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جناب آقای دکتر

 رضا سروش نیا 
با نهایت تاس�ف و تاثر مصیبت وارده را تس�لیت 
عرض نموده، از خداوند متع�ال برای آن عزیزان 
از دس�ت رفته مغفرت الهی و برای شما و خانواده 

محترمتان صبر جزیل آرزومندیم. 

محمد نورمندی و سمیه صادقی

جناب آقای

 دکتر سروش نیا 
شهردار محترم سیرجان 

مصیب�ت وارده را خدمت ش�ما و خان�واده محترمتان 
تس�لیت ع�رض نم�وده و از درگاه ای�زد من�ان برای 

جنابعالی و بازماندگان صبر جزیل مسئلت داریم. 

شرکت آکام صنعت گهر پویا 
مصطفی یوسفی

زیباترین منحنی دنیا لبخندیست که بی اراده روی لب های بیماران نقش می بندد

همسر عزیزم

سرکار خانم دکتر مرجان سید ابراهیمي
نوید مسرت بخش افتتاح مطب دندانپزشكي شما که نشانه تالش در عرصه توسعه درمان شهرمان است 
را  صمیمانه تبریک گفته، براي ش�ما از درگاه یكتاي هس�تی بخش س�المتی و سعادت همراه با موفقیت 

روزافزون را خواستارم. امید است، ستاره ی زندگی و اختر دانش شما پیوسته ایام بر دل بیماران بتابد. 

معین کوچكی

- درمان لکنت
)کودکان ، نوجوانان، بزرگساالن(

- درمان اختالالت تلفظی
 و افزایش وضوح گفتار

- درمان تاخیر کالمی کودکان
- مشاوره به والدین

- درمان اختالالت بلع نوزادان، 
کودکان ، بزرگساالن و ضایعات مغزی
- درمان اختالالت حنجره و صدا 

سازی

نظام پزشکی -۱۲۲۶گ

آدرس: خیابان قدس، ساختمان 
پزشکان بزرگمهر، طبقه دوم، واحد۲۰۵

شماره تماس:۰۹۳۷۹۲۰۵۷۴۰-۴۲۲۸۱۷۷۰

گفتار درمانگر فهیمه آشتاب
کارشناس ارشد گفتار درمانی از دانشگاه تهران گفتار ردمانی یکتا 

جناب آقای دکتر سروش نیا 
شهردار محترم سیرجان 

این ماتم جانگداز چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور می نشیند.
از خداوند یكتا رفیع درجات آن بزرگواران در بهش�ت أعال و مزید فضل و رحمت 

پروردگار بی همتا را برایشان و طول عمر با عزت برای بازمانگان را خواستارم. 

احمدرضا زیدآبادی - قائم مقام شهردار منطقه دو

اخوان محترم سروش نیا 
با نهایت تأس�ف مصیبت وارده را حضور شما سروران ارجمند تسلیت عرض 
نموده، از درگاه خداوند متعال شادی روح و علو درجات آن مرحومان و صبر 

و سالمت بازماندگان را مسئلت می نماییم. 

برادران پورشهسواری 

جناب آقای 

حاج محمد علی سروش نیا 
هر چند می دانم هیچ واژه ای تس�لی بخش درد و غم جنابعالی و خانواده های 
محترم س�روش نیا و محمودی نیس�ت، ولی در برابر تقدی�ر حضرت پروردگار 

چاره ای جز تسلیم و رضا نیست. تسلیت بنده حقیر را پذیرا باشید .

احمدرضا زیدآبادی - قائم مقام شهردار منطقه دو

س�ه س�ال از غروب ناباورانه عزیزمان گذشت، دس�ت تقدیر او را از باغ زندگی جدا کرد و جز مشتی خاک بر ما باقی 
نگذاشت. این سه سال را با یاد و بی  حضورش چه تلخ و مبهوت به پایان بردیم و در فراقش چه خون ها که از دل چكید 
و چه اشک ها که بر رخ دوید، هنوز به یادش اشک می ریزیم تا شاید آرام گیریم و با حضور یاران رفتنش را باور کنیم. 

به مناسبت سومین سالگرد ملكوتی پدری دلسوز و مهربان مرحوم 

حاج اسداهلل باهری 
)ابوی برادران باهری آموزش و پرورش و فرودگاه سیرجان( 

روز پنج ش�نبه مورخ 98/8/9 ساعت 15:30 در کنار آرامگاه ابدیش 
واقع در امامزاده س�یدمحمد گرد ه�م می آییم و یاد و خاطره اش را 

گرامی می داریم. 
خانواده 

جناب سروان مرتضی صفی پور 
رئیس پلیس فتای سیرجان و پرسنل محترم 

از حس�ن تدبی�ر و تالش موفق ش�ما در پیگی�ری و به نتیجه رس�اندن 
پرونده ی مطروحه ی اینجانب، صمیمانه تقدیر و تشكر می نمایم. 

ارجمند- مدیر دبستان غیردولتی مریم

جناب آقای دکتر سروش نیا 
شهردار محترم سیرجان 

درگذشت نابهنگام و تأس�ف بار همسر و فرزند برادر 
گرامیت�ان را حضور ش�ما و خانواده محترم تس�لیت 
ع�رض نم�وده، از خداوند متع�ال صبر و ش�كیبایی 
برای بازماندگان، علو درجات و غفران الهی برای آن 

عزیزان از دست رفته آرزو  می کنم. 

مهندس آزادیخواه

اخوان محترم سروش نیا 
مصیبت وارده را حضور شما تسلیت عرض نموده، صبر و 

سالمتی بازماندگان را از خداوند متعال خواهانیم. 
نشریه نگارستان 

خواهر عزیزم 

زهـرا آبـاده 
قبولی شما را در رشته پزشكی دانشگاه کرمان تبریک عرض 

نموده، موفقیت روزافزون تان را از خداوند متعال خواهانیم. 
داداش و زن داداشت

 و حسین کوچولو 
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هدی رضوانی پور: جلس��ه شورای اداری 
شهرستان سیرجان هم زمان با آغاز آبان ماه 
در مح��ل فرمانداری وی��ژه و با حضور امام 
جمعه، نماینده مردم، سرپرست فرمانداری، 
ریی��س س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی 
اس��تان کرمان و رؤسای ادارات و نهادهای 
شهرستان برگزارش��د. در این نشست ابتدا 
امام جمعه سیرجان طی سخنانی با اشاره 
به حضور پُرشور مردم در پیاده روی اربعین 
گفت: این حضور اعالم برائت از دش��منان 
و دفاع از اس��الم ن��اب و والیت و رهبری و 
نش��ان دهنده جوش و خروش برای دفاع از 
حقیقت اس��الم بود. وی افزود: تمس��ک به 

قرآن و پیروی از اهل بیت )علیهم الّس��الم( 
رمز پیروزی ماست و مدیران شهرستان در 
مس��ندهایی که قرار دارند بایستی همواره 
این مسئله را مدنظر قرار داده و در برخورد 
با ارباب رج��وع آن را لحاظ کنند. در ادامه 
جلس��ه سرپرس��ت فرمانداری نیز با اشاره 
به اهمیت آم��ار و برنامه ریزی در مدیریت 
ش��هری گف��ت: اگ��ر مدی��ری بخواهد در 
رس��یدن به اهداف خ��ود برنامه ریزی کند، 
بای��د از طریق آم��ار اقدام کن��د. یک ایراد 
اساسی که دس��تگاه های دولتی دارند این 
اس��ت که هیچ گاه آمار دقیق و کارشناسی 
ش��ده ای را در دس��تگاه خ��ود نگه��داری 

