از گذشت 6 هفته از لیگ برتر، باشگاه ورزشی 
گل گهر س��رمربی جدید تیم��ش را انتخاب کرد. از س��ال 
گذش��ته بارها نوش��تیم تاریخ مصرف بگوویچ در سیرجان 
تمام شده اما گوش بدهکاری برای شنیدن این حرف نبود. 
وینگو پس از کسب نتایج ضعیف که البته تنها مقصر ماجرا 
نبود س��رانجام جایش را به مجید جاللی معروف به مجید 
کامپیوتر داد. در کسب آن نتایج شاید قصور باشگاه بیشتر 
از مربی بود اما معلوم اس��ت که در ایران برای باز گذاشتن 
روزنه فرار، همیشه سر »سرمربی« تیم را می بُرند تا قصور 
مدیران باش��گاه کمتر دیده ش��ود. وینگ��وی تاریخ مصرف 
گذشته نیز از این قاعده مستثنی نبود. او را در هفته ششم 
و پس از باخت مقابل استقالل در تهران از همانجا به خانه 

فرس��تادند. وینگو درحالی رفت که تکلیف مجتبی جباری 
هنوز مشخص نیس��ت. بازیکن پر از حاشیه ای که یک روز 
کار مربیگ��ری نکرده بود اما ق��رار بود کمک مربی گل گهر 
باش��د.! قطعاً با آمدن جاللی وکادر جدید همراهش جایی 
برای جباری در تیم نیس��ت. اصاًل مشخص نشد او را برای 
چه آوردند. این تیم حاال دس��ت مجید جاللی است. مربی 
کاربلدی که اگر با برنامه ریزی درس��ت باشگاه همراه شود 
حداقل می تواند گل گهر را در لیگ حتی در رده های پایین 
جدول حفظ کند. هر چند امیدواریم گل گهر با این امکانات 
و این سرمربی از جایگاه خوبی در لیگ برتر برخوردار شود.

جاللی و تیم همراه
مجید جالل��ی در روز معارف��ه اش در گل گهر که با حضور 
مدیر عامل، بازیکنان، پیشکسوتان و هیأت فوتبال برگزار شد 

دستیاران خودش را مشخص کرد. وی گفت: قرار است په په 
لوسادا اسپانیایی به عنوان مربی بدنساز، یک مربی اسپانیایی 
تمرین دهنده، رض��ا مرتضی زاده، محمد س��عید اخباری، 
سعید پورفریدونی و رسول زمانی دستیاران من در گل گهر 
س��یرجان باش��ند. او در جمع خبرنگاران هم ک��ه در اتاق 
کنفرانس ورزشگاه امام علی)علیه الّسالم( صحبت کرد گفت: 
اگر چه تیم شرایط خوبی ندارد ولی تالش می کند آن را از 
این وضعیت خارج کند. سرمربی جدید تیم فوتبال گل گهر  
گفت: در فوتبال س��یرجان ظرفیت های خوبی وجود دارد و 
لذا می تواند آینده خوبی در انتظار تیم فوتبال گل گهر باشد. 
وی اظه��ار کرد: اکثر تیم هایی ک��ه برای مربیگری تاکنون 
تحویل گرفته ام، ش��رایط س��خت و حساسی همچون تیم 
گل گهر داشته اند و این تجربه برای هدایت این تیم مسلماً 
مؤث��ر خواهد بود. وی ش��رایط تیم فوتبال گل گهر را جامع 

ندانست و شناخت کافی را الزمه تصمیمات فّنی بعدی خود 
عنوان کرد و ادامه داد: نیاز به زمان است که بتوانیم تا نیم 
فصل ش��رایط تیم را به ثبات رسانده و پس از آن به ترمیم 
تیم دست بزنیم؛ قصد داریم کمبودهای تیم را با کار و تالش 

بیشتر جبران کرده تا به ثبات در نیم فصل برسیم. 
جاللی حمایت های الزم و امکانات خوب باشگاه گل گهر 
را یکی از دالیل قبول مسئولیت تیم عنوان کرد و اظهار 
داش��ت: اینکه مجموعه گل گهر همواره حامی ورزش و 
این تیم بوده اند می تواند نقطه قوتی باش��د تا به دور از 
حواش��ی و هیجانات و با مشارکت همگان تیم گل گهر 
در لیگ برتر نگه داش��ته شود و حتماً از تجربیات آقای 
بگوویچ س��رمربی سابق تیم نیز اس��تفاده خواهم کرد. 
جاللی که اولین روز کاری خود را س��پری می کرد، در 
پاسخ به س��ؤال یکی از خبرنگاران درباره انتقال تجربه 
به مربی��ان بومی نیز گفت: اگر زمین��ه ای برای انتقال 
تجربیاتم به س��ایر مربی ها و تیم های بومی شهرستان 
فراهم ش��ود، مس��لماً دریغ نخواهم کرد. براساس این 
گزارش، مدیرعامل باش��گاه گل گهر نیز در این نشست 
خبری با ارائه گزارشی از اقدامات این باشگاه از ابتدای 
فص��ل لیگ برتر گفت: تیم گل گهر اولین تجربه حضور 
در لیگ برتر کش��ور را داش��ته و با فاصل��ه ای که بین 
لیگ برتر و لیگ دس��ته اول وجود دارد، مسلماً شرایط 
سختی را دنبال کرده اس��ت. جواهری افزود: البته اگر 
در کنار موفقیت در فراهم ش��دن زیرساخت های لیگ 
برتری همچون آماده سازی ورزشگاه، در حوزه آمادگی 
فّنی تیم برخورد جّدی تر و س��خت گیرانه تری داشتیم، 
شاید در این چند هفته از آغاز فصل می توانستیم نتایج 
بهتری کس��ب کنیم. وی از مجید جاللی به عنوان یکی 
از س��رمربیان باتجربه فوتبال کش��ور یاد کرد و گفت: 
با توجه ش��رایط س��خت تیم که بازی ه��ای بعدی را با 
تیم های ب��االی جدول لیگ برتر مس��ابقه خواهد داد، 
امیدواریم س��ال ها تجربیات مربیگری وی در لیگ های 

کشور، به کمک باشگاه گل گهر آید.

 شماره 1194 
 یکشنبه 28 مهر 1398  ورزش4

صعود به یک چهارم نهایی جام حذفی
کارستان مس در اصفهان 

گ�روه ورزش: تی��م فوتبال صنع��ت مس کرمان عصر چهارش��نبه در 
اصفه��ان دس��ت به کار بزرگ��ی زد و در زمین ذوب آه��ن با 4 گل این 
تیم را از گردونه جام حذفی کنار گذاش��ت تا خود به یک چهارم نهایی 
صعود کند. صعود نارنجی پوش��ان کرمانی، آن هم در اصفهان آنقدر برای 
هواداران این تیم خوش��حال کننده بود که س��عید قرایی ورزشی نویس 
مس بنویسد:.....» چقدر دلمان لک می زند برای چنین شب هایی... همان 
شب هایی که ماه هم رنگ نارنجی به خود می گیرد و غرور از جنس مس 
می ش��ود... همان شب هایی که چنان کار بزرگی با نام کرمان در فوتبال 
ایران انجام شده است که تمام احترام ها به سمت ما بیاید و بگویند چقدر 

جای شما در باالی مجلس خالی است...
این ش��ب ها را کم تجربه نکردیم و برای همین است که دوست نداریم 
تجربه دوباره آن برایمان کم ش��ود و یا برای چش��یدن دوباره اش صبر 
طوالنی ما به بوته آزمایش برود...دوس��ت داریم از این ش��ب های ش��اد 
مشترک، از این ش��ب های خوشمزه پرغرور و از این شب های پراحترام 

آنقدر داشته باشیم تا درست در همین لحظه حال خاطره سازی کنیم.
خاطره سازی مثل همین برد بزرگ و رویایی مس در اصفهان برابر ذوب 
آهن جایی که فراتر از هر صعودی، مس زنگار از رخ شخصیت و احترام 

خود در فوتبال ایران شست و همچنان بزرگی خود را به رخ کشید.
خاطره س��ازی مثل یک بازی با کیفیت فراتر از عالی و آنقدر خوب که 
یک تیم لیگ برتری را با همه ستاره های داخلی و خارجی اش در خانه 

خود له کنی و رویایی ترین نتیجه ممکن را ثبت کنی.
خاطره س��ازی مثل یک کیفیت عالی در ارائه بازی...کیفیتی که خیلی 
فرات��ر از یک تیم لیگ یکی بود و ش��اید یک��ی از تمیزترین بازی های 
مس در همه س��ال های اخیرش در بعد تهاجمی آن هم برابر تیمی تا 

بن دندان مسلح.
این ه��ا بزرگ نمایی از یک پیروزی نیس��ت...این ها تمجید از نمایش و 
نتیجه ای اس��ت که دقیقاً شایسته آفرین و احسنت است چراکه آنقدر 
نمایش خود را در زمین مس��ابقه خوب اج��را کرد که اگر در هر بازی 

به همین کیفیت ارائه شود، بهترین نتایج را برای آن ثبت می کند.
م��س توان فن��ی خود را در بازی ب��ا ذوب آهن نش��ان داد...توانی که 
ش��اید خیلی ها منتظر رخ نمایی از آن بودند و برخی هم انتظار چنین 
صالبتی از مس نداش��تند ولی حاال به قدرت این تیم شایس��ته ایمان 
می آورند... و حاال زمان تداوم است...تداوم همین صالبت اثبات شده و 
قدرت آزاد شده... صالبتی که مس باید در بازی های آتی لیگ یک به 
خصوص در بازی های س��نگین پیش رو برابر سپاسی و مس رفسنجان 
ارائ��ه کن��د. پیش از بازی هم گفت��ه بودیم هر اتفاقی ک��ه در بازی با 
ذوب آه��ن رخ دهد باید عاملی باش��د برای نتای��ج عالی در بازی های 
سرنوشت س��از پی��ش رو در لیگ ی��ک و حاال این عامل که نش��ان از 
صالبت و ش��ادابی مس دارد باید در این دو بازی موتور روش��ن ش��ده 
این تیم را حسابی گرم کند و ثابت کند که قدرت مس همیشه همین 
کیفیت عالی بازی با ذوب آهن بوده است و مس هفته به هفته به طال 

شدن نزدیک تر می شود.
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رقابت های لیگ برتر کش��تی فرنگی باشگاه های کشور در بیرجند در حالی برگزار شد که تیم هیأت کشتی 
س��یرجان در هفته دوم این  رقابت ها مقابل تیم هیأت کشتی خراسان جنوبی به پیروزی رسید. دبیر هیأت 
کشتی سیرجان با اعالم این خبر گفت: در دیدار دوم رقابت های هفته دوم لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه های 
کشور، در گروه الف که 23-24 مهرماه در سالن حجاب شهر بیرجند برگزار شد، تیم هیأت کشتی سیرجان با 
نتیجه 6 بر 4 مقابل میزبان خود تیم هیأت کشتی خراسان جنوبی به پیروزی دست یافت. وی افزود: مسابقه ی 

بعدی تیم ما در قم با تیم های بازار بزرگ مبل ایران و قم خواهد بود.
 ایران نژاد گفت: در حال حاضر بین 4 تیم حاضر در گروه، تیم دوم گروه هستیم. وی در آخر با اشاره به اینکه  
حضور در رش��ته ی فرنگی در لیگ برتر اولین بار اس��ت که اتفاق می افتد اسامی کشتی گیران سیرجان را به 
این شرح بیان کرد:   محمد حسینی وند، میرمحمد یارمحمدزهی، شاهین بداغی، محمدرضا مختاری، بهرام 

معروف خانی، رسول گرمسیری، میالد خسروی، سامان عزیزی، وحید دادخواه، علی اکبر یوسفی،
حسین شاهمرادی ) سرپرست(، روح ا... دل انگیز،  محمود روشن دل و مهرداد اسفندیاری نیز به عنوان مربی 

تیم را همراهی می کنند.

در هفته دوم رقابت های
 لیگ برتر کشتی فرنگی کشور 
به دست آمد 
برتری کشتی  گیران 
سیرجان مقابل 
خراسان جنوبی 

مجید جاللی با دستیاران خارجی و ایرانی اش آمد

مجتبی جباری نیامده رفت !؟

ب�ه گ�زارش روابط عموم�ي مجتم�ع مس 
ش�هربابک، طرح توس�عه ذوب و تعمیرات 
اساس�ي کارخانه ذوب م�س خاتون آباد از 
مرداد ماه امسال آغاز شده است و با اجراي 
این ط�رح، ظرفیت تولی�د کارخانه ي ذوب 
مس خاتون آب�اد از 80 هزار تن به 120هزار 
تن آند در سال افزایش خواهد یافت ضمن 
اینكه آالینده هاي گاز وغبار ناشي از فعالیت 
کارخانه ذوب با تغییر تكنولوژي کوره فلش 
و تغییرات اساس�ي در فرآیند ذوب، در حد 

استانداردهاي زیست محیطي خواهد بود.
به منظور آشنایي بیشتر همشهریان با نتایج 
مثبت این طرح، با مهندس حس�ین شاهی 
معاون بهره برداري مجتمع مس ش�هربابک 
گفتگویي انجام شده که بخشي از آن را در 

ادامه مي خوانید:
***

◄جناب مهندس شاهي، یكي از مهمترین 
تأثیرات اُورهال و طرح توسعه ذوب،کاهش 
آالیندگي زیست محیطي مي باشد، ممكن 

است در این خصوص توضیح دهید.؟
به ن��ام خدا، ب��ا راه اندازي ذوب م��س خاتون آباد 
در س��ال 1383 ش��رکت ملّي صنایع مس ایران 
هم��واره اقدام��ات فراوان��ي در جه��ت کنت��رل 
آالینده هاي زیس��ت محیطي انجام داده اس��ت. 
چک و بازرس��ي هاي روزانه و تعمیرات موضعي، 
پروژه اصالح الکتروفیلترها و عقد قرارداد با جهاد 
دانش��گاهي علم و صنعت در سال86  و استفاده 
از شرکت هاي متخّصص به عنوان مشاور و اجراي 
پروژه هاي متعدد، کمک شایاني به بهبود شرایط 
زیست محیطي کرد به طوري که غبار خروجي از 
دودکش ها در س��ال96 به میزان مجاز استاندارد 
محیط زیس��ت کاه��ش یاف��ت از آن جای��ي که 
شرکت مس همواره به سمت صنعت سبز پیش 
رفته است با رویکرد عدم آلودگي محیط زیست، 
اقدام به ساخت کارخانه اکسیژن،کارخانه اسید و 
تغییر تکنولوژي کوره فلش نموده تا مقدار کلیه 
آالینده هاي زیس��ت محیطي را به زیر استاندارد 
جهاني برساند. طرح توس��عه ذوب خاتون آباد و 
احداث کارخانجات اسید و اکسیژن از برنامه هاي 
بلند مدت شرکت ملّي صنایع  مس ایران در این 
خصوص بود که علیرغم مش��کالت فراوان ناشي 
از تحریم ه��ا هم اکن��ون در مراحل پایاني نصب 

مي باشد.
◄ای�ن کاه�ش آالیندگي فق�ط در بخش 
غبار خروجي از دودکش ها بوده است و در 
بخش گاز so2 هنوز مشكالتي وجود داشته، 

درست است؟
 عمده مقوله ي آالیندگي شامل غبار خروجي از 

دودکش ها و گازso2 مي باش��د. بحث آالیندگي 
کارخان��ه ذوب مس خاتون آباد بیش��تر به دلیل 
خ��روج غب��ار از دودکش ها بوده اس��ت. در واقع 
حد اس��تاندارد زیس��ت محیطي150میلي گرم 
ب��ر نرمال متر مکعب اس��ت که خوش��بختانه با 
اقدام��ات صورت گرفته، می��زان غبار خروجي از 
دودکش هاي خاتون آباد به زیر این مقدار رسیده 
است. جهت حذف آالینده گاز so2 نیاز به تغییر 
تکنولوژي در کوره فالش و احداث کارخانه اسید 

مي باشد که هم اکنون در حال اجراست.
◄لطف�اً در خصوص تغییر تكنولوژي کوره 
ذوب و تأثی�ر آن بر کاه�ش آالیندگي هم 

توضیح دهید.
تکنولوژي که در حال حاضر در کارخانه ي ذوب 
مس خاتون آباد در حال اجرا است، از مدرن ترین 
تکنولوژي ه��اي روز دنی��ا در زمین��ه ذوب مس 
است. سیس��تم جدیدي که استفاده شده است، 
تکنولوژي ذوب فلش با مشعل جت مرکزي است 
که از هواي غني شده با اکسیژن استفاده مي کند 

وتفاوت آن با مشعل هاي ونتوري که قباًل استفاده 
مي شد در میزان تولید غبار و مصرف انرژي است. 
در واقع مشعل هاي سیس��تم قبلي ذوب، تولید 
غبار باالیي داشتند و این غبار به وسیله گازهاي 
خروجي از کوره از دودکش ها خارج مي ش��د. اما 
در مشعل جت مرکزي تولید غبار از 14درصد به 
ح��دود 5 درصد کاهش پیدا مي کند. مزیت دوم 
مش��عل جت مرکزي این اس��ت که چون در آن 
از هواي غني ش��ده از اکسیژن استفاده مي شود، 
ه��واي مصرفي فرآیند ک��ه باعث خ��روج غبار 
مي گردد نیز به حدود نصف کاهش پیدا مي کند 
و همین تغییرات باعث مي شود که تولید غبار در 
کوره فلش کاهش یابد و مقدار غبار باقي مانده نیز 
در تجهیزات مسیر گازهاي خروجي شامل بویلر و 

الکتروفیلترها جذب مي شود.
◄جناب آقاي شاهي آیا در تجهیزاتي نظیر 
بویلر و الكتروفیلتر نی�ز تغییر و اصالحات 

صورت گرفته است؟
بل��ه بویلر یکي از تجهیزاتي اس��ت که در جذب 

غبار مؤثر اس��ت وچون در گذشته سیستم بویلر 
در قس��مت فن هاي سولفاتایزینگ دچار مشکل 
ب��ود، در حال حاضر مح��ل قرارگیري این فن ها 
و دمش ه��وا در گازها تغییر کرده وکارایي بویلر 
بهبود یافته است، بطوري که جذب غبار در بویلر 
و الکتروفیلتر ه��ا افزایش مي یابد و همین میزان 
غب��اري هم که تولید مي ش��ود توس��ط بویلر و 
الکتروفیلترها جذب خواهد ش��د. در سیس��تم 
الکتروفیلتره��ا نی��ز تعمیرات اساس��ي در حال 
انجام  است وکلیه ي قطعات داخلي الکتروفیلترها 
تعویض گردیده و سایر قسمت هاي آسیب دیده 

تعمیر مي گردد.
◄گفتید در زمینه ي کاهش غبار اقدامات 
اساس�ي ص�ورت گرفت�ه، اما چ�ه تدبیري 
ب�راي کاهش گازهاي خروجي از دودکش ها 

اندیشیده اید؟ 
تاکنون گاز خروجي از الکتروفیلترها مستقیم وارد 
دودکش مي شد و درهواي آزاد انتشار مي یافت اما 
 so2 از این پس گازهاي خروجي از کوره که حاوي

مي باشد، مستقیم وارد کارخانه ي اسید مي شود و 
تبدیل به اسید سولفوریک مي گردد و خروجي آن 
به ش��کل یک گاز پاک و بدون آالینده ها خواهد 
ب��ود. براي کاهش و رفع کامل آالیندگي الزم بود 
کارخانه ي اکسیژن و کارخانه ي اسید سولفوریک 
اح��داث کنیم ک��ه این امر انجام ش��ده اس��ت.
کارخانه ي اکس��یژن راه اندازي شده وکارخانه ي 
اس��ید نیز در مراحل نهایي نصب اس��ت که پس 
از اجراي توسعه ذوب، کارخانه ذوب خاتون آباد و 

کارخانه اسید با هم راه اندازي مي گردند.
◄برداش�ت ما ب�ا توجه ب�ه صحبت هاي 
جنابعالي این گونه اس�ت که م�ردم دیگر 
شاهد فعالیت دودکش هاي کارخانه ي ذوب 

خاتون آباد نخواهند بود، درست است؟
بله با تکنولوژي جدید ذوب، دودکش هاي بلند 
خات��ون آب��اد از مدار خارج خواهند ش��د و گاز 
خروجي از کوره وارد کارخانه ي اس��ید مي شود 
و ذوب مس خاتون آباد به عنوان یک صنعت سبز 

به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

◄ش�رکت مس چه برنامه اي براي فروش 
اسیدسولفوریک تولیدي کارخانه ي اسید 

دارد؟
طرح نهایي شرکت مس براي اسید سولفوریک 
تولیدي در کارخانه اسید، احداث کارخانه ي کود 
ش��یمیایي اس��ت،  این پروژه در حال مطالعات 
اولیه اس��ت و در دستور کار قرار دارد اما تا زمان 
اح��داث کارخانه ي کود ش��یمیایي، برنامه ي ما 

فروش و صادرات اسید سولفوریک است.
◄از جنابعالی تشكر می کنیم. اگر صحبت 

دیگری دارید می شنویم.
من هم تشکر می کنم از شما. جا دارد همین جا 
از همکاران خوبم در تمامی بخش ها و واحدهای 
مختلف اعم از متخصصان، مهندس��ان و تمامی 
کارکنان ش��رکت تش��کر کن��م. همین طور از 
مدیری��ت محت��رم صنایع ملّی م��س و اعضای 
محت��رم هیأت مدیره که برای بازدهی و رش��د 
بیش��تر این مجموعه از هیچ کوششی فروگذار 

نمی کنند.

در گفتگو با مهندس شاهي معاون بهره برداري مجتمع مس شهربابک عنوان شد:

حذف دود از کارخانه ي ذوب مس خاتون آباد
 مس به صنعت سبز تبدیل مي شود        اقدامات اولیه براي احداث کارخانه ي کود شیمیایي توسط شرکت مس در حال انجام است



گروه فرهنگ: هنر زب��ان گویایی دارد 
و بهتر از هر روش��ی انس��ان ها را متوجه 
پیامی ک��ه قص��د رس��اندن آن را دارد، 
می کند. اصوالً انس��ان ها ب��ا هنر ارتباط 
بهتری برق��رار می کنن��د. در ایّام محرم 
ش��اهد برپایی نمایشگاه ها، تعزیه خوانی، 
نمایش ه��ای مذهب��ی و ... بودیم که هر 
کدام با توانایی خود قصد رساندن پیامی 
یکسان را داشتند. با فرارسیدن ماه صفر 
و اربعین حس��ینی هم برنامه های زیادی 
ت��دارک دیده ش��ده تا در اقص��ی نقاط 
کش��ور برگزار شود. تئاتر نیز از هنر هایی 
اس��ت که در این زمینه بیکار ننشسته و 
اتفاقاً بیش��ترین فعالیت را در ایّام محرم 
و صفر داش��ته و دارد. امس��ال نیز مانند 
سال های گذش��ته ش��اهد اجرای تعزیه 
خوانی و نمایش های گوناگون در شهر ها 
و اس��تان های مختل��ف از جمله اس��تان 

کرمان و شهرستان سیرجان هستیم.
ای��ن یادداش��ت را زمان��ی م��ی خوانید 
ک��ه هنرمندان س��یرجانی در س��یرجان 

نمایش های مذهبی خود را اجرا کرده اند 
از جمله »س��جدگاه عشق« و »بازسازی 
واقعه شام«. سجد گاه عشق به کارگردانی 
مجتبی  تهیه کنندگ��ی  نفیس��ی،  عل��ی 
اندیشه و با همکاری جمعی از هنرمندان 
تئاتر همش��هری. بازسازی واقعه شام نیز 
نمایش حماس��ی گون��ه ای از هنرمندی 
همشهریانی است که این واقعه تاریخی و 
مذهبی را با نمایش زیبای خود به مرحله 
اجرا در می آورند. واقعه شام را محمدرضا 
قدس ولی و علی یزدان مهر کارگردانی و 

مدیریت کرده اند. 
اص��والً م��ردم ای��ران زمین از گذش��ته 
دور ب��ا نمایش های آیینی آش��نا بوده و 
همواره اس��تقبال خوبی از آن داشته اند. 
خصوص��اً اگر این اجرا ها درباره اهل بیت 
عصمت و طهارت )علیهم الّس��ام( باشد. 
در س��ال های اخی��ر دغدغ��ه هنرمندان 
در زمین��ه نمایش ه��ای آیینی و مذهبی 
بسیار بیش��تر ش��ده که می توان اجرای 
نمایش های��ی با گروه های بزرگ در نقاط 

مختلف شهرها را نام برد. نمایش »تنها تر 
از مس��یح« از جمله این نمایش ها است 
که هر س��ال در بوستان والیت تهران به 

ط��رز زیبایی به اجرا می پ��ردازد. در این 
میان نمایش های »خاتون« و »خورشید 
کاروان« نیز هر سال اجرا می شوند و هر 

سال نیز مخاطبان زیادی دارند که البته 
بازیگ��ران خوب ای��ن دو نمایش با بازی 
که ارائه می دهند، مخاطبان را به تماش��ا 
دع��وت می کنند. از طرفی برگزاری تئاتر 
صاحبدالن در ایّام محرم نیز با اس��تقبال 
زیادی از سوی مردم همراه بوده و زمانی 
که تعزیه خوانی ها در مکان های عمومی 
اجرا می شود، رهگذران زیادی را به سوی 

خود می کشاند.
از  دس��ت  ای��ن  اج��رای  خوش��بختانه 
نمایش ه��ا در ایّ��ام مح��رم و صف��ر در 
ش��هرهای مختلف به خصوص شهرهایی 
که در مسیر اربعین قرار دارند زیاد است 
و هنرمندان نیز هر س��ال بهتر از س��ال 
قبل آن را به اج��را می برند. از مهم ترین 
نمایش هایی که در سال های اخیر شاهد 
اجرای آن هستیم و با پیاده روی اربعین 
همراه هستند. اجرای آن از مرز ها آغاز و 
در کش��ور عراق ادامه می یابد و عاوه بر 
زائران ایرانی، مسلمانان کشور های دیگر 
را نی��ز با خ��ود همراه می کن��د. همایش 
تئاتر پی��اده روی اربعی��ن در چهارمین 
س��ال خود برنامه های مختلفی را در نظر 
گرفته که البته هر س��ال شاهد بهبود آن 
هس��تیم. در ای��ن دوره از همایش پیاده 
روی اربعین، اس��تان خوزستان عهده دار 
این همایش شده که این موضوع از نکات 
مثبت و البته سبب تمرکز زدایی از مرکز 

)پایتخت( می شود.
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5کتابیکهباخواندنآن
عاشقکتابخواندنمیشوید

ش��اید در شروع کتابخوانی و پاگذاش��تن در مسیر تبدیل شدن به یک 
کتابخوان حرفه ای، هیچ چیز مهم تر از انتخاب کتاب های مناس��ب برای 
مطالعه نباش��د. س��والی که معموال توس��ط افراد در این مرحله مطرح 
می ش��ود این اس��ت که چه کتابی بخوانم یا برای مطالعه از چه کتابی 
ش��روع کنیم. اگر س��وال شما هم این اس��ت که برای شروع چه کتابی 
بخوانیم، در این مطلب، کتابهایی را به شما معرفی می کنیم که می تواند 

در مسیر شروع کتابخوانی برای شما مفید و جذاب  باشد. 
 شازده کوچولو/آنتوان دو سنت اگزوپری

بس��یار بعید اس��ت که نام این کتاب به گوش ش��ما نخورده باش��د یا 
نقل قول هایی در اطراف آن نشنیده باشید. شازده کوچولو، کتابی بسیار 
کم حجم اس��ت که می توانید بارها آن را بخوانید و از خواندنش خسته 
نشوید. به شما توصیه می شود که حتما این کتاب را مطالعه کنید و از 

گفتگوهای شازده کوچولو با موجودات دیگر لذت ببرید.
کیمیاگر/ پائولو کوئیلو

کتاب کیمیاگر شما را با خود به سفری دور و دراز می برد که می توانید 
از تک تک ثانیه های این سفر نهایت لذت را ببرید. چیزی که این کتاب 
را بسیار جذاب می کند، داستان پر کشش و در عین حال مفهوم ساده ای 
اس��ت که به آن پرداخته می شود. مفهومی که عرفا و فیلسوفان زیادی 
از آن س��خن گفته اند و شاید روایت آن در قالب داستانی بتواند به شما 

بسیار کمک کند.
ناطوِردشت/ جی. دی. سلینجر

ه��ر وقت این کتاب را بخوانید به خودتان می گویید چرا اینقدر دیر به 
س��راغ این کتاب رفتم. داستان یک نوجوان طغیان گر است که جذابیت 
آن شما رابا این نوجوان همراه کند تا از سرنوشت او پس از اخراجش از 
مدرسه آگاه شوید. داستان این کتاب با این که در سه روز اتفاق می افتد، 
شما را وادار می کند تا در چند ساعت و بدون وقفه تمامش کنید و پس 

از مطالعه شاید با خود بگویید باید دوباره بخوانمش!
 نفحات نفت/ رضا امیرخانی

ک��م نیس��تند تحلیل گرانی که از مش��کات اقتصادی کش��ور صحبت 
می کنند و از دیدگاه های مختلف ب��ه آن می پردازند. رضا امیرخانی در 
این کتاب، با قلم روان و جذابش به دنبال ریشه یابی بسیاری از مشکات 
اقتصادی کشور می رود که همان نفت است. این کتاب که به صورت یک 
مقاله بلند نوشته شده است، با داستان های مختلف خود سعی می کند 
به خواننده ، مش��کات یک س��اختار نفتی و چگونگ��ی پدید آمدن این 

مشکات را نشان دهد.
 قلعه حیوانات/ جورج اورول

داس��تان قلعه حیوانات هم از همان لحظه شروع شما را درگیر می کند 
و ت��ا زمانی که کتاب را تمام نکنی��د آن را زمین نمی گذارید. جدای از 
داس��تان کتاب که تا مدت ها با ش��ما می ماند، ش��اید اسم این کتاب را 
تقریبا از زبان تمام کتاب خوان ها بش��نوید و می توانید درباره ماجراهای 
جالب آن و برداش��ت های خود از این داس��تان با دیگران صحبت کنید 

و لذت ببرید. 

معرفی کتاب

 این یادداشت را زمانی می خوانید که هنرمندان سیرجانی نمایش های 
مذهبی خود را د ر آستانه اربعین اجرا کرده اند از جمله »سجدگاه عشق« و 
»بازسازی واقعه شام«. سجدگاه عشق به کارگردانی 
علی نفیسی، تهیه  کنندگی مجتبی اندیشه و با همکاری جمعی از هنرمندان 
تئاتر همشهری.  بازسازی واقعه شام نیز به کارگردانی محمدرضا قدس 
ولی و علی یزدان مهر، نمایش حماسی گونه ای از هنرمندی همشهریانی 
است که این واقعه تاریخی و مذهبی را به مرحله اجرا در آورده اند

نگارس�تان: نخستین نشس��ت مشترک 
کارگ��روه هاي تخصص��ي منطقه گل گهر 
روز س��ه ش��نبه با حضور اعض��ای هیئت 
مدیره، مدیران عام��ل و معاونین، مدیران 
و اعضا کارگروه هاي تخصصي شرکت هاي 
منطقه گل گهر به منظور تدوین استراتژي 
2030 هلدین��گ گل گه��ر ب��ا محوری��ت 
شرکت معدني و صنعتي گل گهر در محل 
سالن اجتماعات پردیس امید این شرکت 
برگزار ش��د. به گزارش رواب��ط عمومی و 
امور بین الملل ش��رکت معدنی و صنعتی 
گل گه��ر در این نشس��ت ابت��دا مهندس 
مارحمان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 
شرکت با اشاره به تدوین برنامه چشم انداز 
گل گه��ر 2030 گفت: اس��تراتژی چیزی 
نیس��ت جز ش��کل دادن آرزوها، اهداف و 
اولویت هایی که در ذهن همه ما به عنوان 
آرزوهای توس��عه ای، فرهنگی و اجتماعی 
وج��ود دارد و چی��زی در ای��ن زمینه جز 
با بکارگیری متخصصین و منابع انس��انی 
محق��ق نخواهد ش��د که بهتری��ن آن در 

گل گهر حضور دارند.
مهن��دس مارحمان افزود: هموارس��ازی 
و بسترسازی برای رس��یدن به اولویت ها، 
اساس��ی ترین و مهمترین متد خواهد بود.
توج��ه به پژوهش، ارتباط با دانش��گاه ها و 
مراکز علمی و کارب��ردی، ارتباط با عرصه 
بین الملل باید برای رس��یدن به اهداف در 
اولویت س��ند چش��م انداز گل گهر 2030 
قرار گیرد. وی با بیان اینکه در راه رسیدن 
ب��ه اهداف مان بای��د مرزه��ا و دیوارها را 
از می��ان برداری��م، گف��ت: در اس��تراتژی 

2030 بای��د ی��ک ش��رکت به ج��ای 30 
شرکت وجود داشته باشد و یک مجموعه 
عظیم اقتصادی یکپارچه داش��ته باش��یم، 
به طوریکه بهترین حم��ل و نقل را بدون 
کوچکترین ضعفی در اختیار داشته باشیم 
و بای��د ضعف هایمان را پیدا کنیم و خألها 

را برطرف کنیم.
مدیرعام��ل گل گهر با تأکی��د بر این که ما 
می توانیم به اهداف مان دس��ت پیدا کنیم، 
گفت: الزم��ه آن، ساختارس��ازی و ارتقاء 
س��طح مهارت، آموزش، تخّص��ص منابع 
انسانی و توجه به معیشت و سطح زندگی 
همکاران هست. مهندس مارحمان افزود: 
اکتش��اف باید مهمترین فعالیت ما باش��د 
و اگ��ر چنانچ��ه ذخایرمان کم ب��ود برای 
توس��عه های آتی کش��ور باید برویم به هر 

کجای دنیا نیاز بود اکتشاف کنیم.