نمی کنند، این آمارها به روز نمی ش��وند و 
بعضاً آمار سال های گذشته را ارائه می کنند. 
محمودآب��ادی تصریح کرد: آمار و اطالعات 
و  باش��د  عم��وم  دس��ترس  در  بایس��تی 
شفاف س��ازی انج��ام ش��ود؛ چراک��ه عدم 
تحقق این شفاف س��ازی منج��ر به انحراف 
افکار عمومی و نارضایتی مردم می ش��ود و 
نارضایت��ی عمومی از یک دس��تگاه دولتی 
گاهی اوقات به منزل��ه ناکارآمدی دولت و 
نظام تلقی می گردد. وی خاطر نشان کرد: 
در حوزه اقتصاد مقاومتی فعالیت های خوبی 
در س��یرجان انجام شده است اما از آنجایی 
که ه��دف ما اش��تغال زایی و افزایش رونق 

تولید است بایس��تی به آن توجه بیشتری 
ش��ود. بس��یاری از پروژه ها به دلیل کمبود 
اعتبار راکد مانده ان��د و امکان اتمام آنها با 
اعتبار دولتی نیس��ت و بایستی در تکمیل 

آنها از بخش خصوصی کمک گرفت.
نماینده مردم س��یرجان و بردس��یر نیز در 
بخش��ی از سخنان خود با تقدیر از هّمت و 
وحدتی که بین مسئوالن شهرستان وجود 
دارد با اشاره به طرح های نیمه تمام گفت: 
پروژه های ناتمام شهرستان بایستی هرچه 
سریع تر تعیین تکلیف شوند. از سویی بیش 
از هزار نف��ر از ش��هروندان در نوبت زمین 
هس��تند که بایستی هر چه سریع تر به آنها 
پاسخ داده شود. حسن پور با انتقاد از ایجاد 
موانع در پرداخت تس��هیالت بانکی گفت: 
روند پرداخت وام بانکی و ارائه تس��هیالت 
اقتصاد مقاومتی را بایس��تی آسان تر کرد تا 
مردم بتوانند از آن در زندگی خود استفاده 
کنند ک��ه این خود به رونق اش��تغال زایی 
نی��ز کمک خواهد ک��رد و از تعداد بیکاران 

شهرستان کم می کند.
رئی��س س��ازمان مدیری��ت و برنامه ری��زی 
استان کرمان هم با اشاره به موقعیت خوب 
شهرستان سیرجان در حوزه توسعه شهری 

و زیربنایی خاطرنش��ان  کرد: تخصیص های 
بودجه استانی۵۰ درصد است که می طلبد 
مسئوالن شهرستان پیگیر جذب آن باشند. 
در مجموع بیش از ۳۳ درصد تا این مرحله 
تخصیص اعتبار در اس��تان انجام ش��ده که 
عملکرد قابل قبولی است. لذا بیش از این که 
مشکل تخصیص بودجه باشد، اهمیت جذب 

آن مطرح است.
جعف��ر رودری افزود: نرخ رش��د اقتصادی 
س��یرجان در مقایس��ه با متوس��ط استان 
ش��رایط خوب��ی دارد و ح��دود دو براب��ر 
متوس��ط اس��تان اس��ت که نم��ود آن در 
ش��اخص های اجتماعی، میزان اشتغالزایی 

و... مشخص است.
وی ادام��ه داد کرد: میزان ایجاد اش��تغال 
نس��بت به ورود به بازار کار در س��یرجان 
بیشتر است که توسعه اقتصادی را در این 
شهرس��تان نش��ان می دهد. بیش از ۵۳۳ 
میلیارد تومان س��رمایه گذاری س��االنه در 
پروژه ه��ای اقتصادی س��یرجان رقم قابل 
توجهی است و نش��ان می دهد بالغ بر۳۰ 
درص��د اهداف س��رمایه گذاری ک��ه برای 
سیرجان پیش بینی شده محقق شده و از 

متوسط استان باالتر است.

 شماره 1195 
 شنبه 4 آبان 1398  خبر2

 ۰26۵ -مس��ئولین شهر لطفاً فکری 
به حال این سگ های ولگرد کنید شب که 

میشه جرأت نمی کنیم بیرون برویم!
تعطیل��ی  لحظ��ه  باس��الم    1۳89  
م��دارس، بی نظم��ی وترافی��ک خ��اص و 
راه بن��دان بیش��تر توس��ط رانن��دگان زن 
درجلوم��دارس به وج��ود می آید. هم الین 
رفت وهم برگش��ت مس��دود می ش��ود به 
حدی که سوبله پارک می کنند و مدت ها 
زودت��ر از تعطیل��ی م��دارس آنج��ا توقف 
می کنند و به موبایل های شان ور می روند. 
جالب اینکه همانجا که س��وار می کنند از 
همانج��ا می خواهند دور بزنند. در حالیکه 
هم برای مردم مش��کل درست می کنند و 
ه��م الگوی بدی می ش��وند برای بچه های 
خودش��ان تا بی نظمی را یاد بگیرند. البته 

راننده های مرد هم کم از آن ها نیستند!
 1۵72  باس��الم ازریاس��ت محت��رم 
می کن��م  خواه��ش  ش��هر  ش��ورای 
اگرمی خواهد خدمتی به ش��هروندان این 
ش��هر انجام ده��د و امنیت وبهداش��ت به 
مردم هدیه دهد ب��رای جمع آوری تمامی 
سگ های ولگرد کاری بکندکه تمام شهررا 

تسخیر کرده اند.!
 6۰19  مری��ض خان��م دکت��ر ]....[ 
متخصص قلب هس��تم. برای تست ورزش 
رفتم گفتند دستگاه خرابه برو هفته آینده 
بیا. مجدداً مراجعه کردم گفتند دس��تگاه 
خرابه، برای بار س��وم رفت��م گفتند نوبت 
نداری��م! آی��ا ای��ن بیمارس��تان بزرگتری 

ندارد.؟
 1۰84  سالم خسته نباشید. لطفاً به 
راهنمایی و رانندگی اعالم کنید. چهارراه 
زندی نیا که جدیداً آس��فالت ش��ده. چراغ 
قرم��ز بگذارند. دس��ت انداز رو برداش��تند 

ماشین ها خیلی سرعت دارند.
 2۰۵2  خواه��ش می کن��م به گوش 
مس��ئولین برس��انید چرا ای��ن گرانی ها و 
بدبختی ها از گریبان مردم بخصوص قشر 

فقیر و بی درآمد دست بردارنیست؟
 2۵48 جن��اب آقای فرمان��دار. مگر 
کاری دارد مس��ئوالن ادارات مربوط��ه را 
یک س��اعت جمع کنید برای س��گ های 
بی صاح��ب ک��ه به صورت دس��ته جمعی 
حرکت می کنند و آس��ایش مردم را قطع 
کرده اند فکری بردارید؟ ش��ما که مسئول 
ش��هر هس��تید حداق��ل این ی��ک کار را 
به خاطر امنیت مردم و بچه های مان انجام 
بدهید. این همه ما می گوییم و روزنامه ها 
می نویس��ند ول��ی گ��وش کس��ی بدهکار 
نیس��ت. شاید اگر ماهم مس��ئول بودیم و 
با ماش��ین های آخرین سیستم آمدو رفت 

می کردیم به فکر مردم نبودیم!
 ۰2۰۵  با سالم. جمع آوري پالستیک 
و کارتن از س��طح شهر توسط بعضي افراد 
اگ��ر چه ش��اید ص��ورت زیبایي نداش��ته 
باش��د ولي ب��ه اقتصاد بعض��ي خانواده ها 
کمک می کند در صورت��ي چند صد برابر 
آن توس��ط خانواده ها قاطي آشغال ها دور 
ریخته مي ش��ود. در نظر گرفتن جایي در 
هر محله براي تحویل کارتن و پالس��تیک 
براي شهرداري خیلی هزینه بردار نیست. 