◄ ◄ نیاز به نگاه سیستمی
معاون مدیر عامل و مدیر مجتمع گل گهر 
نی��ز در نخس��تین نشس��ت کارگروه های 

تخصصی منطقه گل گهر اظهار داشت:
مهمترین هدف این  نشس��ت این اس��ت 
ک��ه در جه��ت مناف��ع مش��ترک همه ی 
شرکت های حاضر در منطقه گام برداشته 
ش��ود و قطعاً هم فکري و ه��م افزایي در 
کارگروه ه��ا ب��راي منطق��ه، ارزش افزوده 
و خل��ق ارزش مي کن��د. مهن��دس ایمان 
عتیقی اف��زود: منطقه گل گه��ر به لحاظ 
س��اختاري و سیس��تمي در کشور سرآمد 
است و تحوالتی که طي این چند سال در 
این منطقه رخ داده، حاصل هّمت جمعی 

ش��رکت های منطق��ه به عنوان س��ربازان 
وفادار به منطقه گل گهر و اقتصاد کش��ور 
ب��وده اس��ت. وی گفت: هم اکن��ون نیز با 
هدای��ت مدیران ارش��د ش��رکت گل گهر 
اکنون دوره اي تازه برای توسعه روزافزون 

را آغاز کرده ایم.
مدیر مجتمع گل گهر افزود: منطقه گل گهر 

به دلیل کثرت شرکت هاي مشابه و همچنین 
موضوعات مشابه اي که دارد نیازمند یک نگاه 
سیستمي است و باید همان طور که در اهداف 
چشم انداز گل گهر 98 دیده شده،کماکان با 
ن��گاه ویژه تری در این زمینه  قدم برداش��ته 
ش��ود. باید چش��م انداز واحدي براي منطقه 
گل گهر در 10 س��ال آین��ده تعریف کنیم. 

این کارگروه ها حکم اتاق فکر مدیران ارش��د 
منطقه گل گهر را خواهند داشت و نتیجه این 
هم اندیشي قرار است منجر به تدوین چشم 

انداز ده ساله منطقه گل گهر شود.

◄ ◄ تنوع بخشی در تولید
ریی��س هی��أت مدی��ره گل گه��ر نیز در 

نخستین نشس��ت کارگروه های تخصصی 
  2030 گل گه��ر  گل گهرگف��ت:  منطق��ه 
می توان��د در جمع ۵0 ش��رکت برتر  دنیا 
ق��رار بگی��رد و تبدی��ل به ی��ک گل گهر 
یکپارچ��ه بین المللی ش��ود و ل��ذا ما باید 

ارزش برند این شرکت را باال ببریم. 
مهن��دس محمدرض��ا کرم��ی ش��اهرخی 
افزود: گل گهر 2030 باید متفاوت باشد و 
سرمایه های دانشی باالیی ایجاد کند و در 
این فرایند بهترین تجهیزات و ماشین آالت 
را از هر گوش��ه دنیا به کار گرفت تا بتوان 
به اه��داف م��ورد نظر دس��ت یافت.برای 
س��رمایه های فکری خودمان در 10 سال 
آینده هزین��ه کنیم، تنوع بخش��ی تولید 
را افزایش دهیم. ع��اوه بر آن زمینه های 
فعلی کشور را شناسایی و به برون رفت از 
فضای کنونی و صرفاً تکیه بر منابع کشور 
فکر کنی��م و از سیس��تم های پیمانکاری 
که کارهای کلی��دی انجام می دهند غافل 
نشویم. وی گفت: امروز باید اهمیت جّدی 
ب��ه خروجی کارگروه ه��ای تخصصی داده 
ش��ود چرا که حاصل تجارب ارزش��مندی 

است.

در نخستين نشست مشترك كارگروه هاي تخصصي
منطقه گل گهر مطرح شد:

گلگهر2030
فراترازمرزها

 استفاده مفيد از متخصصين و منابع انسانی، توجه به پژوهش ها،
هماهنگی بيشتر با دانشگاه ها و مراكز علمی و كاربردی

و ارتباط با عرصه بين الملل برای رسيدن به اهداف
باید در اولویت سند چشم انداز گل گهر 2030 قرار گيرد
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| ایمان عتيقی || جمشيد مالرحمالن | | محمدرضا كرمی شاهرخی |

انتقال فرهنگ 
عاشورایی
 با تعزیه و تئاتر
در پیاده روی
اربعین 

 تئاتر از حوزه های فّعال در ایّام محرم و صفر است و هر سال
 شاهد اجرای آثار مختلف آیينی و مذهبی هستيم 
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| محمدرضا کرمی شاهرخی |

دومین دوره مسابقه نقاشی »دنیای 
رنگی من« به مناس��بت روز جهانی 
ک��ودک و هفت��ه مل��ی ک��ودک با 
موضوع »فوتبال، قهرمانی و شادی« 
در ورزش��گاه اختصاص��ی گل گهر 
برگزار شد. به گزارش روابط عمومی 
باش��گاه فرهنگی ورزش��ی گل گهر، 
این مس��ابقه به مناسبت روز جهانی 
ک��ودک و با هدف افزایش نش��اط و 
خالقی��ت در بین ک��ودکان و ایجاد 
روحی��ه هواداری ورزش��ی در آن ها، 

16 مهرماه با اس��تقبال خانواده های 
سیرجانی مواجه گردید. 

در این مس��ابقه پ��ر هیجان کودکان 
۸ ت��ا 1۲ س��ال، تصاوی��ر ذهن��ی و 
برداش��ت های خ��ود را از فوتب��ال، 
قهرمان��ی و ش��ادی نقاش��ی کردند. 
این مس��ابقه به همت حوزه هواداری 
باشگاه گل گهر، روابط عمومی و امور 
بین الملل ش��رکت معدنی و صنعتی 
ش��رکت  روابط عموم��ی  گل گه��ر، 
نظ��م آوران و اداره فرهنگ و ارش��اد 

اس��المی س��یرجان برگزار شد. این 
نقاشی ها از سوی تیمی از هنرمندان 
و داوران شهرستان مورد ارزیابی قرار 
می گیرند و در هرگروه سنی سه نفر 
برگزیده و در روزهای آینده از طریق 
رس��انه های محلی و وبسایت باشگاه 
معرفی می شوند و در مراسمی از این 

کودکان تقدیر می شود.

◄ ◄ نمایشگاه خوشنویسی
گزارش دیگری از باش��گاه فرهنگی 

اس��ت  حاک��ی  گل گه��ر  ورزش��ی 
این باش��گاه ب��ا هدف تروی��ج هنر 
خوشنویس��ی »اولین نمایشگاه آثار 
خوشنویس��ی« جمعی از هنرمندان 
خوشنویس سیرجان را برگزار نمود.

ب��ه گ��زارش روابط عمومی باش��گاه 
فرهنگی ورزش��ی گل گهر سیرجان، 
این نمایش��گاه روز یکشنبه در محل 
افتتاح  گل گه��ر  ورزش��ی  مجموعه 
گردی��د. ای��ن گ��زارش می افزای��د: 
نمایش��گاه خوشنویس��ی ب��ه هّمت 
معاونت فرهنگی باش��گاه برگزار شد 
و ب��ه مدت چهار روز در معرض دید 
عالقه من��دان قرار گرفت و س��پس 
این آثار به منظور اس��تفاده مراجعه 
فرهنگس��رای ش��هر   به  کنن��دگان 
در مح��ل نگارخانه راز فرهنگس��را 
ب��ه نمای��ش در آمد. گفتنی اس��ت 
برای اولین بار آث��اری از هنرمندان 
خوش��نویس  پیشکس��وتان  و 
شکسته نستعلیق در غالب نمایشگاه 
ق��رار  عالقه من��دان  روی  پی��ش 

می گیرد.

باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر برگزار کرد:

از دنیای رنگی من
تا  نمایشگاه آثارخوشنویسی

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی مروارید سبز کویر شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 1321 و شناسه ملی 10860536390 
به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ 1397/09/17 کلیه اس�ناد و 
اوراق به�ادار و تعهد آور ش�رکت از قبیل چک، س�فته ، ب�روات و عقود 
اس�امی وسایر نامه های اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشد اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )616128(

آگهی تغییرات شرکت نفت کش های ارباب جمعی ناحیه 
سیرجان شرکت تعاونی به شماره ثبت 2289 و شناسه ملی 

 10860551185
به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده م�ورخ 1398/06/31 
و منضم به نامه ش�ماره 98/6266/ص م�ورخ 98/07/01 اداره تعاون کار 
ورفاه اجتماعی شهرس�تان س�یرجان 1 - به موضوع ش�رکت انجام امور 
حمل و نقل داخلی فرآورده های نفتی از مبداء شهرس�تان س�یرجان به 
س�ایر نقاط کش�ور و همچنین از هر نقطه ای به نقطه ای دیگر در داخل 
کش�ور برای بارهای تحت قرارداد و برای کامیون های ملکی،اس�تیجاری 
و تحت پوش�ش و همچنین ایجاد هرگونه ش�عب و یا نمایندگی با کس�ب 
موافقت قبلی و کتبی از س�ازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کش�ور 
الح�اق و م�اده مربوطه در اساس�نامه اصاح گردید.در ص�ورت ضرورت 
قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های الزم ) ثبت موضوع 
فعالی�ت مذکور به منزله اخذ و ص�دور پروانه فعالیت نمی باش�د.( اداره 
کل ثبت اس�ناد و اماک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری سیرجان )616166(

آگهی تغییرات شرکت نیکا صنعت کاوش شرق شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 4586 و شناسه ملی 14008187745 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/06/10 الف-تعیین سمت 
مدیران : آقای محمد مهدی رادمان ش�ماره ملی 3060405751 به سمت 
مدیرعامل ونائب رئیس هیئت مدیره خانم مهدیه خنجرپور ش�ماره ملی 
3071113625 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حمید باوفا شماره ملی 
0925055921 به سمت عضو هیئت مدیره ب-کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهد آور ش�رکت از قبیل چک ، س�فته ، بروات و عقود اسامی و سایر 
نام�ه ه�ای اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئ�ت مدیره همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )624628(

آگهی تغییرات شرکت نیکا صنعت کاوش شرق شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 4586 و شناسه ملی 14008187745 

به اس�تناد صورتجلس�ه مجم�ع عمومی ع�ادی بطور فوق الع�اده مورخ 
1398/06/10 ال�ف - اعض�اء هیئ�ت مدی�ره به ق�رار ذیل ب�رای مدت 2 
س�ال انتخاب گردیدند: محمد مهدی رادمان ش�ماره ملی 3060405751 
مهدی�ه خنجرپور ش�ماره مل�ی 3071113625 حمید باوفا ش�ماره ملی 
0925055921 ب- آقای علی خراس�انی پور ش�ماره ملی 3070428134 
بعنوان بازرس اصلی و آقای حس�ین یزدی ش�ماره مل�ی 4420664800 
بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکس�ال مالی انتخاب گردیدند. ج- 
روزنامه نگارس�تان جهت درج آگهی های ش�رکت انتخاب گردید. اداره 
کل ثبت اس�ناد و اماک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری سیرجان )624629(

آگهی تغییرات شرکت جمشید توژال شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 3423 و شناسه ملی 14003556029 

به اس�تناد صورتجلس�ه مجم�ع عمومی ع�ادی بطور فوق الع�اده مورخ 
1398/06/04 : - اعضاء هیئت مدیره عبارتند از: - جمش�ید دهیادگاری 
شماره ملی 3070956734 - نیودیتا کندار شماره ملی 4710150745 - 
ش�رکت گاویژ پارس سیرجان شناس�ه ملی 14003512576 بنمایندگی 
اق�ای راجندرا واس�و کوتیان ش�ماره فراگیر 94883519 ب�رای مدت 2 
س�ال انتخاب گردیدند. - خانم آقای س�وداکر هیری یانا ش�تی ش�ماره 
فراگی�ر94923521 بعن�وان ب�ازرس اصل�ی و خانم مه�ری دهیادگاری 
ش�ماره ملی 3071006500 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکس�ال 
مالی انتخاب ش�دند . - روزنامه نگارستان جهت نشر آگهی های شرکت 
انتخاب ش�د . اداره کل ثبت اس�ناد و اماک اس�تان کرم�ان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )624633(

آگهی تغییرات شرکت جمشید توژال شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 3423 و شناسه ملی 14003556029 

به اس�تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/06/04 : - خانم نیودیتا 
کندار ش�ماره ملی 4710150745 به س�مت رئیس هیئ�ت مدیره - آقای 
جمش�ید دهیادگاری ش�ماره ملی 3070956734 به س�مت مدیرعامل 
وعض�و هیئ�ت مدی�ره - ش�رکت گاویژ پارس س�یرجان شناس�ه ملی 
14003512576 بنمایندگ�ی آقای راجندار واس�و کوتیان ش�ماره فراگیر 
94883519 به س�مت نائب رئی�س هیئت مدیره - کلیه اس�ناد و اوراق 
بهادار و تعهد آور ش�رکت از قبیل چک ، س�فته ، بروات ، عقود اس�امی 
وس�ایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل ) جمش�ید دهیادگاری شماره 
مل�ی3070956734( هم�راه با مهر ش�رکت معتبر می باش�د . اداره کل 

ثبت اس�ناد و اماک اس�تان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسس�ات 
غیرتجاری سیرجان )624675(

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

به اس�تناد صورتجلس�ه مجم�ع عمومی ع�ادی بطور فوق الع�اده مورخ 
1398/05/24 ال�ف - اعض�اء هیئت مدی�ره به قرار ذیل ب�رای مدت دو 
سال انتخاب گردیدند: آقای سعید اسدی شماره ملی3071006209 آقای 
حمید اسدی شماره ملی 30710230229 خانم نغمه اسدی فرشماره ملی 
3071024002 اداره کل ثب�ت اس�ناد و اماک اس�تان کرمان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )624678(

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

به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره م�ورخ 1398/05/24 الف-تعیین 
س�مت مدیران : آقای س�عید اس�دی ش�ماره ملی3071006209به سمت 
مدیرعام�ل و رئی�س هیئ�ت مدی�ره آق�ای حمید اس�دی ش�ماره ملی 
3071023022به سمت عضو هیئت مدیره خانم نغمه اسدی فرشماره ملی 
3071024002 به س�مت نائب رئیس هیئت مدیره ب- کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهد آور ش�رکت از قبیل چک ، سفته ، بروات وعقود اسامی با 
امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر 
می باش�د وسایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت 
معتبر می باش�د. اداره کل ثبت اس�ناد و اماک استان کرمان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )624680(

مودی�ان محترم مالیاتی مشروحه ذی�ل : دراجرای م�اده 208 قانون 
گردد.  می  اباغ  ذیل  مالیاتی  اوراق  وسیله  بدین  مستقیم  مالیاتهای 

بدیهی است حسب مقررات ماده 238 قانون  مالیاتهای مستقیم ، چنانچ�ه نسبت به مندرجات 

از  روز  سی  ظرف  باشید  می  معترض  ذیل  ش�رح  به  اباغی  برگ 
تاریخ درج در آگهی اعتراض کتبی خود را  به آدرس سیرج�ان – 
خیابان شریعتی – امور مالیاتی شهرستان سیرجان– شم�اره تماس 42238846 تسلی�م نمایید.

مالیات )ریال(برگ ابالغیسال عملکردشماره ملیکالسهفعالیتنام و نام خانوادگی مودیردیف

49/439/000تشخیص172139329738281392خدمات کامپیوترمحمدعیسی   عباسی1

49/843/600تشخیص172530707338161392خرمافروشعزیزاهلل پورفریدونی2

38/455/000تشخیص172725293983481392خشکباراسماعیل زیبا3

144/237/320تشخیص172225598485031392خدمات کامپیوترعبدالرسول ارامیان4

36/088/504تشخیص163530701685821392پسته فروشحمزه پورمهدی ابادی5

43/156/800تشخیص145230704739461395لوازم یدکیمحسن دریابیگی6

52/147/800تشخیص145530705989941395چوب فروشمحمدرضااسالمی7

43/894/550تشخیص152430706611061392لوازم یدکیعلی یعقوبی پور8

53/946/000تشخیص136330711850571394کود و سممرتضی صدرپاریزی9

29/220/750تشخیص144930604143431394خواروبارمحسن خراسانی10

23/509/960تشخیص172630719254171392قطعه فروشفهیمه السادات حسینی11

749/674/500تشخیص270830702988181394پیمانکارمحمدرضامکی ابادی12

464/460/000تشخیص4031621324071395قطعاتامیرمرتضی امیری13

87/887/000تشخیص460130718394801394خواروبارسجادغضنفرپور14

130/844/000تشخیص459230703313001395رستورانعلیرضا میرزایی15

127/299/470تشخیص459330703833941395موادغذاییعباس ازادیخواه قهستانی16

42/514/630تشخیص459330703833941394موادغذاییعباس ازادیخواه قهستانی17

78/540/960تشخیص459330703833941393موادغذاییعباس ازادیخواه قهستانی18

614/076/240تشخیص462931609123531392پیمانکاراحمد امیری پاک19

331/873/720تشخیص463331300383451393اجاره دستگاهمهدی کاظمی ارشلو20

522/478/880تشخیص463331300383451394اجاره دستگاهمهدی کاظمی ارشلو21

101/431/740تشخیص463331300383451395اجاره دستگاهمهدی کاظمی ارشلو22

79/901/000تشخیص463431796744071392پیمانکارعلی محمد امیری مقدم23

74/973/930تشخیص463431796744071393پیمانکارعلی محمد امیری مقدم24

29/220/750تشخیص463431796744071394پیمانکارعلی محمد امیری مقدم25

29/565/400تشخیص463431796744071395پیمانکارعلی محمد امیری مقدم26

690/679/950تشخیص464330712509831392پیمانکاررسول خضری27

361/592/710تشخیص465724707165781392پیمانکارمحمدرضا سجودی28

28/067/150تشخیص465724707165781393پیمانکارمحمدرضا سجودی29

126/344/010تشخیص465925394074121392پیمانکارحمداله غفاری30

185/609/980تشخیص466130711843601392کنسرو ماهیمصطفی پسندی پور31

204/323/880تشخیص329131113640211392متفرقهعلی طبسی باغچمکی32

98/211/182/000تشخیص32964625014781392ساختمانتوکل بقائی33

428/566/894تشخیص328130517238941392خشکبارعلی فصیحی هرندی34

مالیات )ریال(برگ ابالغیسال عملکردشماره ملیکالسهفعالیتنام و نام خانوادگی مودیردیف

113/308/000تشخیص329762995468161392متفرقهعلی ویس دورهوتی35

134/357/000تشخیص328630716665271392متفرقهحامد فتحی36

595/011/158تشخیص79831795465491392پیمانکارهدایت اهلل عباسلو37

593/728/500تشخیص329030714794171392متفرقهمجیدازادی قهستانی38

1/038/968/341تشخیص328531307952161392متفرقهنصرت اهلل فرخی39

621/699/288تشخیص32893071235161392متفرقهعباس پوررضاقلی40

352/276/424تشخیصمتمم14031314829821394بازرگانیلیال خوارزمی41

1/019/525/456تشخیص14031314829821394بازرگانیلیال خوارزمی42

80/231/000تشخیص518730718182211392لوازم خانگیسپیده زیدابادی43

67/606/600تشخیص1392 1664کاشی فروشعلی حاجتمند44

60/655/430تشخیص520630714198721392پیمانکارمحسن محمودابادی45

14/463/600تشخیص477731788789811392مصالح ساختمانیمحمد خضری46

29/730/368تشخیصمتمم477731788789811392مصالح ساختمانیمحمد خضری47

5/005/920تشخیص256534794364251392لبنیاتمحمدابساالن48

127/031/950تشخیص473430714431021392نوشابهجابرزیدابادی49

22/332/575تشخیص355831788799431392خواروبارمحمدبازمانده قرائی50

40/515/620تشخیص381830715305791392جرثقیلغالمعباس تاج ابادی51

4/650/500تشخیص516430706539951392خریداتومبیلناصرچراغی پور52

9/584/160تشخیص46530710097981392پیمانکارعلی چاوشی53

40/701/180تشخیص276530712431621392خواروبارمحمدسلیمانزاده54

47/662/000تشخیص5145306012206711392فروش روغنحمیدرضا ارقند55

16/291/800تشخیص509261797146731395خواروبارمهدی عباسی56

367/570/071تشخیص354028024579931392سنگعلی حاجی حسنلو57

386/175/691تشخیص354146216769211392خاکبرداریکاظم سلجوقی58

85/347/736تشخیص341030712885221392 محمدرضاروح بخش59

125/341/000تشخیص339830720084181392اهن قراضهمهدی زارعی60

83/812/340تشخیص216630716494951392ماشینحسین مجیدی پاریزی61

46/824/000تشخیص216930716590081392 میرحسین رضوی پاریزی62

64/896/000تشخیص353430717424111392خاکبرداریپیام زندوثوقی63

65/347/000تشخیص217030712588281392 فرشید قوامی64

168/546/000تشخیص62630716696581392مرغ و ماهیمحمدرضا ابدری65

116/315/000تشخیص353530716425041392لودرمنصورترابی66

98/274/000تشخیص355730716425981392ماشینعلی ابدری پاریزی67
روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کرمان

آگهی ابالغ اوراق مالیاتی



مریم کاظمی 

 اگرچ��ه نيمي از جمعيت جامعه را زنان تش��كيل 
مي دهند اما نقش زنان در توسعه و پيشرفت جوامع، 
بسيار بيشتر از يك نيمه اس��ت. دامان مادر اولين 
مدرس��ه اي اس��ت كه هر كودك، عالوه بر الفباي 
عشق، با خوب و بد زندگي آشنا مي شود. پس گزافه 
نيس��ت اگر نقش و سهم زنان را در پي ريزي آينده 

جوامع بسيار بيشتر از يك نيمه بدانيم.
زنان همواره ارتباط نزديكي با محيط زيست دارند 
و به صورت مستقيم يا غيرمستقيم از آن بهره مند 
مي ش��وند. بنابراين، به جاست كه به فعاليت هاي 
زيس��ت محيطي توجه ويژه داش��ته باشند. زنان 
مي توانند مسير بسياري از رفتارهاي پرخطر بر ضد 
محيط زيست را تغيير دهند. اگر زنان از مشكالت 
و معضالت زيس��ت محيطي و روش هاي مقابله با 
آن ها آگاه شوند، تأثير بسياري در كودكان، اعضاي 
خان��واده و اطرافيان خود خواهند گذاش��ت. آنان 
مي توانن��د عالوه بر مراقبت از ك��ودكان و كار در 
خانه و بيرون از خانه، نقش نگهبان محيط زيست 

را هم ايفا كنند.
ميت��را البرزی منش مديرعامل انجمن پايش��گران 
حامی محيط زيس��ت درباره نق��ش زنان در حفظ 
محيط زيست  نگاه مثبتی دارد. وی می گويد: فكر 
می كنم زنان بس��يار توسعه گرا هس��تند، وقتی در 
محيطی درباره بهبود شرايط زندگی و محيط زيست 
صحبت می شود، عموماً مردان از جنبه های منفی 
به مس��أله نگاه می كنند اما بيشتر زنان عكس اين 

برخ��ورد می كنند و با روی باز اس��تقبال می كنند. 
به گفته وی زنان در اين جلس��ات پيش��نهادهای 
مختلف��ی ارايه می كنند و مايل ب��ه ايجاد تغيير و 
تحّول در زندگی خود هستند و اين رفتار با موضوع 
حفاظت از محيط زيست پيوند تنگاتنگی دارد. اين 
فعال محيط زيست تأكيد دارد كه: تجربه نشان داده 
اس��ت احيا و زنده كردن فرهنگ بومی يك منطقه 
با اس��تفاده از ظرفيت زنان بسيار امكان پذير است. 
فرهنگ های بومی و سّنتی با محيط طبيعی تلفيق 
ش��ده و پيوندی ناگسس��تنی دارد و تمايل زنان به 
حفاظت از فرهنگ سّنتی و بومی آن ها با حفاظت 

از محيط زيست ارتباط دارد.
وی با اش��اره به فعاليت های انجمن متبوع خود 
در روستاهای مختلف كشور معتقد است: جايی 
نب��وده كه ما فعاليت های محيط زيس��تی را آغاز 
كنيم و زنان دست رد به سينه ما بزنند و تمايلی 
نس��بت به توسعه نشان ندهند، ما هميشه جنبه 
توسعه پايدار را مد نظر داريم و در اين راستا زنان 

هميشه پيشگام بودند.

البرزی منش خاطرنش��ان می س��ازد كه: حتی در 
مناطقی كه زنان قبل از آن به دليل محدوديت های 
فرهنگی و خانوادگی فعاليت های مستقلی نداشتند، 
اما ب��رای موضوع توس��عه و بهبود پايدار ش��رايط 
زندگ��ی پيش��قدم ش��دند و هم��كاری كردند؛ در 
واق��ع محدوديت های خانوادگ��ی را كه مانع انجام 
فعاليت های آن ها می شد، پشت سر گذاشتند و اين 

به علت همان خصلت توسعه گرا بودن آن ها است.
وی می گويد: چند سالی است كه جمعيت روستايی 
كشور در حال كاهش و در مقابل جمعيت شهری 
در ح��ال افزاي��ش اس��ت، در واقع زن��ان از جنبه 
توليدكنندگی به س��مت مصرف كنندگی می روند 
و الگوی آن ها هم زنان ش��هری است در حالی كه 
باي��د بتوانيم اين فرهنگ را تغيير دهيم يعنی بايد 
فرهنگ توليد در بين زنان به جای مصرف كنندگی 
رش��د پيدا كند، البته فرقی ه��م نمی كند كه اين 
فرهنگ در ش��هر يا روس��تا رش��د كند. وی تأكيد 
می كند، زنانی كه فقط مصرف كننده هستند از نظر 
جنبه های فرهنگی و حفاظت از محيط زيست پيوند 

كمتری با طبيعت و محيط زيست پيدا می كنند در 
نتيجه ارتباط آن ها هم با اين مؤلفه ها كمتر اس��ت 
و شايد خيلی به حفظ محيط زيست تمايل نداشته 
باش��ند اما زنان توليد كنن��ده پيوند نزديك تری با 
محيط زيست دارند و به حفظ آن اهميت بيشتری 
می دهن��د. به گفته البرزی منش، مس��أله مهم باور 
زنان به اين اس��ت كه فعاليت های محيط زيس��تی 
به بهبود زندگی آن ها كمك می كند و بپذيرند كه 
محيط زيست با زندگی پيوند ناگسستنی دارد، اين 
روند را در روستاهای مختلف كشور بسيار ديده ام. 
اين فّعال محيط زيست می گويد: به عنوان مثال در 
جوامع روس��تايی، وقتی كمبود آب باشد و نتوانند 
زراعت كنند، هميشه طغيان آفات در باغات پيش 
می آيد و مراتع از دس��ت می رون��د؛ بنابراين وقتی 
درباره ارزش حفظ محيط زيست و تأثير آن در بهبود 
روند زندگی آن ها صحبت می شود، به خوبی با آن 
ارتباط برقرار می كنند و خودشان برای حفاظت از 
محيط زيس��ت منطقه خود پيشنهادات مختلفی را 
مطرح می كنند. وی با تأكيد بر تأثير آموزش زنان 

در خانواده ه��ا می گويد: وقتی زنی آموزش می بيند 
يعنی كل خانواده آموزش ديده است، يكی از زنان 
روستای گل س��فيد می گفت كه فرزند 6 ساله اش 
اگر ببيند فردی روی زمين زباله می ريزد بالفاصله 
تذكر می دهد؛ در واقع فرهنگ حفظ محيط زيست 
در آن روستا تا اين حد جا افتاده و علت اصلی هم 

پيشقدم بودن زنان است.
البرزی من��ش تأكيد می كند: تأثير زن��ان در انجام 
كارهای فرهنگی و محيط زيس��تی بسيار بيشتر از 
مردان است چون انگيزه زنان برای انجام كار، فراتر 
از محّرك های مادی و يا پروژه ای است و برای آن ها 

اغلب كيفيت كار اهميت دارد.

 شماره 1194 
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نگارس�تان: وقت�ی ش�نیدیم پایان نام�ه دکت�رای 
نس�رین اوحدی از عالقه مندان محیط زیس�ت که 
در همین موضوع تدوین ش�ده است در جشنواره 
دوس�االنه خی�ام حائز رتب�ه برتر ش�ده در تماس 
تلفنی با وی ضمن قدردانی از او که در تحقیقاتش 
به موضوع مهمی پیرامون  محیط زیس�ت پرداخته 
چند پرس�ش با وی مط�رح کردیم. ای�ن گفتگوی 

تلفنی را با هم می خوانیم.
***

◄ درباره پایان نامه تان توضیح می دهید؟
پايان نام��ه  من تحت عنوان ارزياب��ی و رتبه بندی كارايی 
زيس��ت محيطی در م��ورد اي��ران و كش��ورهای منتخب 
نفت خيز ب��ود كه تحقيقاتی چند پيرام��ون تأثيراتی كه 

اين كش��ورها می توانند در محيط زيست داشته باشند و 
راه حل ها و پيشگيری ها انجام شده است.

◄در تدوین آن چه اهدافی را دنبال می کردید؟
با توجه به اينكه در زمينه ی محيط زيس��ت در موقعيت 
بحرانی ق��رار داريم در اين پايان نامه ب��ه مطالعه كارايی 
محيط زيس��ت در بين 15 كش��ور در حال  توسعه نفتی 
پرداخته  ش��ده است كه كش��ور ما در بين اين 15 كشور 
رتبه 13 را كس��ب كرده كه نشان از بحران بسيار شديد 

محيط زيست در كشور ما دارد.
◄ راهکاری هم ارائه  داده اید؟

بل��ه از آنجايی ك��ه به لح��اظ زيس��ت محيطی در بحران 
ش��ديدی هس��تيم راه كارهايی در جهت سياست گذاری 
بهتر و كاهش آاليندگی ها در اين رابطه ارائه شده است.

◄ چط�ور ش�د موض�وع پایان نامه ت�ان را به یک 
مقوله محیط زیستی اختصاص دادید؟

ب��رای م��ن دو مقوله آب و محيط زيس��ت بس��يار حائز 
اهميت اند.  در بررس��ی هايی كه انجام دادم به اين نتيجه 
رسيدم كه وضعيت محيط زيس��ت ما مطلوب نيست. به 
همي��ن دليل به اي��ن مقوله پرداختم تا ش��ايد كاربردی 

داشته باشد. 
◄درباره جش�نواره خیام هم که در آن رتبه برتر 

آوردید توضیح می دهید؟
بل��ه دومين دوره دوس��االنه ی جش��نواره پايان نامه های 
برتر كش��ور ب��ود كه تحت عن��وان جايزه وي��ژه خيام از 
سوی انتش��ارات فرزانگان دانش با حمايت علمی اساتيد 
دانشگاه ها و پژوهشگاه های كشور برگزار شد و پايان نامه 

اينجانب رتبه برتر را به دست آورد. 
◄این جشنواره در چه بخش هایی برگزار می شود؟ 
در بخش ه��ای مختلِف عل��وم اقدام به بررس��ی چكيده 
طرح ها و پايان نامه های علمی می كند و در صورت كسب 
امتي��ازات الزم اق��دام به اعطای گواه��ی و تنديس ويژه 

جشنواره می كنند.
◄به ج�ز ش�رکت در جش�نواره، فعالی�ت علم�ی 

دیگری هم داشته اید؟
بله مقاالت متع��ددی در ژورنال های مختلف درزمينه ی  

كارايی محيط زيست به چاپ رساندم.
◄در تماس�ی که قباًل داشتم طی روزهای گذشته 
ب�رای دف�اع از دکت�رای خ�ود آماده می ش�دید. 

می توانم بپرسم نتیجه دفاع تان چه بود؟
خوش��بختانه توانس��تم با دفاعی كه انجام دادم نمره 20 
دريافت كنم كه به اذعان خودشان به ندرت به كسی اين 

نمره داده می شود.
◄نظرتان درب�اره ی اینکه بان�وان می توانند عضو 
مؤثری در حفاظت از محیط زیست باشند چیست؟
محيط زيس��ت تنها متعلق به مردان نيست و تنها آن ها 
نيس��تند كه می توانن��د در حفاظ��ت از آن تالش كنند. 
قطع��اً زنان هم می توانند با فرهنگ س��ازی در خانواده و 
جامع��ه به بهتري��ن نحو ممكن حاف��ظ محيط زندگی و 

محل زيست خود باشند.