 ۰114  بع��د از چندس��ال پیاده روی 
اربعی��ن حرم تا ح��رم کماکان مش��کالت 
باقیست1عدم آنتن دهی تلفن همراه2 نبود 
سرویس بهداشتی کافی درمحوطه امامزاده 
علی وطول مسیر پیاده روی که افرادمسن، 
بیمار واطفال بامشکل مواجه اند، ۳یک طرفه 
کردن مسیررفت و برگشت وترافیک سنگین 
مس��یرهمه را بامش��کل مواجه کرده بود، 4 
نبودن ماش��ین کافی برای برگشت مردم و 
نبودن موکب در مسیر برگشت و ۵ مهمتراز 
همه اگر همین روز برای ش��هروندانی که از 
این مسیراستفاده می کنند حادثه ای رخ دهد 
قطعاً به مراکز درمانی نخواهدرسید و جانش 

را ازدست می دهد.
4179  س��الم، س��پاس و تش��کر   
فراوان از زحم��ات وپیگیری های صادقانه 
مدیریت ش��ریف وپرس��نل پرتالش اداره 
ب��رق به وی��ژه جن��اب نخعی باب��ت ایجاد 
و مس��جد  روش��نایی کوچ��ه حس��ینیه 
ساالرش��هدا )خ.ابوریحان،روب��روی کمیته 
امدادامام)ره( وخیابان های اطراف، اجرتان 

باساالرشهدا)ع(.خداقوت.
 1۰92  ب��ا س��الم پیش��نهاد مي کنم 
بهترین اس��تراتژي ش��وراي ش��هردردوره 
جدی��د کمک ب��ه جمع آوري س��گ هاي 
ولگرد ومعتادین متجاهر باشد که امنیت، 
آرامش و بهداش��ت مردم را سلب کرده اند 

بقیه کارها را بگذارند برای بعد. 

 1۰۳۳  ریاس��ت محت��رم آم��وزش 
و پ��رورش لطف��اً به مدیران مدرس��ه های 
]....و...[ واق��ع در بلوار چمران تذکر دهید 
فکری بحال خاک خوردن ما اهالی بکنند. 
ما که هرچ��ی گفتیم ترتیب اثری ندادند. 

ممنون
 4417  ب��ا س��الم خدم��ت فرمانده 
محت��رم نی��روی دریای��ی مرک��ز آموزش 
س��یرجان. خواهش��اً فک��ری باب��ت بوی 
نامطلوب فاض��الب مرکز آموزش که حاال 
سال هاس��ت دچار آن هس��تیم  بکنید.)با 
تش��کر اهالی بلوار صفا و انتهای بلوار امام 

رضا علیه الّسالم(
 4۵۰1  با س��الم می خواستم خدمت 
مس��ئولین آموزش وپرورش یک پیشنهاد 
درس��ت و حس��ابی بدهم. بیایند در یک 
حرکت تاریخی این کتاب های درس��ی را 
از مدرس��ه ها حذف کنند چون معلم های 
مدرسه همیشه از کتاب های کمک درسی 
استفاده می کنند. فکر نمی کنم با توجه به 
اجتهاد معلم ه��ا دیگر نیازی به کتاب های 

درسی باشد.
 ۵6۳6  باس��الم خواهشاً به مسئولین 
ش��هر اطالع رس��انی کنید ش��هرک نظام 
مهندس��ی جن��ب میدان تره ب��ار هم جزء 
س��یرجان هس��ت ب��ه وضعیت آس��فالت 
کوچه ها و فضای س��بز رس��یدگی کنند. 
تا کی باید صبر کنیم واز نعمت آس��فالت 

محروم باشیم ؟ممنون
 7۰22  سالم واقعاً جای تأسف است 
که اکثرمطب ها وس��اختمان پزشکان فاقد 
س��رویس بهداش��تی می باش��ند. باوجود 
ویزیت ه��ای گ��ران و نپرداخت��ن مالیات 
فکر کنم مش��کلی نباشد اگر یک سرویس 
بهداشتی درست کنند برای ملت! خواهشاً 
ش��بکه های بهداش��ت دراین زمینه اقدام 

وتذکرات الزم رابدهند. تشکر
 ۰742  ب��ا ع��رض س��الم لطف��اً در 
خص��وص فضایی ک��ه ب��رای بچه ها توی 
پارک درس��ت می کنند مس��ایل ایمنی را 
رعایت کنن��د. توی پارک س��ه راه کرمان 
س��کوهای صخره نوردی پالستیکی نصب 
کرده اند که متأس��فانه بتن اجرا ش��ده از 
سطح ماسه بادی که ریختن باالتره و اگه 

یه بچه بیفته آسیب می بیند.
نباش��ید  خس��ته  س��الم    86۳۳  
می خواس��تم از شهردار تش��کر کنم واقعاً 
ممن��ون پس از س��ال ها بالخ��ره یک نفر 
پیدا ش��د این خیابان های خراب سیرجان 
را درس��ت کند مخصوصاً بلوار هجرت که 

کاًل چاله بود.
 7796 اربعی��ن رفتی��م پی��اده روی 
ت��و جمعی��ت کیف��م رو زدن! جای��ی که 
نذری پخ��ش می کردند! عاجزانه خواهش 
دارم ش��ما رو ب��ه گل��وی بری��ده عل��ی 
چند  بدین  رو  اصغر)علیه الّسالم(گوش��یم 
تا قس��ط هنوز ازش مونده.ت��و پیاده روی 
اربعین دزدی کار درستی نیست. خواهش 

می کنم التماس می کنم.
 827۵  لطف��اً ش��هرداری به خیابان 
امام حس��ن مجتبی)علیه الّسالم( خرم آباد 
هم رس��یدگی کند نه آسفالت داریم و نه 
فضای س��بز و نه جدول گذاری. از دس��ت 

سگ ها هم در امان نیستیم.
 6178  س��الم ش��هرک س��منگان 
اکثر خیابان هاش و کوچه هاش روش��نایی 
درس��تی ندارند و ی��ا اص��اًل ندارند  ) مثل 
خیابان س��میه ۵( ب��ه  اداره برق هم زنگ 
می زنی��م می گویند خودتون باید بخرید تا 

ما بیاییم نصب کنیم.
 9۰17  س��الم انتهای بلوار امام رضا 
)علیه الّس��الم(، آس��فالت ورودی زیرگذر 
خراب شده و باید ماشین کاماًل وارد الین 
پل هوائی بش��ه که خرابی آسفالت رو رد 