گفتگو با دکتر نسرین اوحدی

پایان نامه ای برای محیط زندگی

چه توقعی از نیمی جمعیت جامعه می رود ؟

نقشزناندرمحیطزیست
نگاهی به سخنان مدیرعامل انجمن پایشگران حامی محیط زیست

       آگهی فراخوان عمومی 

کار خدمات نظافت عمومی و نگهداری فضای سبز  شناسایی پیمان
شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به شناسایی و پیش ارزیابی پیمانکاران واجد صالحیت، 

جهت انجام خدمات نظافت عمومی و نگهداری فضای سبز صنعتی سایت سیرجان خود، اقدام نماید. 
بدین وسیله از شرکت های واجد صالحیت بومی شهرستان سیرجان که دارای شرایط ذیل می باشند، دعوت به عمل 
می آید حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ چاپ آگهی، مدارک و مستندات ذیل را به صورت مکتوب به آدرس 

ایمیل DKMSJSCO@gmail.com ارسال نمایند.

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

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

4- گواهی رتبه بندی شرکت های خدماتی پشتیبانی و فنی مهندسی مورد تایید اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در زمینه خدمات اجتماعی

می بایست  ارسالی  رزومه های  و  )سوابق  فوق الذکر  با موضوع  انجام شده  قراردادهای  نمونه  و  رزومه، سوابق   -5
مربوط به سال 94 تا کنون و با موضوع مرتبط باشند(

6- گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی درخصوص انجام خدمات فوق ا لذکر
7- مدارک و مستندات توان مالی و لیست ماشین آالت در اختیار، مرتبط با موضوع فراخوان با اسناد و مدارک مثبته

شرایط: 
باید  اساسنامه  موضوع  و  باشد  شده  ثبت  سیرجان  شهرستان  شرکت های  ثبت  اداره  در  می بایست  شرکت   -1

درخصوص انجام خدمات نظافت عمومی و نگهداری فضای سبز باشد. 
2- از تاریخ ثبت شرکت حداقل 5 سال گذشته باشد و شرکت دارای حداقل سه سال سابقه کار و فعالیت در زمینه 

انجام خدمات نظافت عمومی و نگهداری فضای سبز باشد. 
نیاز حوزه نظافت عمومی و نگهداری فضای سبز و برعهده  3- تامین کلیه مواد، تجهیزات و ماشین آالت مورد 

پیمانکار می باشد.
4- الزم است در رزومه ارسالی، حتما آدرس و تلفن شرکت طرف قرارداد قبلی ذکر گردد.

توضیحات: 
1- محل انجام کار موضوع فراخوان؛ سایت مجتمع جهان فوالد سیرجان واقع در شهرستان سیرجان، کیلومتر 50 

جاده سیرجان- شیراز، کیلومتر 2 جاده اختصاصی گل گهر می باشد.
2- ارایه اسناد و مستندات مذکور هیچ گونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند. 

4- شماره تماس جهت کسب اطالعات بیشتر: 034-42273806
کمیسیون معامالت شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

شرایطموضوع فاخوانشماره فراخوان

نظافت عمومی و نگهداری 98-44
فضای سبز

گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاران حداقل سه سال سابقه کار در 
زمینه موضوع فراخوان در مجموعه های صنعتی و معدنی

      آگهی مزایده عمومی 
فروش شمش فوالدی  )نوبت اول(

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد حدود 800 )هشتصد( تن شمش فوالدی نرمال و حدود 
5000 )پنج هزار( تن شمش فوالدی درجه دو )لوزی، ترک طولی، حباب دار و...( و در محل دپوی خود 
واقع در شهرستان سیرجان، کیلومتر 50 جاده سیرجان- شیراز، کیلومتر 2 جاده اختصاصی گل گهر، را 

با شرایط و مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. 

بدین وسیله از کلیه شرکت ها و اشخاص حقیقی عالقه مند دعوت به عمل می آید حداکثر ظرف مدت یک هفته از 
تاریخ چاپ آگهی، تمایل خود را به صورت مکتوب به آدرس ایمیل DKMSJSCO@gmail.com ارسال و اسناد 

مزایده را دریافت نمایند.
شرایط:

1- شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول و یا رد یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
2- شرط بازگشایی پاکت های مزایده، ارسال حداقل سه پیشنهاد قیمت توسط شرکت ها یا اشخاص حقیقی واجد 

شرایط می باشد. 
3- هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مزایده می باشد. 

4- شماره تماس جهت کسب اطالعات بیشتر: 034-42273806

مشخصاتمقدارشرحشماره مزایده

شمش فوالدی با سطح مقطع 150*150 شمش فوالدی98-3
با وزن کل تقریبی 800 تن

مطابق جدول آنالیز شیمیایی مندرج در اسناد 
مزایده

شمش فوالدی
درجه دو

شمش فوالدی با سطح مقطع 150*150 و 
130*130 با وزن کل تقریبی 5000 تن

شمش های لوزی، حباب دار
 و ترک دار

نحوه دریافت اسناد مزایده

تماس با دبیرخانه کمیسیون معامالت به 
شماره تماس: 42273806 - 034

ارسال تمایل کتبی به آدرس ایمیل: 
DKMSJSCO@gmail.com

مبلغ تضمین شرکت در مزایده:

5/000/000/000 ریال )پنج میلیارد ریال(

کمیسیون معامالت شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان



گروه سیاسی: در عالم سیاست، مرز باریکی 
بین تهدید ها و فرصت ها وجود دارد. چه بسیار 
فرصت هایی که با یک چش��م ب��ه هم زدن به 
تهدیدات بزرگی تبدیل می ش��وند و چه بسیار 
تهدیدهایی که در صورت مدیریت و تدبیر به 
فرصت های مغتنمی بدل می گردند. داس��تان 
سیاس��ت خارجی ایران و برخی کش��ورهای 
متخاصم با ما از همین قرار است. در چند ماه 
اخیر، نخست وزیر اسرائیل، این قاعده را از روی 
تجربه متوجه شد. او مواردی همچون تحکیم 
روابط با روس��یه، مقابله با تهدی��دات ادعایی 
ای��ران و برقراری رابطه ویژه با دونالد ترامپ را 
فرصت هایی برای تقویت جایگاه سیاسی خود 
می دانست، اما حاال همین موارد به تهدیداتی 
تبدیل شده اند که ممکن است به قیمت سقوط 
او از قدرت تمام ش��وند. ب��ه گزارش فرارو، این 
روز ها نتانیاهو از همه طرف تحت فشار است. 
در داخل اس��رائیل، او به رغم برگزاری مجدد 
انتخابات، هنوز نتوانسته است دولت جدیدی 
تش��کیل دهد. در س��طح روابط خارجی نیز، 
مناس��بات اسرائیل و روس��یه به خاطر زندانی 
ش��دن یک زن اسرائیلی-آمریکایی در روسیه، 
تنش آلود ش��ده اس��ت. همچنین، در پی رها 
شدن کرد های سوریه توسط ترامپ، تردید ها 
در اس��رائیل درباره میزان حمای��ت آمریکا از 
اس��رائیل در هرگونه تقابل با ایران بیشتر شده 
اس��ت. عالوه ب��ر این، حمله ۱۴ س��پتامبر به 
تأسیسات نفتی ش��رق عربستان هم بر تردید 
اسرائیلی ها نس��بت به حمایت ترامپ از آن ها 
افزود. آمریکا، عربس��تان و حتی کش��ور های 
اروپایی، ایران را مس��ئول این حمله دانستند. 
س��عودی ها و اس��رائیلی ها انتظار داشتند که 
ترامپ پاس��خ قاطعی به ایران بدهد. اما ترامپ 
به رغم فش��ار های گسترده، از پاسخ نظامی به 
ایران خودداری کرد. پ��س از ماجرای آرامکو، 

س��عودی ها مانند اماراتی ها ب��ه تنش زدایی با 
ایران متمایل شدند. سعودی ها حتی از عمران 
خان، نخست وزیر پاکستان، خواستند که میان 

تهران و ریاض میانجیگری کند. 

عقب نشینی عربستان و امارات
تغیی��ر رویک��رد معن��ادار برخی کش��ورهای 
منطقه در قبال ایران که پیشتر در صف بندی 
مشخصی با جمهوری اسالمی حضور داشته اند 
به دلیل ناکامی در کشاندن ترامپ به یک جنگ 

نظامی علیه ایران است؟
بله. این دس��ته از کش��ورها از شکل نگرفتن 
یک جنگ نظامی میان ایران و امریکا ناراحت 
هس��تند زیرا حض��ور ترامپ را ی��ک فرصت 
طالیی برای خ��ود و تهدید بزرگی علیه ایران 
می دانس��تند اما نتوانستند از این فرصت برای 
خ��ود و تهدید علیه ایران اس��تفاده کنند و او 
را به مرحله جنگ علیه ایران بکش��انند. به هر 
میزان ک��ه این کش��ورها از موفقیت پیگیری 
سیاست های خود ناامیدتر شوند زمینه تغییر 
مواضع تش��نج آفرین آن ها و ب��روز آرامش در 
منطقه بیشتر می شود. در این میان سرنگونی 
پهپاد آمریکایی از س��وی جمهوری اس��المی 
ای��ران نقطه عطف��ی در تحوالت ج��اری بود؛ 

یعنی قبل از آن احس��اس می شد که سیاست 
آمریکا بر این مبتنی است که اگر منافع آمریکا 
یا متحدینش در منطقه مورد آسیب قرار گیرد، 
این کشور عکس العمل نشان می دهد؛ اما بعد 
از سرنگونی پهپاد و حمله موشک های ناشناس 
علیه تأسیسات نفتی عربستان برخی کشورهای 
منطقه و متحدین عربی آمریکا نگران و متوجه 
شدند که امکان تحقق خواسته های شان فراهم 
نمی باش��د. بنابراین ضرورت ی��ک بازبینی در 

رویکرد خود را احساس کردند.
االن امارات یکی از همان کشورهایی است که 
به وضوح جهت گیری سیاست خارجی خود را 
تغییر داده و اخیراً هیأت هایی را برای گفت و گو 
به ایران فرستاده اس��ت.! تردیدی وجود ندارد 
که پاشنه آشیل تحوالت منطقه به اختالفات 
ریاض و تهران بازمی گردد و نمی توان تأثیر حل 

اختالف این دو کشور و گفت وگوهای احتمالی 
می��ان آن ها را ب��ر معادالت سیاس��ی منطقه 

خاورمیانه نادیده گرفت. 
از سویی پس از تنش های فزاینده در خاورمیانه 
و به ویژه میان ایران و عربستان به ویژه پس از 
حمالت به تأسیسات نفتی آرامکو، گزارش ها و 
نش��انه های جدید، حاکی از آن است که ایران 
و محور عربس��تان در حال تالش برای کاهش 
تنش و احتماالً مذاکره مس��تقیم هستند. دو 
کشوری که یکدیگر را مرتب تهدید می کردند 
اما اکنون دنبال فرصتی برای نزدیک شدن به 
هم و تنش زدایی در منطقه هستند. به گزارش 
»تابناک«؛ چهار نشانه تازه از تغییر در فضای 
سیاسی منطقه بروز کرد! اول، ولیعهد سعودی 
برای نخستین بار با رد گزینه جنگ، بر رویکرد 
دیپلماتیک با ته��ران تأکید ک��رد. دوم، وزیر 

خارج��ه امارات از باز ش��دن مس��یر گفت وگو 
برای تفاهم با ایران س��خن گفت. سوم، عادل 
عبدالمهدی از آمادگی عربستان و ایران برای 
مذاکره پرده برداش��ت.... و چه��ارم، اظهارات 
ربیعی، سخنگوی دولت از ارسال پیام از سوی 

ریاض به تهران خبر می داد. 
در همین ح��ال وزیر مش��اور در امور خارجه 
امارات متحده عرب��ی طی مقاله ای در روزنامه 
آمریکایی فایننش��ال تایمز به روابط این کشور 
ب��ا ایران پرداخ��ت. وی در ادامه مقاله خود در 
این روزنامه نوش��ت: ابوظب��ی تمامی اقدامات 
برای از بین بردن تنش ها و کاهش پتانس��یل 
خصومت ه��ا با ای��ران را اتخ��اذ خواهد کرد و 
ه��ر زمان نیز ضرورت داش��ت آم��اده دفاع از 
خود اس��ت. وی همچنین نوشت که امارات به  
دنبال مسیر دیپلماتیک و عملگرا برای کاهش 
تنش ها و ایجاد گفت وگوس��ت و افزود: امارات 
متحده عربی، ایران و دیگر کشورها می توانند 
در خلیج فارس به عنوان همسایگان عادی و اگر 
نه به  عنوان بهترین دوستان، مشارکت داشته 
باشند.»محمد بن س��لمان« ولیعهد سعودی 
در مصاحبه با شبکه سی بی سی آمریکا گفت: 
»یک راه حل سیاسی از نگاه ما به مراتب بهتر 

از یک راهکار نظامی است.« 
عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق هم این 
هفته  طی س��خنانی با بیان اینکه هیچ طرفی 
جز اسرائیل در منطقه به دنبال جنگ نیست،  
اظهار کرد: کشورهای حوزه منطقه خلیج فارس 
از مذاکره صحبت می کنن��د و ما هم آمادگی 
خود را برای میزبانی جه��ت آغاز گفت وگوها 
میان طرف ه��ای درگیر در منطقه اعالم کرده 
ایم. وی همچنین گفته که ایران و عربستان نیز 
آماده مذاکره هستند. عبدالمهدی در مصاحبه 
با شبکه خبری الجزیره با اشاره به اینکه »همه 
از پذی��رش مذاکرات برای حل بحران س��خن 
می گویند«، گفت: باید شبح جنگ را از منطقه 
دور ک��رد. وی ادامه داد: همه نش��انه ها دال بر 
این است که هیچ طرفی جز اسرائیل به دنبال 
جنگ در منطقه نیست. عبدالمهدی در ادامه، 
هدف از س��فرش به عربس��تان را از بین بردن 
تن��ش در منطقه عنوان کرد و گفت: این بدان 
معناس��ت که طرف ها آماده هستند از برخی 
مواضع خود عقب نش��ینی کنند. نخست وزیر 
عراق افزود: با توجه به ش��رایط جدید معتقدم 
که عربس��تان و امارات به دنب��ال صلح و حل 
بحران می گردند و حل بحران یمن، کلید حل 

بحران در منطقه خلیج فارس است.

 شماره 1194 
 یکشنبه 28 مهر 1398  سیاست8

گمانهزنیها
دردستگیریروحا...زم

دس��تگیری روح ا... زم مدیر کانال »آم��د نیوز«گمانه زنی های فراوانی را 
درباره نحوه انجام این عملیات و بازداشت او توسط سازمان اطالعات سپاه 
در پی داش��ته و در چگونگی عملیات دس��تگیری او هنوز ابهامات زیادی 
وجود دارد  و بیش از همه اپوزیسیون خارج از کشور بهت زده به دنبال حل 
معمای بازداش��ت روح ا... زم است چرا که بیشتر از همه  نگران سرنوشت 
خود هستند. به گزارش فرارو، وقتی دوشنبه شب درتلویزیون، فیلم کوتاهی 
درباره بازداشت مدیر سایت »آمدنیوز« پخش شد خیلی ها شوکه شدند. 
در این ویدئوی ۹۰ ثانیه ای، زم گفت از رفتار های رسانه ای اش در سال های 
اخیر پش��یمان است!. زم در این ویدئو همچنین تأکید کرد که اعتمادش 
به کشور فرانسه که قرار بوده از او محافظت کنند، اشتباه بوده است. پیش 
از پخش این ویدئو و اعترافات اولیه زم گمانه زنی های زیادی درباره نحوه 

بازداشت او مطرح شده بود. بازار شایعات هم داغ بود. 
با پخش این اعترافات س��مت و س��وی گمانه زنی ها به گونه ای بود که از نقش 
دولت های خارجی در ماجرا حکایت می کرد. از همان ابتدا گمانه  ها این بود که 
زم با همکاری ترکیه و یا عراق در یکی از این دو کش��ور بازداش��ت شده است. 
تأکید زم در نقد اعتماد ترکیه این گمانه را کمی تقویت کرد. در این بین عده ای 
هم مدعی بودند که زم در قالب یک تبادل با فرانسه دستگیر شده است. پس 

از آن گمانه زنی دیگری مطرح شدکه بیش از همه مورد توجه قرار گرفت. 
براساس این سناریو زم قصد سفر از باکو به دبی را داشته که توسط اطالعات 
س��پاه بازداشت شده اس��ت. اما در کجا؟ در خاک ایران، در شیراز! مبنای این 
گمانه زنی براساس خبری مربوط به پنج روز قبل از آن بود که گفته بودند زم 
مسافر این پرواز بوده و پس از فرود اضطراری هواپیما در شیراز بازداشت شده 
اس��ت. شبیه به بازداش��ت عبدالمالک ریگی که چند سال پیش در عملیاتی 
مش��ابه دستگیر ش��د. در دلیل این خبر گفته ش��د »تهنون بن زاید«، مشاور 
امنی��ت ملی امارات به همراه برادر کوچک »محمد بن زاید آل نهیان« ولیعهد 
ابوظبی اخیراً طی یک س��فر محرمانه به مدت ۴۸ ساعت در تهران بوده اند تا 
درب��اره کاهش تنش ها در خلیج فارس گفتگو کنند. به همین دلیل ادعا ش��د 
دولت امارات طی توافقی پشت پرده با ایران روح ا... زم را به ایران تحویل داده 
اس��ت. در همین حال سناریو دیگری که مطرح شد مربوط به فرود اضطراری 
پرواز لندن به مسقط در فرودگاه تبریز بود. دلیل این فرود اضطراری نامساعد 
بودن حال یک زن باردار هواپیما عنوان شد که نیاز به خدمات پزشکی داشت. 
برخی گفتند ممکن است زم در این پرواز بوده و در تبریز دستگیر شده 
است. در همان حال شبکه تلویزیونی عربی المیادین اعالم کرد »روح ا...

زم پس از ورود به عراق و مراجعه به سفارت فرانسه در بغداد، برای دیدن 
برخی همدس��تان ایرانی اش به اربیل عراق در نزدیکی مرز ایران رفت و 
آنجا در دام نیروهای اطالعاتی س��پاه اس��یر شد.«! اما در آخرین خبرها 
مس��ئله پرواز »زم« از پاریس به بغداد مطرح ش��د و خانمی که خود را 
مهس��ا رازانی همس��ر او می نامید در گفتگو با برخی شبکه های فارسی 
زبان مثل بی بی سی و اینترنشنال ادعا کرد شوهرم با اطالع فرانسوی ها 
۱۹ مهر به قصد انجام کاری به عراق پرواز کرد و روز بیستم که به بغداد 
رسید پس از صحبت یک دقیقه ای با من دیگر خبری ازش نشد تا اینکه 

شنیدم بازداشت شده است.!

از تنها ماندن اسرائیلنگاه
تا عقب نشینی آشکار عربستان و امارات 

مرز  باریک میان 
تهدیدها و فرصت ها

 سعودی ها و اماراتی ها به همراه اسرائیلی ها در یک باشگاه بودند. مقابله با ایران، هدف مشترک همه آن ها بود.
اما اتفاقات غیرمنتظره در منطقه و تردید ترامپ در استفاده از گزینه نظامی علیه ایران، نقش زیادی در 
متفرق شدن آن ها داشته است تا جایی که کشورهای عربی متخاصم با ایران متوجه شدند نه تنها از سوی آمریکا 
پشتیبانی نخواهند شد که در صورت وقوع هرگونه درگیری نظامی در منطقه، در برابر حمالت چندجانبه ایران

بسیار آسیب پذیر و شکننده اند. از این رو در یک عقب نشینی آشکار به دنبال گزینه راه حل سیاسی و حل مشکالتشان 
با ایران از طریق گفتگو برآمده اند

آگهي مناقصه عمومي شماره 98/37/ع
شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد "تأمين دو دستگاه ترانسفورماتور" مورد نياز خود را به شرح جدول 

ذيل از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شركت فروشنده واجد شرايط واگذار نمايد.

 لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذكور را به همراه 
فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت تأمين كنندگان و مشتريان - مناقصه ها دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 

9 الي 14 روز سه شنبه مــورخ 98/8/14 در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. 
مديريت قراردادها و معامالت - شركت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي مناقصه عمومي شماره 98/38/ع
شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد "تأمين دو دستگاه درايو" مورد نياز خود را به شرح جدول ذيل از 

طريق برگزاري مناقصه عمومي به شركت فروشنده واجد شرايط واگذار نمايد.

 لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذكور را به همراه 
فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت تأمين كنندگان و مشتريان - مناقصه ها دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 

9 الي 14 روز سه شنبه مــورخ 98/8/14 در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. 
مديريت قراردادها و معامالت - شركت معدني و صنعتي گل گهر

آگهي مناقصه عمومي شماره 98/36/ع
شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد "تأمين چهار دستگاه الكتروموتور" مورد نياز خود را به شرح جدول 

ذيل از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شركت فروشنده واجد شرايط واگذار نمايد.

 لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم 
پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت تأمين كنندگان و مشتريان - مناقصه ها دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 

روز سه شنبه مــورخ 98/8/14 در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد.
مديريت قراردادها و معامالت - شركت معدني و صنعتي گل گهر

 فراخوان طراحي لوگو
 شهرداری بلورد

شـهرداری بلورد در نظر دارد مطابق بند 3 مصوبه شـماره 246 شـورای اسـالمی 
شـهر بلورد جهت طراحی آرم )لوگو( شهرداری از طريق برگزاری مسابقه در قالب 

فراخوان اقدام نمايد.
لذا از كليه هنرمندان، دانشـگاهيان، فرهنگيان، دانشـجويان و ساير عالقه مندان 
دعوت می شـودجهت اطالع از شرايط و نحوه شركت در اين مسابقه از تاريخ درج 
آگهـی تا تاريخ98/8/20 به واحد روابط عمومی شـهرداری بلورد مراجعه نمايند . 

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

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

مصالح ساختمانی عباسلو 
فروش آجرگره ای يزد تحويل سيرجان تنی 160 

آجرگره ای كرمان تحويل سيرجان تنی 165 
آجرگره ای نی ريز تحويل سيرجان تنی 180

بلوار هجرت، چهارراه آهكی ها 
0 9 1 3 3 4 5 9 4 1 4



گروه حوادث/ علی عزیزی

◄ ◄ طالیاب نداشتند
دادس��تان عمومی و انقالب س��یرجان از دستگیری 
س��ارقان غیربومی خبر داد که تع��داد زیادی منزل 
مسکونی را با هدف س��رقت طال مورد دستبرد قرار 
داده بودند. قاضی محس��ن نیک ورز گفت: این افراد 
که سابقه دار و بسیار حرفه ای هستند در روز جمعه 4 
منزل در خیابان ولی عصر )عجل ا...( حوالی ورزشگاه 
امام علی)علیه الّس��الم( را مورد س��رقت قرار دادند 
که خوش��بختانه توس��ط مأموران انتظامی سیرجان 
شناس��ایی و دس��تگیر ش��دند. وی افزود: گروهی از 
این س��ارقان نیز در شهربابک مخفی شده بودند که 
آن ها نیز به دام قانون افتادند. این مقام قضایی تعداد 
دستگیرش��دگان را 8 نفر اعالم کرد که همگی اهل 
لرستان هستند. دادستان سیرجان در پاسخ به سوالی 
درخصوص اینکه گفته می ش��ود س��ارقان غیربومی 
مجهز به طالیاب هستند، گفت: تاکنون هیچ گزارشی 
مبنی بر وجود طالیاب گزارش نش��ده است و اینکه 
س��ارقان کل منزل را با هدف کشف طالها جستجو 
کرده و به هم می ریزند نش��انه این است که طالیاب 
ندارن��د. این افراد قصد س��رقت در شهرس��تان های 

رفسنجان و انار را نیز داشته اند.

◄ ◄اقدام ضربتی گشت نامحسوس
فرمانده انتظامی س��یرجان نیز ب��ه خبرنگار حوادث 
نگارس��تان گفت: ب��ه محض اطالع از س��رقت ها در 
روز جمعه محدوده را تحت پوش��ش با گش��ت های 
محس��وس و نامحس��وس ق��رار دادی��م. س��رهنگ 
محمدرضا ایران نژاد افزود: خوشبختانه با اطالعاتی که 

مردم در اختیار ما قرار داده بودند متوجه ش��دیم که 
سارقان در محدوده بلوار چمران هستند. یک گشت 
نامحسوس پلیس آگاهی 2 نفر را مشاهده می کند که 
با خودروی پراید به ش��کل مش��کوکی در حال تردد 
هس��تند. آنها را متوقف و از داخل خودروی 4 کیف 
متعلق به سارقان را کشف می کنند که در آن مقادیر 
زیادی طال پیدا می ش��ود. پس از آن با اقدامات فنی 
و ش��گردهای پلیس��ی و با چندین عملیات پیچیده 
نفرات بعدی شناسایی و دس��تگیر، و یک خودروی 
پارس نیز از آنها توقیف می ش��ود. این مقام انتظامی 
تصریح کرد: پلیس آگاهی در حال تکمیل تحقیقات و 
جمع آوری ادله است و به احتمال فراوان تعداد زیادی 
از س��رقت های منزل در سیرجان و شهرهای  توسط 

این گروه انجام گرفته است.

◄ ◄ سارقانی در همسایگی ما
 گزارش خبرنگار حوادث نگارس��تان حاکی اس��ت 
این س��ارقان عموما در منازل به دنبال طال و پول 
می گش��تند و کمتر گزارش شده که وسایل منزل 
را سرقت کرده باشند اما در برخی منازل مشاهده 
ش��ده که اق��الم مصرفی نظیر ان��واع کابل، کفش، 
فلش مموری، گوش��ی تلفن همراه، ناخن گیر)!( و 

... را نیز سرقت کرده اند. 
ش��نیده ها حاکی اس��ت متاس��فانه برخ��ی از این 
س��ارقان با همش��هریان خود که نی��روی پیمانکار 
برخ��ی پروژه ه��ا در منطق��ه گل گه��ر هس��تند، 
همکاری داش��ته اند. البته در هر جای دنیا انس��ان 
خوب و بد وج��ود دارد و نمی توان عمل مجرمانه 
گروه��ی معدود را ب��ه قوم خاصی نس��بت داد اما 
متاس��فانه بخش عم��ده ای از س��رقت های خاص 

منازل در س��یرجان مربوط ب��ه متهمان غیربومی 
اس��ت که بایس��تی نهادهای متول��ی برنامه ریزی 
مناس��بی در این رابطه داشته باش��ند و در هنگام 
به کارگی��ری نیروهای غبربومی از وضعیت س��ابقه 
آنه��ا و نوع رفت��ار فعلی آنها اطالع کس��ب کنند. 
اینک��ه پیمانکاران یک مجموع��ه معدنی به صرف 
مه��ارت یک فرد غیربومی، بدون بررس��ی، او را به 

کار می گیرد تبعات این چنینی دارد.

◄ ◄گفته های یک مالباخته
یک��ی از افرادی ک��ه منزل آنها مورد س��رقت قرار 
گرفته در گفت وگ��و با خبرنگار نگارس��تان اظهار 
داش��ت: 4 منزل در خیابان ولی عصر)عج( حوالی 
تقاطع دهخدای ش��مالی به فاصله نیم س��اعت در 
غروب جمعه مورد س��رقت ق��رار گرفتند. در یکی 

از منازل س��ارقان هنوز مشغول جستجو بودند که 
صاحبخانه وارد می شود. آنها پشت در مخفی شده 
و هنگامی ک��ه مادر خانواده قص��د ورود به منزل 
داش��ته با هل دادن او فرار می کنند. در منزل فرد 
دیگر ب��ا بریدن ن��رده پنجره وارد می ش��وند. آنها 
هرچه تالش م��ی کنند طالها را پی��دا نمی کنند 
اما یک دس��تگاه پلی استیشن، دو گوشی قدیمی 
تلف��ن همراه، دو س��اعت، فلش مم��وری، مقادیر 
زیادی کابل و ... را سرقت می کنند. از سوی دیگر 
شنیده شد برخی سارقان غیربومی، خوراکی مورد 
استفاده خود را نیز نظیر برنج، گوشت و رب گوجه 
از منزل همش��هریان سیرجانی س��رقت کرده اند. 
سارقان غیربومی که برخی منازل را قبال با عالمت 
ضربدر روی در مشخص می کردند به طور همزمان 

اقدام به سرقت کردند که سرانجام گرفتار شدند.

دستگیری عامل تخریب
 شیشه خودروی اورژانس

گروه حوادث: مأموران پلیس س��یرجان فردی که با بیل شیشه خودروی 
بنز پیشرفته اورژانس 115 سیرجان را شکسته بود، دستگیر کردند. خانواده 
ی��ک جوان که به علت نامعلومی فوت کرده بود، با اورژانس تماس گرفته از 
آن ها کمک می خواهند. ش��نیده ش��ده به علت کمبود پای��گاه اورژانس در 
س��یرجان مأموران که در عملیات دیگری بودند ب��ا تأخیر در محل حاضر 

می شوند. 
البته بنا به گفته رئیس اورژانس 115 س��یرجان بیش از 3 س��اعت و حتی 
بیشتر از مرگ این جوان گذشته بوده و اعتراض برادر او بی مورد بوده است. 
برادر که به علت تألمات روحی دچار احساس��ات شده و شنیده بوده که به 
علت دیر آمدن اورژانس این اتفاق افتاده، بدون بررسی در اقدامی عجیب و 
مجرمانه با بیل دو شیش��ه عقب آمبوالنس را تخریب کرده است. متأسفانه 
اکنون این آمبوالنس پیش��رفته و با امکانات، متوقف شده و امدادرسانی به 
م��ردم با آمبوالنس جایگزین قدیمی انجام می ش��ود که امکانات به مراتب 
کمتری دارد و ممکن اس��ت جان یک ش��هروند به خاطر رفتار بچه گانه این 
جوان به خطر بیفتد. نبی ا... حیدرپور بیان داشت: لوازم یدکی آمبوالنس بنز 
از آلمان تأمین می شود و تهیه آن ها بسیار سخت و پرهزینه است پیگیری 

کردیم تا در تهران شیشه یدکی را پیدا کنیم. 
وی ادام��ه داد: البته به خاطر ش��رایط عزادار بودن ای��ن خانواده فعاًل اعالم 
رضایت کردیم تا مراسم تشییع، تدفین و پرسه تمام شود اما بعد از آن این 
ف��رد باید جوابگوی مقام قضایی و تخریب خودروی اورژانس باش��د. رئیس 
اورژانس 115 س��یرجان از هم��کاری پلیس تقدیر ک��رد و گفت: مأموران 

انتظامی در همان دقایق اول جوان را دستگیر و به کالنتری انتقال دادند.

کمپ ترک اعتیاد دولتی 
در انتظار موافقت بهزیستی استان

گ�روه ح�وادث: در حالی که مطالبه  عمومی م��ردم درخصوص راه اندازی 
کم��پ دولتی ماده 16 ترک اعتیاد در س��یرجان همچنان ادامه داش��ته و 
افتتاح کمپ مراحل پایانی را می گذراند و با پیگیری دادس��تان س��یرجان، 
نماینده مردم، فرمانداری، بهزیس��تی و ش��هرداری و حمایت ش��رکت های 
معدنی تقریباً کار به پایان رس��یده و دکتر کمپ نیز انتخاب شده، موافقت 
بهزیستی استان به عنوان آخرین گام نیاز است که از قرار معلوم این مشکل 
همچن��ان پابرجاس��ت و مردم هنوز مجبور به تحمل معت��ادان متجاهر در 
سطح شهر و پارک ها هستند که عالوه بر نازیبایی بصری، امنیت اجتماعی 
ش��هروندان را به مخاطره می اندازد. امیدواریم مسئوالن شهرستان خصوصاً 
مدیران بهزیس��تی س��یرجان با تعامل ب��ا اداره کل این ق��دم نهایی را هر 
چه س��ریعتر بردارند تا یکبار برای همیش��ه این معضل در سیرجان حل و 

نارضایتی مردم برطرف شود.

توضیح و پوزش
در خبری که هفته گذش��ته پیرامون فقدانی یک همش��هری سیرجانی در 
صفحه حوادث منتشر ش��ده بود، به اشتباه کلمه »مرحوم« قبل از نام این 

شهروند قرار گرفته بود که ضمن پوزش بدین وسیله تصحیح می شود.

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

آغل احشام را به درب های آهنی،
قفل کتابی مرغوب مجهز کنید.
معاونت اجتماعی 
فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان 
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| قاضی نیک ورز | | سرهنگ ایران نژاد |

خبر خوب دادستان و فرمانده انتظامی سیرجان برای مردم

باند اشباح تاریکی
در ایستگاه پایانی

        آگهی شناسایی و
کاران واجدشرایط   پیش ارزیابی پیمان

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به شناسایی و پیش ارزیابی شرکت های واجد 
صالحیت جهت اندازه گیری و پایش عوامل زیان آور در مجموعه خود اقدام نماید. 