کنیم. لطفاً به فکر چاره باشید.
 7۳2۰  با س��الم و خس��ته نباش��ید 
خدمت دوس��تان نگارستان. خواستم بگم 
آقای نماینده ش��ما اگه راس��ت میگی یه 
نام��ه بزن به مدیر عام��ل گل گهر که کل 
نیروه��ای غی��ره بومی رو اخ��راج کنند و 
نیروهای بومی س��یرجان بگیرن بجاشون.
این همه ج��وان بومی بیکار هس��ت. باور 
کنید ای��ن گرونی ها و کرایه خانه های باال 
فقط بخاطر معدن هس��ت که از شهرهای 
دیگ��ه اومدن اینجا س��ر کار. اگ��ر الاقل 
نیروهای بومی بیکار سرکار تومعدن بودند 
این مش��کالت کمتر وجود داش��ت. ظلم 
هس��ت که تو ش��هر خودت معدن بزرگی 
باشه ولی کار نداشته باشی اما در عوض از 

جاهای دیگه بیایند اینجا سرکار!

تریبون آزاد خوانندگان
پیامک : 7258  3000

عامل برداشت
پول غیرمجاز 
دستگیر شد 

رئیس پلیس فتا استان کرمان از کشف یک مورد 
پرونده ی برداشت غیرمجاز از حساب بانکی خبر 
داد و به ش��هروندان توصیه کرد: اطالعات مالی 
و ش��خصی خود و اطرافیان را ب��ه راحتی فاش 
نکنی��د و اگر به هر دلیلی اطالعات بانکی ش��ما 
به س��رقت رفت یا مفقود شد نس��بت به تغییر 
رمز خود اقدام کنید. س��رهنگ امین یادگارنژاد 
اظهار کرد: ش��خصی با مراجعه به پلیس فتا، در 
اظهارات��ی بیان ک��رد مبلغ4۰ میلی��ون ریال از 
حساب وی طی چند مرحله برداشت شده است 
لذا مراتب در دستور کار کارشناسان این پلیس 
قرار گرف��ت. وی ادامه داد: در این راس��تا پس 
از تش��کیل پرونده و اقدامات فّنی، مشخص شد 
فردی ناش��ناس با آگاهی بر این که به اطالعات 
حساب شاکی دسترسی دارد به راحتی اقدام به 

برداشت کرده است.
یادگارنژاد افزود: با بررسی های بیشتر مشخص شد 
متهم با ش��اکی رابطه ی دوستی داش��ته و از این 
طریق توانس��ته به اطالعات بانکی وی دسترس��ی 
پی��دا کند. وی بی��ان کرد: پ��س از اقدامات فّنی، 
مته��م شناس��ایی و ب��ا هماهنگی مق��ام قضایی 
دس��تگیر و به این پلیس منتقل شد. رئیس پلیس 
فتا اس��تان کرمان با توصیه به ش��هروندان اظهار 
کرد: مراقب اهداف ش��وم افراد ناش��ناس باشید و 
آگاه باشید ممکن است آن ها به بهانه های مختلف 

با ش��ما ارتباط گرفته و اقدام به پیاده س��ازی نّیت 
شوم خود کنند. وی هشدار داد: هموطنان گرامی 
به منظور پیشگیری از کالهبرداری و برداشت های 
غیرمجاز بانکی عالوه بر حفاظت از اطالعات بانکی 
خود نس��بت ب��ه تغییر دوره ای رمزه��ای بانکی و 
اینترنت��ی اقدام کرده و آن را در اختیار اش��خاص 

دیگر قرار ندهند.

مهران گلزاری،
 بازیکن تیم فوتبال گل گهر:

روزهای خوبی 
در انتظار ماست  

گ�روه خبر: بازیکن تیم گل گه��ر گفت: مقابل 
س��پاهان با آنک��ه بازنده بودیم ام��ا بازی خوبی 
انج��ام دادیم. به گ��زارش برنا مه��ران گلزاری، 
بازیکن تی��م گل گهر، درباره ای��ن دیدار عنوان 
ک��رد: تی��م گل گهر ب��رای اولین بار اس��ت که 
حضور در لیگ برتر را تجربه می کند، بنابراین با 
شرایطی هم که داشت در یارگیری خیلی خوب 
عمل نکرد ولی با این حال تیم سرحالی داریم.

وی ادامه داد: درمورد دیدار با س��پاهان هم باید 
بگویم که به نظرم بهترین بازی ما در طول چند 
بازی اخیر بود با اینک��ه بازنده بودیم ولی بازی 
خوب��ی را انج��ام دادیم. مهران گل��زاری درباره 
حض��ور جاللی در گل گهر اظه��ار کرد: گل گهر 
فصل را با بگوویچ ش��روع کرد ولی با صالحدید 
باش��گاه، مجید جالل��ی به عنوان س��رمربی به 
تیم ملحق ش��د. قطعاً با توجه به تجربه جاللی 

بای��د منتظر روزهای خوبی در این تیم باش��یم. 
امیدوارم بتوانی��م نتیجه خوبی را رقم برنیم. در 
پاس��خ به این سؤال که آیا گل گهر شانس بقا در 
لی��گ را دارد یا خیر؟ گفت: ش��ک نکنید ما با 
همین هدف در لیگ حاضر ش��دیم. شاید االن 
جایگاه مناس��بی در جدول نداش��ته باشیم ولی 
هنوز اول فصل اس��ت و زمان کافی برای جبران 
داریم. خوشبختانه مسئولین شهرستان هم تمام 
ق��د از ما حمایت می کنن��د و همین حمایت ها، 

انگیزه تیم را برای بقا بیشتر می کند.

در استان کرمان
اجرا می شود:

طرح بیمه
اجباری درمان

 براساس بنیه مالی 
خانواده ها

کرمان - ایرنا - مدیرکل بیمه س��المت اس��تان 
کرمان گفت: طرحی در راس��تای برنامه شش��م 
توس��عه و گس��ترش چتر بیمه درمان همراه با 
عدالت اجتماعی در کش��ور بزودی اجرا می شود 
که بر اساس آن بیمه اجباری درمان با توجه به 
ش��رایط مالی خانواده ها در این استان همزمان 

با سراسر کشور به مرحله اجرا در خواهد آمد. 
جم��ع  در  پنجش��نبه  روز  جعف��ری  محم��د 
خبرن��گاران به مناس��بت هفته بیمه س��المت 

اف��زود: برای اجرای بیمه درمان اقش��ار مختلف 
تاکنون ش��هر محل س��کونت م��الک عمل بود 
ب��ه طوری که هر فرد فاقد بیمه می توانس��ت از 
دفترچه بیمه رایگان اس��تفاده کند در حالی که 
با اجرای این طرح افراد با بضاعت مالی پایین تر 
می توانند بدون پرداخت حق بیمه دفترچه بیمه 

دریافت کنند.
وی اظه��ار داش��ت: س��ه دهک پایی��ن جامعه 
در طرح جدید در راس��تای اج��رای طرح بیمه 

رایگان، دفترچه رایگان دریافت می کنند. 
مدیرکل بیمه س��المت استان کرمان ادامه داد: 
سه دهک پایین جامعه بعد از گذشت یک سال 
از اجرای طرح می توانند خدمات درمانی را نیز 

رایگان دریافت کنند.
وی ادامه داد: س��ه دهک باالی جامعه بر اساس 
آزمون وس��ع باید هزینه بیمه خ��ود را بپردازند 
و دهک ه��ای چهارتا هفت بخش��ی از حق بیمه 
بر اس��اس توان پرداخت و بخش دیگر را دولت 
پرداخ��ت می کند. جعفری ادامه داد: طرح بیمه 
اجباری درمان به ش��کل الکترونیک و با اتصال 
س��امانه بیمه سالمت به س��امانه های مرکز آمار 
ایران و وزارت رفاه اجرا می ش��ود. مدیرکل بیمه 
س��المت اس��تان کرمان افزود: اقش��ار مختلف 
جامعه ب��ا اجرای این طرح در راس��تای اجرای 
عدالت بر اس��اس توان مالی در زمینه پرداخت 
حق بیمه خود مش��ارکت می کنن��د که نتیجه 
اجرای این مهم قطع وابس��تگی ب��ه یارانه و به 

نوعی نفت است.
جعفری تصریح کرد: تمدید دفاتر بیمه سالمت 
از ابتدای آبان ماه س��ال جاری مبتنی بر وسع و 

دهک اجتماعی خواهد بود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
در جلسه شورای اداری سیرجان:

نرخ رشد اقتصادی سیرجان از 
متوسط استان باالتر است

تی��م فوتبال پنج نفره آرمان گهر که س��ال گذش��ته با 
هدایت قاسم ش��هبا قهرمان کشور شد، به نمایندگی 
از ورزش کارگری ایران بامداد پنجشنبه راهی فرانسه 
ش��دند تا در رقابت های جهانی موناکو شرکت کنند. 
دومین دوره مس��ابقات فوتبال پنج نفره ش��رکت ها با 
حضور 14 تیم ایران، موناکو، نیجریه، پرتغال، کیپ ورد، 
ایتالیا، فرانسه، ایرلند، مصر، کانادا، هند، تونس، چین و 
مالی از روز جمعه در موناکو آغاز شد. این رقابت ها به 
مدت سه روز ادامه خواهد داشت. رسول نقوی، مختار 

جمعه زاده، الی��اس نکونام، امیر محمودآبادی، ابراهیم 
ولی پورحس��ینی، جواد هندیزی پور، حسن صفی نژاد 
و قاس��م ش��هبا نف��رات اعزامی به موناکو را تش��کیل 

می دهند.
تیم فوتبال آرمان گهر سیرجان در اولین دیدار خود در 
این رقابت ها امروز شنبه 4 آبان ساعت 1۰:2۰ به وقت 
محلی به مصاف تیم کیپ ورد می رود. شاگردان قاسم 
ش��هبا دومین دیدار خود را با تیم پرتغال و س��ومین 

مسابقه شان را برابر نیجریه برگزار خواهند کرد. 

افزای��ش غی��ر معم��ول مبل��غ برخی صورتحس��اب 
مش��ترکین ب��رق در اس��تان پس از ح��ذف قبوض 
کاغذی، موجب سوال و نارضایتی در میان شهروندان 

این استان شده است. 
به گزارش ایرنا شهروندان با استقبال از حذف قبوض 
کاغذی اما می گویند: صدور و ارس��ال قبض به تلفن 
همراه مش��ترکان، با افزایش رقم قابل توجهی نسبت 
ب��ه دوره ه��ای قبض ه��ای کاغذی همراه ش��ده که 
متولیان امور باید در این خصوص اطالع رسانی کنند 
که ای��ن افزایش ناگهانی هزین��ه مصرفی برق بر چه 
مبنایی محاسبه شده است. در روزهای اخیر مطالبی 
در فض��ای مجازی مبنی ب��ر دریافت هزینه اضافی از 
ش��هروندان با حذف قبض های کاغذی منتش��ر شده 
است که سؤالهایی در ذهن کاربران و مخاطبان ایجاد 
کرده اس��ت. این گ��زارش اما به نق��ل از مدیر روابط 
عمومی ش��رکت توزیع برق شمال استان کرمان می 
افزاید: هیچ هزینه اضافی با الکترونیکی ش��دن قبض 
ها به شهروندان اضافه نمی شود و دریافت ها بر اساس 

مصوبه دولت است. 

وی تصریح کرد: عواملی که شهروندان و مشترکان فکر 
می کنند هزینه اضافی در قبض برق آنها اضافه شده 
است به سه دسته تقسیم بندی می شود که عامل اول 
مصرف برق در تابستان بود که عموماً استفاده زیاد از 
دستگاه های سرمایشی هزینه برق را باال می برد. مدیر 
روابط عمومی شرکت توزیع برق شمال استان کرمان 
اظهار داشت: حذف قبض های کاغذی و صدور پیامک 
تغییر عادت و رفتار شهروندان را در پی دارد که مدتی 
برای تطبیق آن زمان می برد و گاهی ش��هروندان به 
پیامک ه��ای ص��ادر ش��ده توجهی ندارن��د که باعث 
افزایش مبلغ قبض در دوره های بعدی می ش��ود. امیر 
جهانش��اهی ادامه داد: عامل سوم در میزان محاسبه 
مصرف برق مشترکان است، بطوری که اگر مشترکان 
زیر ۳۰۰ کیلو وات ساعت در دوره مشخص شده برق 
مص��رف کنند فقط هفت درصد ب��ه قبض آنها اضافه 
می ش��ود، اما در مصارف باالی ۳۰۰ کیلو وات ساعت 
ع��الوه بر هفت درصد، می��زان 16 درصد نیز جریمه 
به آنه��ا تعلّق می گیرد که در مجم��وع 2۳ درصد به 
مبلغ برق مصرفی آنها افزوده خواهد شد. جهانشاهی 
با اش��اره به شفافیت شرکت توزیع برق شمال کرمان 
در محاس��به برق مصرفی مش��ترکان افزود: به زودی 
میزان و نحوه محاس��به و مقایسه مصرف برق نسبت 
به دوره های قبل در س��ایت این شرکت در دسترس 
عموم قرار می گیرد تا شهروندان شخصاً میزان هزینه 

قبض برق خود را محاسبه کنند.