بدینوسیله از کلیه شرکت های واجد شرایط دارای رتبه ی 1، 2 و 3 از سازمان بهداشت حرفه ای، دعوت 
بعمل می آید حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ چاپ آگهی، تمایل خود را بصورت مکتوب همراه با 

تصویر اسناد و مدارک ذیل به آدرس ایمیل DKMSJSCO@gmail.com ارسال نمایند.

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

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

4- گواهی رتبه ی 1، 2 و 3 از سازمان بهداشت حرفه ای. )مهم( 
ارسالی  رزومه های  و  )سوابق  فوق الذکر.  موضوع  با  شده  انجام  قراردادهای  نمونه  و  سوابق  رزومه،   -5

می بایست مربوط به سال 94 تاکنون و با موضوع مرتبط باشند.( 
6- گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص انجام خدمات فوق الذکر.

7- مدارک، سوابق و رزومه نفرات تیم اجرایی. 
 توضیحات: 

1- موضوع مدارک ثبتی پیمانکار حتمًا باید در رابطه با موضوع آگهی باشد. 
2- ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچ گونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند و صرفًا جهت شناسایی 

شرکت های دارای رتبه ی 1، 2 و 3 از سازمان بهداشت حرفه ای می باشد.  
3- جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 03442273806 تماس حاصل نمایید. 

کمیسیون معامالت شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

شرایطموضوع فراخوانشماره فراخوان

اندازه گیری و پایش عوامل 98-41
زیان آور محیط کار

- رتبه ی 1، 2 و 3 از سازمان بهداشت حرفه ای

به حکم ادب و قدرشناسی بدینوسیله از 
جناب آقای شهباز حسن پور نماینده محترم شهرستان هـای سیرجـان و بردسیـر در 
مجـلس شــورای اسـالمـی، حاج آقا پوریانی مدیرعامل محترم شرکت گهرزمین، استاد 
سیدجواد حسینی، جناب آقای دکتر مسعود حاج محمدی،  جناب آقای دکتر فائضی، مدیرکل 
محترم جمعیت هالل احمر اسـتان و پرسـنل محترم، ریاست محترم کمیته امداد سیرجان و 
پرسـنل محترم، مدیر و پرسنل محترم گمرک سـیرجان و گمرک شهید رجایی بندرعباس، 
مدیران و پرسنل محترم مجتمع مس سرچشمه، سازمان نظام مهندسی ساختمان سیرجان، 
اداره آموزش و پرورش سـیرجان، کانون وکالی دادگسـتری اسـتان کرمان، مجتمع سـنگ 
آهن گل گهر، شـرکت های گهرروش و آرمان گهر، سرپرسـتی و کارکنان بانک سپه استان و 
شهرسـتان سـیرجان، همسایگان، دوستان، آشـنایان و اقوام محترم که از راه دور و نزدیک 

تشریف آورده اند و در مراسم تشییع، ترحیم و خاکبندان مرحوم 

شادروان حاج اصغر زیدآبادی نژاد 
شرکت و ابراز همدردی نموده اند، تقدیر و تشکر به عمل می آید. 

خانواده های زیدآبادی نژاد و حسین پور 

تقدیر و تشکر
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سیاسی  /   اجتماعی /   فرهنگی

امام رضا )علیه الّسالم(: 
پنهان كننده كار نیك ]پاداشش[

برابر هفتاد حسنه است و 
آشکاركننده كار بد سرافکنده است
و پنهان كننده كار بد آمرزیده است.

فاصله های طبقاتی
و توسعه نامتوازن 

بیژن ادبی

بس��یاری از شهروندان س��یرجانی در دهه های اخیر 
هم راس��تا با توس��عه ی اقتصاد محلی در حوزه های  
مع��ادن، کش��اورزی ، حمل ونقل و ب��ازار آزاد دچار 
تحوالت جّدی از منظر طبقاتی شده اند. این پیشرفت  های اقتصادی تبعاً 
منجر به تغییر در س��بک مادی زندگی مردم ش��ده و مزایای بس��یاری 
را برای آن ها داش��ته اس��ت. سرعت رش��د اقتصادی، روبنای فرهنگی را 
ب��ه ناچار تغییر می ده��د. در برخی موارد، هماهنگ س��ازِی میان  رفتار 
اجتماعی و جایگاه طبقاتِی تازه کسب ش��ده، اتفاق می افتد و گاهی اوقات 
هم جایگاه طبقاتی رش��د می کند اما فرد از روبنای فرهنگی متناس��ب 
برخوردار نیست. گاهی هم تقاّل برای تغییر سبک زندگی در میان افراد با 
جایگاه های طبقاتِی متحول شده، شبیه به ماجرای تقلید کالغ از راه رفتن 
کبک می ش��ود که نهایتاً طریقه راه رفتن س��ابق خودش را هم فراموش 
می کند. بحث اصلی این مقال اما در خصوص نرخ تورم لجام گسیخته ای 
اس��ت که در مورد بس��یاری از کااله��ا در جامعه جریان دارد. بررس��ی 
ش��اخص هایی مانند تورم، روند صعودِی انباشت س��رمایه، ارزش افزوده 
و نرخ ش��ناور کاالهای مصرفی مانند میوه، گوشت و سایر اقالم خوراکی 
و رصد کردن معامالت روزانه ی مس��کن و خودرو در س��یرجان با سایر 
شهرس��تان های ایران به تناسب جمعیت ش��هر، نشان دهنده ی اختالف 
فاحش��ی در این میان اس��ت. حتی در پاره ای م��وارد، هزینه هایی مانند 
تعمیر و صافکاری خودرو در شهرستان سیرجان از استان همجوار یعنی 
یزد نیز بیش  تر است. تحلیِل خیز بلند قیمت ها در زادگاه ما نیاز به جهد 
و تالِش عجیب و غریبی ندارد، کافی اس��ت آمارهای مقایسه ای کرایه   ی 
مس��کن س��یرجان را در طول دو دهه ی اخیر را نظاره گر شوید. تحلیل 
ش��یِب تنِد منحنی تصاعدِی قیمت مسکن در ش��هر ما به آسانی یادآور 
می شود که زرخیز بودِن این خطه عالوه بر مواهب و مزایای بی شمار که 
ملموس ترین آن ها رونق اقتصادی نس��بت به دیگر شهرهای ایران است، 

معایب و زیان هایی نیز درپی دارد.
مس��تأجرین حقیقتاً در شرایط بسیار ناگواری زندگی می کنند. هر سال، نرخ 
کرایه ی مسکن در سیرجان، متغّیر و نسبت به مرکز استان نیز افزون تر است. 
چرایی این امر را باید در نَفِس حضور و شکل گیری بنگاه های رعنای اقتصادی 
دانس��ت که ارقام سود و درآمد این بنگاه های کالن با بودجه  نفتی در رقابت 
اس��ت. این بنگاه ها در عین حال که منش��أ خیر و برکت برای مردم از منظر 
اشتغال زایی، کاهش بیکاری، حذف رکود از بازار محلی و رشد بخش خصوصی 
هس��تند، عوارض و تبعاِت ناخواسته ای را بر شهر تحمیل می کنند. عوارضی 
مانند تورم مهارگس��یخته ای که جامعه را به ش��دت دوقطبی کرده و موجب 
افزایش شاخص شکاف طبقاتی یا همان شاخص »جینی« در شهرستان شده 
است، از عوارض این توسعه ی ناهمگوِن شهرمان محسوب می شود. سیرجان 
از جایگاه جغرافیایی بی نظیری برخوردار است که انصافاً به خودیِ خود می تواند 
منب��ع درآمدی قابل توجهی باش��د. اگر برنامه ریزان و سیاس��ت گذاران امور 
اجتماعی و اقتصادی زادگاه مان ضمن افزایش سرزندگی و نشاط و پویایی در 
فضاهای شهری مانند خیابان ها و مکان های عمومی به عنوان عرصه های حیات 
اجتماعی از همه ی منابع، ظرفیت ها و پتانسیل ها نیز به خوبی استفاده کنند 
و نگاهی راهگشا نس��بت به اصالح و تعدیل شکاف طبقاتی در جامعه داشته 
باشند، هم تحول معیشتی در زندگی شهروندان به وجود خواهند آورد و هم از 

عوارض ناخواسته توسعه نامتوازن جلوگیری خواهد کرد. 

نگاه آخر

روابط عمومی
که پاسخگو نیست!

دادگستری از جمله نهادهایی است که به اقتضای شرایط کاری اش قاعدتاً 
باید دریچه ای به س��مت افکار عمومی و جامعه داش��ته باشد. وجود و بروز 
آسیب های اجتماعی، جرم ها و جنایت ها و بسیاری حوادث کوچک و بزرگ 
اجتماعی از جمله پرونده هایی اس��ت که در این نهاد قضایی رسیدگی و به 
صدور حکم منتهی می شوند. حال اگر روابط عمومی این مجموعه در ارتباط 
با رسانه های جمعی اقدام به بازخوانی و تحلیل محتوای این پرونده ها می کرد 
و نتایج آن را به اطالع ش��هروندان می رساند شاید در پیشگیری از اتفاقات 
مشابه اثر خود را می گذاشت. این  در حالی است که متأسفانه روابط عمومی 
دادگستری سیرجان نه تنها ارتباط الزم را با مجموعه رسانه های شهرستان 
ندارد که امکان تماس با مدیر روابط عمومی دادگس��تری نیز وجود ندارد. 
حال باید دید رئیس جدید دادگس��تری که خود از قضات با س��ابقه و اهل 
تحلیل و تفسیر وقایع اجتماعی است قفل این روابط عمومی را باز می کند؟

جناح های سیاسی
 به  تنهایی قادر به پیروزی نیستند

محمد هاشمی گفت: جناح اصولگرا، اصالح طلب و اعتدالی سه جریان اصلی 
کشور ما در مقطع فعلی هستند که در حال حاضر در عرصه سیاسی کشور 
مشغول به فعالیت اند؛ اما هیچ یک از این سه جناح سیاسی براساس تجارب 
گذشته ضریب نفوذشان در جامعه به تنهایی به ۵۰ درصد هم نمی رسد. از 
این روی، هیچ یک از این جریانات سیاس��ی به تنهایی قادر به پیروزی در 
انتخابات اعم از ریاست جمهوری یا مجلس نیستند. وی افزود: هر انتخاباتی 
که در کشور ما انجام شود ما یک حزب یا جناح در کشور نداریم که ضریب 

نفوذش باالی ۵۰ درصد باشد که بتواند برنده انتخابات باشد. 
نامه عجیب ترامپ به اردوغان!

آقای رئیس جمهور گرامی:
بیا با هم یک معامله خوب کنیم! تو نمی خواهی مسئول کشتار هزاران نفر 
باشی و من هم نمی خواهم مسئول نابود کردن اقتصاد ترکیه باشم - ]الزم 
باش��د[ این کار را می کنم. قباًل قدری از طعمش را در ارتباط با کش��یش 

]اندرو[ برانسون چشیده ای.
من س��خت کار کرده ام تا بعضی از مشکالت شما را حل کنم. دنیا را ناامید 
نکن. می توانی معامله فوق العاده ای کنی. ژنرال مظلوم ]کوبانی، فرمانده شبه 
نظامیان کرد[ آماده مذاکره با توس��ت و آماده اس��ت تا امتیازاتی بدهد که 
تابحال نداده است. نسخه ای از نامه اش را که همین به تازگی دریافت کرده ام، 

به صورت محرمانه ]برایت[ ارسال می کنم.
اگر این کار را به طرز درس��ت و انس��انی انجام دهی، تاریخ نگاه خوبی به تو 
خواهد داشت. اما اگر چیزهای خوبی اتفاق نیافتد، تا همیشه به تو به چشم 

یک شیطان نگاه می کند. سرسخت نباش. احمق نباش.
بعداً با تو تماس می گیرم/ ارادتمند 

حاشیه - خبر
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18 سال پیش در این روز
مروری بر 

 دور
خبار سال های

ا

◄سرهنگ كارآموز فرمانده انتظامی سیرجان در مصاحبه با 
نگارس�تان از تأسیس پاركینگ ویژه كامیون ها در بلوار مالك 
اش�تر خبر داد و گفت: از این پاركینگ ب�ه زودی بهره برداری 
می شود و پس از آن دیگر رانندگان حق ورود به داخل شهر را 
ندارند. وی از افزایش گش�ت زنی ها و مبارزه بیشتر با كاالهای 
قاچ�اق كه از مبدأ دریا و بندرعباس وارد می ش�وند نیز اطالع 
داد و گفت: آن مبارزه تشدید و افراد خاطی به دادگاه معرفی 

می شوند.
◄ حمی�د ماه�ی صفت مع�روف ب�ه مس�تربین در گفتگو با 
نگارس�تان از اینکه مردم را می خنداند ابراز خوش�حالی كرد 
و گف�ت: خداوند این توانای�ی را به م�ن داده و از این بابت او 
را س�پاس می گویم. وی در پاس�خ این كه چرا به او مس�تربین 
می گوین�د گفت: باید از مردم بپرس�ید ولی ش�اید رفتارهای 
من ش�بیه رفتاره�ای »روان اتکینس« انگلیس�ی معروف به 

مستربین است. 
◄ حمی�د امیری مقدم در مس�ابقات بین المللی تركیه موفق 
به كس�ب مدال نقره شد. این كاراته كار سیرجانی كه به همراه 
تیم مس به مسابقات اعزام ش�ده بود عنوان ستاره مسابقات 

را نی�ز به دس�ت آورد. محمد نصی�رزاده دیگر 
ورزش�کاری از س�یرجان بود كه به این مس�ابقات 

اعزام ش�ده ب�ود. این دو عضو باش�گاه اتحاد س�یرجان 
می باشند. 

◄ گروه كنس�رت موس�یقی پ�اپ از فردا 22 مه�ر در محل 
س�ینما قدس برنام�ه اجرا می كن�د. مجتبی نخعی، احس�ان 
ستوده، عباس ایران نژاد، علی ستوده، علی محمدی، المیرا و 

گیلدا فتاحی اعضای این گروه را تشکیل می دهند. 
◄ بیمارس�تان دكتر غرض�ی موفق به اخ�ذ گواهینامه ایزو 
9001 ش�د. ای�ن بیمارس�تان ب�رای اولی�ن بار در می�ان تمام 
بیمارس�تان های تأمین اجتماعی كش�ور چنی�ن رتبه ای را از 

مؤسسه مدیریت كیفیت كانادا به دست آورد.
◄ ریی�س جدی�د اداره تع�اون س�یرجان معرف�ی ش�د. در 
جلس�ه ای كه ب�ه همی�ن منظور با حض�ور عب�اس دعاگویی 
فرماندار و برخی مس�ئوالن شهرس�تان در فرمانداری برگزار 
ش�د منصور عماد به عنان رئیس جدید اداره تعاون سیرجان 
معرفی و از خدمات س�ّید محمد حس�ینی رئیس پیشین این 

اداره تقدیر شد./ نگارستان شنبه 28 مهرماه 1380

جناب آقای

 مجید میرشاهی 
ریاست محترم اداره آب و فاضالب شهری 

از جنابعالی به جهت پیگیری و انجام پروژه آب رسانی
 به روستای جنت آباد کمال تشکر و قدردانی را داریم.

 اجرکم عنداهلل 
مالکین روستای جنت آباد

جناب آقای 

حاج شهباز حسن پور 
نماینده مردمی و دلسوز شهرستان  سیرجان 

آب   پروژه  پیگیری  جهت  به  جنابعالی  از  بدینوسیله 
آشامیدنی و گاز شهری به روستای جنت آباد تقدیر و 

تشکر به عمل می آید. 
مالکین روستای جنت آباد

جناب آقای 

علی احمدی پور 
ریاست محترم آب روستایی شهرستان سیرجان

اتمام  از جنابعالی به جهت پیگیری و  بدینوسیله 
پروژه آب آشامیدنی به روستای جنت آباد تقدیر و 

تشکر به عمل می آید. 
مالکین روستای جنت آباد

قبولی تان را در رشته پزشکی دانشگاه کرمان 
تبریک عرض نموده، موفقیت روزافزون شما را 

از خداوند متعال خواهانیم. 