قاسم شهبا و تیم فوتبال آرمان گهر در فرانسه

سیرجانی ها به اروپا رفتند 
در روزهای گذشته صورت گرفت: 

گالیه مندی شهروندان
از افزایش هزینه برق

دعوت به همکاری 
به یک نفر دکتر یا کارشناس داروساز با امتیاز

 ۲۴۰۰ جهت اخذ مجوز داروخانه نیازمندیم 
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گروه جامعه: رئیس کل دادگس��تری 
اس��تان کرمان با بیان اینکه بزرگترین 
آف��ت برای هر نظ��ام قضایی بخصوص 

نظام جمهوری اس��امی این است که 
مردم احس��اس کنند دس��ت اندرکاران 
عدالت از بی طرفی خارج شده اند گفت: 
کارشناس��ان باید در موضوعات ارجاع 
ش��ده دقت کنند ک��ه در موضع اتهام 

وخروج از بی طرفی قرار نگیرند. 
به گ��زارش ایرن��ا قاض��ی موح��د روز 
س��االنه  گردهمای��ی  در  چهارش��نبه 
کارشناس��ان رسمی دادگستری استان 
افزود: مس��ائل حاش��یه ای که  کرمان 
ذهنیت ایجاد کند، احس��اس عدالت را 
در مردم تقلیل می دهد لذا باید قّضات 
و کارشناس��ان در نهای��ت بی طرفی و 
البته ب��ا ایجاد احس��اس بی طرفی که 
موض��وع مهم تری اس��ت رفت��ار کنند 

و ای��ن بدین معنی اس��ت که اصحاب 
دعوا نیز باید احساس کنند کارشناس 
بی ط��رف نظر می دهد. وی تأکید کرد: 
گاهی کارشناس��ان نظ��ر را در اختیار 
اصحاب دعوا قرار می دهند که اقدامی 
نادرست اس��ت و این امر تبعاتی ایجاد 
می کند.رئیس کل دادگس��تری استان 
کرم��ان بی��ان داش��ت: ش��ک نکنید 
بزرگترین آسیب دس��تگاه قضایی این 
است که کارگزاران عدالت تحت تأثیر 
تطمیع و مسائل غیره و عوامل بیرونی 
یا درونی، نظری را عنوان کنند. وی با 
بیان اینکه اس��تقال کارگزاران عدالت 
نی��ازی حیات��ی و این اس��تقال تابع 
عوام��ل درونی و بیرونی اس��ت تصریح 

ک��رد: وجود کارگ��زار عرص��ه عدالت 
مستقل، شجاع، عالم، سالم و صادق در 
هر جامعه ای نعمت بزرگی اس��ت زیرا 
می تواند س��امت جامعه را تأمین کند 
لذا کارشناس��ان روزانه معلومات خود 
را ب��روز و روزآمد کنند ک��ه حتماً هم 
همین گونه است. موحد ابراز امیدواری 
ک��رد: این گردهمایی س��رآغازی برای 
نشس��ت های بعدی و تب��ادل افکار در 
مس��ائل فی ما بین دس��تگاه قضایی و 

کارشناسان رسمی باشد.

 نظر بدهید،حکم صادر نکنید
قضات برای موضوع شناسی نیاز به نظر 
تخصصی و فنی دارند لذا کارشناس��ان 
باید به موضوع ورود پیدا کنند نه اینکه 
حکم بدهند.! دکتر موحد تصریح کرد: 
کارشناس��ان بای��د موض��وع را تحلیل 
کنند و برخی اوقات کارشناس��ان وارد 
صاحیت قضا می ش��ود و از صاحیت 
خ��ود یعنی کارشناس��ی ام��ور خارج 
می شوند و این یک بحث مبنایی است 
لذا کارشناس در مواردی که در پروانه 
وی آم��ده صاحی��ت موضوعی دارد و 
اگ��ر به احکام ورود کرد دخالت در کار 

قضا است.
کارشناس��ان  نق��ش  داد:  ادام��ه  وی 
موضوع شناسی اس��ت و باید به قاضی 
موضوع را بگوی��د و ابهامات موجود را 
برط��رف کند. رئیس کل دادگس��تری 
اس��تان کرمان بی��ان ک��رد: قاضی بر 
اس��اس توضیح��ات کارشناس��ان قانع 
می ش��ود و رأی می ده��د ل��ذا نظرات 
کارشناسان به عنوان کارگزاران عدالت 

در حکم تأثیرگذار است.
وی بی��ان ک��رد: بخ��ش عم��ده ای از 
پرونده ه��ای قطوری که دچ��ار اطاله 
دادرس��ی ش��ده به دلیل نظ��رات کلی 
مبهم و غیر قابل اس��تفاده کارشناسان 

اس��ت که موج��ب بدبینی به دس��تگاه 
قضائ��ی می ش��ود. وی تأکی��د ک��رد: 
اعتقاد دارم بخش��ی از اطاله دادرس��ی 
در نظ��ام قضای��ی کش��ور محص��ول 
فرایند کار کارشناس��ی اس��ت لذا باید 
فراین��د کارشناس��ی بازنگ��ری ش��ود. 
رئیس کل دادگس��تری استان کرمان 
گفت: کارشناس��ان نس��بت به نظری 
که می دهند باید مس��ئول باش��ند و با 
نظرات خود مردم را حیران و سیس��تم 
قضای��ی را دچ��ار آش��فتگی نکنند لذا 
این فرایند باید کیفی س��ازی و کوتاه تر 
شود. وی ادامه داد: کارشناسان رسمی 
دادگس��تری نظر می دهن��د و نظر این 

اف��راد در رأی قاضی تأثیر دارد لذا باید 
پاس��خگوی این نظر باشید و در مقابل 

این نظر مسئولیت دارند.
وی به کارشناس��ان رسمی دادگستری 
توصی��ه کرد: در پرونده ها به موقع نظر 
بدهن��د تا مردم س��رگردان نش��وند و 
س��رعت عمل در رأی تأثیر دارد گاهی 
خسارت تأخیر ارائه نظر از اصل ضایع 

شدن حق هم زیان آورتر است.
وی گفت: اظهارنظ��ر باید در محدوده 
تخصص کارشناس��ان باش��د لذا گاهی 
کارشناسان تخصص دیگری دارند و در 
ام��ر دیگر اظهار نظر می کنند که اقدام 

نادرستی است.

 شماره 1195 
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مریم کاظمی

در تازه تری��ن رده بن��دی مربوط به ک��م تحّرکی 
شهروندان استان  ها، استان کرمان در رده دهم قرار 
دارد. بر اس��اس این آمار بوشهر در این رده بندی 
رتبه ی اول و کرمان در جایگاه دهم کشوری است. 
بر اس��اس این رده بندی و هشداری که بر اساس 
آن به مردم داده می شود باید بیشتر به عوارض کم 
تحّرکی پرداخته و راه کارهایی برای این مقوله ارائه 
داد. اگر یادی از گذشته کنیم؛ در زمان های قدیم 
دانش آم��وزان برای رفتن به مدرس��ه از دوچرخه 
استفاده می کردند و یا با پای پیاده فاصله مدرسه 
ت��ا خانه را طی می کردند ول��ی امروزه حتی افراد 
دبیرستانی و دانش��گاهی ما حاضر نیستند پیاده 
یا با دوچرخه رفت و آمد نمایند که خود نش��انه 

کم تحّرکی اس��ت.  البته ش��اید اینجا بحث عدم 
امنیت و شرایط جدید زندگی های شهری مطرح 
ش��ود ولی نگارنده به ش��خصه حدود 3-4 سال 
است کارهای روزمره ی خودم را با دوچرخه انجام 
می دهم و به جز مواردی جزیی که آن هم برای هر 
فردی چه با ماشین و چه پیاده رخ می دهد مورد 
خاصی مشاهده نش��ده. جالب اینجاست که اکثر 
دانش آموزانی که با س��رویس به مدرس��ه می روند 
دچ��ار چاقی هس��تند و این چاقی قطعاً نش��أت 
گرفته از بی تحّرکی آن ها است. ازدانش آموزان که 
بگذریم به کارمندان ادارات هم می شود در برخی 
موارد خرده گرفت چرا که اکثراً تک س��ر نش��ین 
مسیرهای بسیار کوتاهی را که می شود با دوچرخه 
پیم��ود با خودرو طی می کنند و در محل کار نیز 
ب��دون هیچ تحّرکی ب��ه کار می پردازند؛ یا درباره 

بانوانی بحث کنیم ک��ه به باور خود در منزل کار 
می کنند و معتقدند برایشان نوعی ورزش محسوب 
می ش��ود در صورتی که اینگونه نیست؛ یا مردانی 
را تصور کنید که حاضر نیستند فاصله خانه را تا 
محل کس��ب پیاده طی کنند. این افراد نه تنها با 
دوری از تحرک و پیاده روی به سامتی خود لطمه 
وارد می کنند که در تردد با ماشین موجب ترافیک 
و آلودگ��ی هوا می ش��وند و از صبح تا پایان کار با 
پارک ماش��ین های خود در جلو مغازه مشکاتی 

برای سایرین ایجاد می کنند.