بابا، مامان، داداش امیر و داداش عرفان

سرکار خانم

زهرا آباده 

جناب آقای
 مهندس حسن رحیمی 

انتص�اب بج�ا و شایس�ته جنابعالی  را ب�ه عنوان 
مدیرعامل شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه 
گل گهر تبریک عرض نموده، س�ربلندی و موفقیت 

روزافزون تان را از خداوند متعال خواهانم. 
احسان یزدی

 | صحنه ای از راهپیمایی اربعین 1397 مردم سیرجان به سوی مرقد مطهر امامزاده علی)علیه الّسالم(  /   عکس : مجید شبستری |



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

4  صفحه
نیازمندیهای سیرجان

اولین و جامع ترین

 نیازمندیهای  استان
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داربست فلزی 
سیرجان جنوب

 09133472290  
عباسی 

    فروش،نصب،سرویس، تعمیر  و  لوله کشی زیرکار 

 کـولر گـازی اسپــلیـت  

خیابان وحید 
روبروی فروشگاه افق کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
09164458335

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

@negarestanniaz

سالن آرایشگاه زنانه
 با موقعیت بسیار عالی و درآمد 

بسیار خوب 
صندلی رنگ و شینیون و میکاپ و 

ناخن کار خود 
را با بهترین شرایط 

اجاره می دهد
09133791580

نمایندگی :بلوار عباسپور
 حد فاصل خ نواب و حر ریاحی 

شهسواری 
9132478535 

42334979 

نمای ماندگار 
با  آجر نمای محک تهران

انواع نسوز- شیل - رس جوشکاری سیار، 
خرده کاری

 09136345386
هاشمی نسب
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@negarestanniaz

به یک منشی برای کار در شرکت 
اسدی نیازمندیم
09133477436

به یک خانم مجرد با مدرک پرستاری 
یا مامایی یا بهیاری جهت کار نیازمندیم

09136219166-09133451741

نیروی اداری یک نفر با سابقه کاری مرتبط 
آشنا به سیستم حسابداری 

مسلط به فتوشاپ و...
مسلط به فضای مجازی

مسلط به تولید محتوا و تبلیغات موثر
آشپز و نیروی خدماتی یک نفر

ارسال اطالعات فردی و سوابق کاری از طریق
 واتس آپ به شماره 09135398172

به یک همکار 
جهت کار در دفتر امالک 
نیازمندیم بصورت تمام 

وقت یا نیم وقت
09131453181

به دو نفر نیروی 
خانم جهت همکاری در 
لوازم تحریر زرین خط 

نیازمندیم
09222456066

از تعدادی استادکار 
و شاگرد نقاش ساختمان 

بصورت دائم  وروزمزد دعوت 
بعمل می آید. )آریا رنگ(

09133477951

از یک نفر 
راننده پایه3 یا 2 جهت 
کار بر روی وانت مزدا 

نیازمندیم
09138419762

از دو نفر خانم 
جهت کار در ساندویچی 

دعوت بعمل می آید
09902892154

به دو نفر خیاط 
ماهر خانم برای کار در 
مزون لباس بچه گانه 

نیازمندیم.
09352921248

به یک شاگرد 
ماهر جهت کار در 

ساندویچی واقع در مکی 
آباد نیازمندیم

09133787202

از یک فروشنده 
آقا بصورت یک شیفت صبح 
ها جهت کار در پاساژ کوثر 

دعوت بعمل می آید
09033453353

به یک نفر 
همکار خانم ترجیحا 

مجرد جهت کار
 در دندانسازی 

نیازمندیم
09132456303

شرکت معتبر فرا ارتباط مبنا 
)فراتلکام( با سابقه 15سال فعالیت در حوزه 
فناوری اطالعات اقدام به تکمیل کادر خود 

در شهر سیرجان نموده است 
لذا از عالقه مندان خواهشمند است رزومه ی 

خود را به تفکیک ردیف شغلی به info@faratelecom.ir  ارسال نمایند.
شرایط احراز عمومی:روابط عمومی باال،با انگیزه وپشتکار،توانایی برنامه 

ریزی،متعهد،مسئولیت پذیر،توانایی یادگیری باال،بادقت باال.
ردیف و عنوان شغلی 

1( کارشناس حسابداری با مدرک فوق لیسانس با 3 سال سابقه ، آشنایی با 
سیستم های مالی و توانایی تجزیه و تحلیل و ثبت اسناد مالی و گزارش دهی، 

آشنایی با قوانین بیمه و مالیات، محاسبات حقوق و دستمزد، با دقت باال و 
مسئولیت پذیر )آشنایی با نرم افزار سپیدار مزیت محسوب میشود(.

2 (کارشناس فنی شبکه آشنایی وتوانایی کانفیگ تجهیزات میکروتیک 
 .vmware و windows server ،وسیسکو

3( کارشناس نصب و راه اندازی شبکه آشنایی وتوانایی کانفیگ تجهیزات میکروتیک 
active و passive وسیسکو،نصب تجهیزات وایرلس درارتفاع،اجرای شبکه

اعالم عنوان شغلی درموضوع ایمیل الزامیست )مانند: کارشناس حسابداری- 
فروش و ...( به رزومه های فاقدموضوع معتبررسیدگی نخواهدشد.

به یک نیرو خانم جهت کار در 
کافی نت نیازمندیم 

09374817517

همکار خانم مسلط به کار 
دندانسازی نیازمندیم

09137693037

به یک خانم مجرد جهت پرستاری 
درخانه با امکانات رفاهی نیازمندیم

09139962461 

به یک نفر شاگرد جهت کارگاه 
کابینت سازی نیازمندیم

09361486826

جهت تکمیل کادر خود به چند 
نیرو با مشخصات زیر به صورت تمام 

وقت نیازمند است:
 طرح گرافیست خالق  مسلط به فتوشاپ و نرم افزارهای گرافیکی

 نیروی دفتری خانم
 آشنا به حسابداری و کامپیوتر با روابط عمومی باال

تلفن تماس :    09135875559 - 42235323-034 
 مراجعه حضوری : چهارراه رضوی ، روبروی نشریه نگارستان کانون تبلیغات دیدنو

به دو نفر نیرو جهت نظافت آشپزخانه و 
ظرف شویی ودونفر نیرو جهت سالن داری در 

رستوران با حقوق عالی نیازمندیم
09212493585

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

حقوق)1/400/000 تومان+ مزایای عالی(
ساعت مراجعه : 9 الی 13

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

به یک منشی خانم 
برای دفتر گفتار درمانی 

نیازمندیم،ساختمان پزشکان 
بزرگمهر، حقوق و مزایا 

توافقی 
09139477504

به یک 
فروشنده خانم جهت 
کار در عینک فروشی 

نیازمندیم
42232445

به تعدادی نیروی 
آقا ترجیحا جوان جهت 

همکاری در چایخانه سنتی 
نیازمندیم 

09131799976 

به یک نفر فنی 
و سرویس کار کامیون 
نیازمندیم.  مشخصات 

خودرا به شماره زیر
پیامک کنید

09378015088

به یک شاگرد 
ماهر و با تجربه جهت 
کار در آرایشگاه زنانه 

نیازمندیم
42233407

به یک نفر 
همکار خانم جهت کار 
در فست فود شیفت 

صبح نیازمندیم
09136673647

به تعدادی راننده جهت 
همکاری و سرویس دهی با کارکرد 

باال و تکمیل کادر آژانس هشت 
بهشت)پاره وقت و نیمه وقت( به 

صورت اینترنتی و آنالین نیازمندیم 
)گوشی اندروید الزامی است(

 09215952674

به دو نفر نیرو 
ساده خانم  با حقوق 
مکفی جهت کار در 

شیرینی پزی نیازمندیم 
09136787503

به تعدادی نیروی 
آقا و خانم جهت کار در 
رستوران کافه ستاره 

نیازمندیم 
 09215952674

یک خانم ویک 
آقا جهت کار در کبابی 
به صورت نیمه وقت 

نیازمندیم
 09131790793 

به یک منشی 
خانم جهت همکاری 

در کاشی فروشی 
نیازمندیم.

 09132471894

نیازمند پرستار 
سالمند به صورت تمام 

وقت با حقوق توافقی جای 
خواب و غذا

 09190298313

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

نیازمندیم
09335239997

به یک نیروی اقا 
بصورت دو شیفت جهت 

کار در کافی شاپ با 
حقوق توافقی نیازمندیم

09909453454

به یک 
فروشنده خانم مجرد 
تمام وقت نیازمندیم 

09178029361

به یک نیروي خانم 
ساده جهت کار در یک واحد 

تولید نیازمندیم
ساعت کار 8تا 6 عصر

حقوق بر اساس 26 روز کاري 
1،200،000 تومان

مدرک تحصیلي دیپلم
سن زیر 35 سال

تماس فقط از طریق پیامک
09125795314

به تعدادی نیروی خانم جهت 
امور نظافتی و پرستاری )در منازل( 

نیازمندیم. باحقوق عالی
یک نفر منشی خانم

 با روابط عمومی باال نیازمندیم
خیابان ابن سینا حدفاصل سه راه 17 

شهریور میدان شهرداری
 جنب عینک فارابی

09135797327
42230581

مجموعه تورینو جهت تکمیل پرسنل خود 
از نیروهای زیر دعوت به همکاری می نماید:

یک نفر صندوقدار خانم  شیفت عصر 
یک نفر سالن دار خانم شیفت صبح

یک نفر کمک آشپز شیفت شب
یک نفر پیک موتوری شیفت عصر

یک نفر نیرو خدماتی خانم شیفت صبح 
یک نفر تحویل دار فست فود شیفت شب

با حقوق و مزایا عالی
09224286762

به تعدادی راننده پایه دوم وهمچنین 
تعدادی خودروی ،اتوبوس، مینی بوس هیوندا 

، ای سی زو ،ون وانا ،سواری پژو405،پژو 
پارس ،سمند دو گانه سوز جهت سرویس 
دهی شرکتهای وابسته گل گهر نیاز مندیم

09133456755  
09131782461 مکی ابادی

به یک جوشکار ساده یا راویز بند 
جهت کار در مغازه راویزبندی نیازمندیم

 09359484256

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

با مدیریت متقین   09131454060

تاسیسات گازرسانی ساالربنیان

استخدام
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به تعدادی حسابدار خانم رشته 
حسابداری دارای سابقه کار و بدون سابقه کار 

جهت همکاری در کارخانه تولیدی واقع در 
سیرجان نیازمندیم
09225239553

به یک راننده گریدر 
نیازمندیم

09132452589

به چند نفر نیرو خانم و آقا 
جهت کار در رستوران نیاز مندیم

09133474826

از یک نفر خانم برای نگهداری از 
سالمند خانم )سالم( دعوت به همکاری 

میشود. امکان اقامت مهیا می باشد
09131452236

به چند نفر نیرو 
ساده جهت همکاری در 
کافه ایرونی نیازمندیم 
ساعت 4 عصر تا 12 شب

09131453006 

به 2 نفر پیک 
موتوری جهت کار در 
رستوران نیازمندیم.

09131789552 

به یک نفر گریل 
کار یا منقل کار ماهر آقا 
با سابقه کار برای ساعت 
کاری 5:30 تا 11 شب با 
حقوق و مزایای عالی در 

محدوده چهارراه موحدی 
نیازمندیم

09011459988

به تعدادی 
نیرو آقا و خانم جهت 
کار در تاالر نیازمندیم

 09137671478
 09132456739

قیمت کارشناسی زمین و ساختمان مریدی
مهندس نادری نیا 
 09133455472

ابتدای بلوار دکترصادقی - 50 متر بعد از تقاطع دهخدا

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 - کاه نرم

با کارگرانی مجرب با بیش از 
ده سال سابقه

09135060509 فیروزآبادی

کاهگل آماده
خاک رس شیرین با 

نازلترین قیمت درب منزل 
و ضمانت بعدازکار

09336917154 سلیمانی

جوشکاری سیار و 
خرده کاری،
 ورق ریزی

09139560050
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

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

09131456955

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

09133477436   

فروش یک باب مغازه واقع در 
مهیاشهر بازار جهان

09133456952

یخچال ایستاده چهار در بزرگ 
مخصوص هایپر بفروش می رسد

 09139452873 خالقی

فروش یک دکه به ابعاد 3*3 متر، با 
ورق 3 میل، در حد نو، به قیمت توافقی

 09136208106

یک قطعه زمین در روستای فیروزه 
در حوزه دهیاری باسفهرجان به فروش 

می رسد. 
09132783173 

فروش مغازه استیجاری با کلیه لوازم 
فست فود واقع در بلوار سیدجمال

09132472608

فروش نمایندگی کپسول اتان گاز 
با تعداد 2000 عدد کپسول گاز

09132472608

فروش امتیاز وام رسالت
09393449712

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

درب منازل ، شرکت ها و ادارات 
برادران خدائی

 09131452643- 09132783052  
 09192305036

فروش کارگاه صنعتی واقع در شهرک 
صنعتی شماره1 دارای 900متر سوله استاندارد 

با درب های برقی یک واحد 80 متری دو خواب 
برای نگهبانی که طبقه باال به عنوان دفتر کار 
طراحی شده با راه پله مجزا دارای 5 سرویس 

بهداشتی و حمام برای کارگرها
09132470475

قالی محلی 
سیرجان دست دوم 

شما را خریداریم
09917665969

منزل مسکونی بلوار 
چمران روبروی پیست نزدیک 

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

میرسد
09215356684

سمند Lx موتور 
معمولی مدل 93 بیمه 
تا برج 11 بدون رنگ 

بفروش میرسد
09139458740

فروش واحد 90 متری 
مسکن سالمت نیمه ساز تحویل 

یکساله 150م
فروش منزل قدیمی 400متری واقع 

در خ بسیج سه واحده 20 قصب 
بدون سند 800م
09139470198

اجاره آرایشگاه 
زنانه

   یک آرایشگاه زنانه 90 
متری با کلیه امکانات وجواز 

اجاره داده میشود
09388243446   

یک باب مغازه تجاری 
بهترین نقطه بازار به متراژ 60 
مترمربع سند تک برگ طلق 

زیر قیمت کارشناسی با شرایط 
عالی بفروش میرسد

09133454596

جواز سالح شکاری 
2لول ساچمه زنی کالیبر 

12 مدل کوسه شماره سالح 
16DUB00317 بنام غضنفر 

شفیعی شماره سریال 2410644 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط میباشد.

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

شما را نقداً خریداریم
09136366059

منزل اجاره ای کوی امام خیابان 
آیت اهلل کاشانی
09131451694
09130700726

پیکان سواری خانگی بسیار تمیز تازه تعمیر 
یک سال بیمه یک سال معاینه فنی تخفیف کامل 
بیمه مدل 79 به قیمت 9م تومان بفروش میرسد

09136366059

یک قطعه زمین مسکونی واقع در 
روستای نصرت آباد بر خیابان

 بفروش میرسد
09131789069

سوپرمارکت 
واقع در باسفهرجان 

)جاده کفه نمک( 
واگذار میشود. تخفیف 

پای معامله
09133474002
09176104745

یک کافی 
شاپ )قهوه اسپرسو( 

با موقعیت عالی 
واگذار میشود

09133474002
09176104745

پیش فروش 
واحدهای 100 متری و 
200 متری به صورت 

مشارکتی
خیابانهای شیخ عطار و 

هجرت
09138263246

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

خرید و فروش امتیاز وام 
رسالت 

09135323325

فروش امتیاز وام بانک
 رسالت

09904014165

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

خریداریم
09373613273 

فرش کرمانی شمارا با 
باالترین قیمت خریداریم.

خرید وتعویض انواع فرش کرمانی- 
دست بافت ودست دوم با فرش 

ماشینی.
 09131787795-09131453522

فرش کبیر یزد

@negarestanniaz

خرید، فروش، 
رهن و اجاره
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  تخفیف ویژه خدمات زیبایی 
پاکسازی با بهترین برند 

)بایومارین و دکتر نیک( 55000تومان
پاکسازی با میکرودرم با مواد 85000 تومان

کاشت ناخن 100000 تومان
ترمیم ناخن 45000  با الک ژل 60000  تومان
ژلیش 45000 تومان         ریمور 20000تومان

 الک ژل 15000تومان
طراحی ناخن طبق سلیقه مشتری

اپیالسیون کل بدن 55000تومان
جهت تعیین وقت     09118243235

)قیمت مناسب دلیل بر بی کیفیتی نیست
 از نمونه اکرها در سالن دیدن فرمایید.(

*تخفیف ویژه دانشجویی سایر خدمات*
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 

اطالعیه رشکت تعاونی مسکن 
رفهنگیان سیرجان

به اطالع کلیه همکاران محترم می رساند شرکت تعاونی مسکن 
لذا  نموده  مسکن  فاقدین  شناسایی  به  اقدام  خواهان  فرهنگیان 
همکاران محترمی که تقاضای خرید زمین در حاشیه شهر )نجف 
به فرم جیم سبز نمی باشد(  نیاز  آباد و  شهر، محمودآباد، نصرت 
شرکت  دفتر  به   98/8/15 تاریخ  تا  نام  ثبت  جهت  توانند  می 
تعاونی مسکن فرهنگیان واقع در خیابان فرمانداری مراجعه نمایند 
مسئولیت اطالع رسانی دقیق موضوع به عهده مدیران محترم می 
باشد ضمنا شماره تلفن 42252302 آماده پاسخگویی به سواالت 

همکاران محترم است

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان سیرجان