◄ ◄ عوارض کم تحّرکی 
بررسی های جهانی نش��ان می دهند که نداشتن 
فعالیت فیزیک��ی و کم تحّرکی در تعداد بس��یار 
زیادی از مردم جهان دیده می ش��ود و این عامل 
س��االنه موجب م��رگ و میر دو میلی��ون نفر در 

سراسر دنیا می شود.
در حقیقت نشس��تن، آن هم برای ساعت های 
طوالن��ی از جنبه های گوناگون برای س��امت 
انسان مضر است. خطر نشستن تا آنجاست که 

متخصصان امر، آن را در ردیف سیگار کشیدن 
قرار داده اند. در چند س��ال اخی��ر، تحقیقات 
گس��ترده ای برای س��نجش میزان س��امت 
اف��راد تن پرور یا کارمندانی ک��ه بنابه اقتضای 
کاری، ساعات زیادی را پشت میز می نشینند، 
صورت گرفته اس��ت. متأسفانه نتیجه  عمومی 
ای��ن تحقیق��ات نش��ان می دهد اف��رادی که 
سبک زندگی کم تحرکی دارند، حتی با انجام 
فعالیت های ورزش��ی نیز از خطرات مربوط به 

نشستن در امان نخواهند بود.
 براس��اس مطالعات انجام شده کاهش فعالیت 
فیزیکی در مقایسه با مصرف دخانیات، چاقی 
و دیاب��ت، مرگ و می��ر بیش��تری را به دنبال 
داشته است، اما متأس��فانه کم تحّرکی بیشتر 
از دیگر موارد در حوزه پیشگیری از بیماری ها 
مورد غفلت واقع شده اس��ت. چهارمین علت 
مرگ در دنیا نداش��تن فعالیت جسمانی بوده 
و کاه��ش فعالی��ت فیزیکی یک پدیده ش��وم 
جهانی است که، به کشور ما هم سرایت کرده 

است. 

◄ ◄ راهکار چیست؟
افراد با انجام ۱۵۰ س��اعت فعالی��ت فیزیکی در 
هفته می توانند به فواید س��امتی دست یابند، و 
الزم نیس��ت ورزش خیلی ش��دید داشته باشند.

اگر کمتر از پنج ه��زار قدم در روز یعنی کمتر از 
س��ه کیلومتر در روز پیاده روی می کنید، زندگی 
بی تحّرکی دارید و در این صورت خطر بیماری ها 
ش��ما را تهدید خواهد کرد. میزان ایده آل تحرک 
حدود ده هزار قدم پیاده روی در طول روز است. 
ورزش هایی مانند پیاده روی، شنا کردن، کوه نوردی 
و نرمش های مخصوص ناحیه شکم با فشار روی 
این ناحیه و سوزاندن چربی از تجمع آن می کاهند 
و متناس��ب با ش��رایط فرد می توان یک��ی از این 
ورزش ها را انتخاب کرد.پی��اده روی کردن عادی 
به می��زان ده هزار قدم در روز می تواند حجم توده 
چربی انباشته شده در شکم را کم کند و در نهایت 
نیز باعث س��امتی فرد ش��ود. واقعیت این است 
فعالیت  جس��مانی منظم، خطر ابتا به بیماری 
قلبی، س��کته مغزی، س��رطان س��ینه و سرطان 
کولون را کاهش می دهد. به طور عمومی، فعالیت  

جسمانی سبب بهبود متابولیسم گلوگز می شود، 
چربی بدن را کاهش می دهد و فشار خون را پایین 
می آورد. مجموعه ای که عوامل اصلی کاهش خطر 
ابتا به بیماری های قلبی عروقی و دیابت هستند. 
همچنین پر تحّرکی به کنترل و تخفیف آثار این 
بیماری ها نیز کمک می کند. فعالیت جس��مانی 
خطر ابتا به س��رطان کولون را از طریق اثر روی 
پروس��تاگلوین ها، کاهش زمان عبور مواد از روده 
و افزایش سطح آنتی اکسیدان ها کاهش می دهد. 

خطر ابتا به سرطان سینه را با فعالیت جسمانی 
می توان کاهش داد، زی��را فعالیت فیزیکی اثرات 
مفیدی بر متابولیسم هورمون ها دارد. با قراردادن 
فعالی��ت فیزیکی منظم همچنی��ن می توان وزن 
بدن را کنت��رل کرد و همچنین در کاهش عائم 
افس��ردگی، اضطراب و اس��ترس نیز بسیار مؤثر 

است. 
 بهب��ود س��امتی عضان��ی، اس��کلتی ب��دن و 
همچنین درمان  بیماری های اس��کلتی، عضانی 
مانندکمردرد، پوکی اس��تخوان از آثار س��ودمند 

فعالیت جسمانی است.

سخنان صریح رئیس کل دادگستری استان کرمان در جمع کارشناسان دادگستری

هیچ کارشناسی حق ندارد 
امتیاز یا وجهی دریافت کند 

 گاهی کارشناسان در مواقعی که حقوق مربوط به دولت است دست و دلباز می شوند و برخی از مفاسدی که 
در ادارات و نهادها پیش می آید به نظر کارشناسان برمی گردد که البته اخیراً سازمان بازرسی در حقوق دولتی 
وارد می شود و اگر نظر کارشناس درست نباشد باید پاسخگو باشند...

 اختالف نظرهای فاحش در محدوده زمانی کوتاه بخصوص در حقوق عمومی و دولتی توسط کارشناسان در 
پرونده ها ایجاد مشکل می کند لذا نباید احساسی تصمیم گرفت.

رده بندی استان ها در بخش کم تحّرکی شهروندان

استان کرمانی ها در رده دهم 

مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم
آگهی دعوت 

شرکت تعاونی فراگیر بهره برداران مرتعداران منابع طبیعی سیرجان
 شناسه ملی 14005484954 شهرستان سیرجان، استان کرمان

نظر به اینکه جلس�ه مجمع عمومی فوق العاده نوب�ت دوم مورخ 98/7/30 به حد نصاب 
مقرر در اساس�نامه و قانون ش�رکت های تعاونی نرسیده، به اطالع کلیه اعضا می رساند 
جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم راس ساعت 8 مورخ 98/8/16 در محل دفتر 
ش�رکت بلوار امام رضا، اداره منابع طبیعی تش�کیل می ش�ود. از اعضای محترم دعوت 
می شود در جلسه فوق حضور بهم رسانند. دستور جلسه: 1- تغییر ماده 22 اساسنامه

هیئت مدیره شرکت تعاونی

جناب آقای

 دکتر رسول 
ولی زاده 

کس�ب مدرک دکترای مهندس�ی صنایع )گرایش 
مدیریت پروژه( که نشان از تالش و اراده جنابعالی 

می باشد را حضور شما تبریک عرض می نماییم.

همسر و خانواده همسر 

جناب آقای

 دکتر رسول 
ولی زاده 

کسب مدرک دکترای مهندسی صنایع )گرایش مدیریت پروژه( 
و کارشناسی ارشد ایمنی و بهداشت حرفه ای محیط که نشان از 
تالش و اراده جنابعالی می باش�د را حضور شما و خانواده محترم 

تبریک عرض می نماییم. 
مدیریت و هیئت مدیره

 شرکت شاهین مهرجی 

جناب آقای 
سید مهدی علوی نسب

 احسان یزدی

انتصاب بجا و شایسته شما را به عنوان مدیر رسانه ای تیم فوتبال 
آرمان گهر سیرجان صمیمانه تبریک عرض می کنم. امیدوارم در 

تمامی مراحل زندگی موفق باشید.



آق�ای فرزامی ف�ر خیل�ی مختصر 
از روزه�ای آغازی�ن باش�گاه گل گهر 

بگویید...
زمانی که م��ا ورزش گل گهر را پایه گذاری 
کردیم هنوز صحبت از باشگاه نبود. در واقع 
م��ا ابتدا تیم ها را ش��کل دادیم و فعالیت ها 
در حوزه ورزش ش��روع شد و بعدها باشگاه 
گل گهر را تشکیل دادیم تا به ورزش گل گهر 

َسر و سامانی بدهیم. 
چه  س�الی باشگاه گل گهر تأسیس 

شد و اولین مدیرعامل کی بود؟
سال76 در زمان مدیرعاملی آقای مهندس 
ثقفی در ش��رکت، باش��گاه گل گهر شکل 
گرف��ت و من را به عن��وان اولین مدیرعامل 

باشگاه منصوب کردند.

در آن مقط�ع چ�ه موفقیت های�ی 
کسب کردیدکه حائز اهمیت بود؟

چ��ون مس��ابقات اس��تانی ب��ود آن روزها 
بچه ه��ا با جان و دل ت��اش می کردند که 
خودش��ان را در استان کرمان ثابت کنند و 
همین تاش ها باعث ش��د تیم فوتبال را به 
دسته یک باش��گاه های استان برسانیم. دو 
سال قهرمان اس��تان شدیم. بعداً پا را فراتر 
گذاش��تیم و تیم فوتبال دو س��ال در جام 
حذفی کش��ور ش��رکت کرد. سال های بعد 
کارهای بزرگتری استارت خورد. بسکتبال 
و والیب��ال را به دس��ته یک کش��ور بردیم. 
تیم های بانوان مان و تیم های کارگری بسیار 
فعالی داشتیم. تقریباً در تمامی رشته های 
مطرح ورزش��ی فّعال بودیم. پایه های اولیه 

و تصمیم هایی برای تیم های پایه هم اتخاذ 
می شد و اولویت را به تیم های پایه می دادیم 
تا این تیم ها در رش��د س��اختار ورزش در 

سیرجان مؤثر باشند.  
چرا امروز به تیم ه�ای پایه چندان 
توجه نمی ش�ود و تمام هم و غم شده 
تیم بزرگس�االن؟ حتی شنیدیم که در 
تیم های امید و جوانان که قاعدتاً باید 
همه بازیکنان محلی باش�ند اما درصد 
باالیی از بازیکنان آن ها را هم بازیکنان 
غیرسیرجانی از استان های دور دست 

تشکیل می دهند...
بله متأس��فانه. ب��ه اعتقاد من ب��ا توجه به 
مس��ائلی که در حال اتفاق افتادن اس��ت، 
ورزش این ش��هر در حال نابود شدن است. 
وقتی در تیم های پایه بازیکنان اکثراً از خارج 
س��یرجان هس��تند این یک فاجعه است و 
دقیقاً زیرساخت ها دارند نابود می شوند. البته 
برای توجیه این کارش��ان دوستان ما بحث 
ورزش حرفه ای را پیش می کشند اما ورزش 
حرف��ه ای آداب و اصول��ی دارد نه این که ما 
هرکاری دلمان خواست انجام دهیم و بگویم 
این حرفه ای گری اس��ت. )!( حرفه ای بودن 
بحث بس��یار گسترده ای است که تعریفش 
برای ورزش اس��تان و شهرس��تان و کشور 
فرق می کن��د. نمی ش��ود آن کاری که در 
سطح استان و یا کشور انجام می شود را ما 
در سیرجان کپی کنیم و گمان کنیم داریم 
کار حرفه ای می کنیم چون از فان مربی یا 

فان باشگاه در تهران تقلید کرده ایم.! 
می کنی�د؟  صحب�ت  مصداق�ی 

نمون�ه ای از کار غیرحرفه ای که به نظر 
حرفه ای گری است کدام است؟

ببینید تجارب ما نش��ان می دهد تیم هایی 
ک��ه در س��ال اول ب��ه لی��گ برت��ر صعود 
کرده اند همه س��قوط کرده اند. هیچ تیمی 
نبوده ک��ه در اولین ورودش موفق باش��د. 
مس سرچشمه، اس��تقال اهواز، سپیدرود 
رش��ت، ملوان بندرانزل��ی و خیلی تیم های 
دیگر نتوانستند در س��ال اولی که به لیگ 
برتر ورود کردند خودشان را در لیگ حفظ 
کنند. تیم با هزینه های بی حساب  و کتاب 
بسته می شود. این واقعاً برای جامعه ورزش 
درد است چون هیچ حاصل و نتیجه ای برای 
ورزش شهرستان نخواهد داشت. ما باید بر 
اس��اس یک س��ری اصول و قواعد حرکت 
کنیم. وقتی تیم م��ا دنبال مربی می گردد، 
ب��رای موفقیت و حفظ خ��ود در لیگ برتر 
نباید فقط دنبال اس��م و نام و آوازه مربیان 
و کمک مربیان باش��یم. بای��د کارنامه افراد 
را م��ورد نظر ق��رار دهیم که چ��ه نتایجی 
گرفته ان��د. همین طور در م��ورد بازیکنان و 
بقیه کادر فّنی. دقت کنید که تیم گل گهر 
یک رفتار و ش��خصیت تیمی که مربوط و 

برخواسته از سیرجان باشد ندارد.  
اتفاقاً یکی از سؤاالت من هم همین 
است که چرا تمام تیم غیرسیرجانی اند 
و حت�ی حاضر نیس�تند در س�یرجان 

بمانند و تمرین کنند؟!
 بله دقیقاً س��ؤال این اس��ت ک��ه چرا تیم 

گل گه��ر در ته��ران تمرین می کن��د و در 
تهران بیشتر از سیرجان است. تیم فقط نام 
گل گهر را یدک می کش��د اما هیچ تعامل و 
برخورد س��ازنده ای با مردم این شهر ندارد. 
این شخصیت تیمی را ایجاد نمی کند. باید 
ش��رایطی وجود داشته باش��د که هواداران 
فوتبال این ش��هر با تک ت��ک اعضای تیم 
احس��اس نزدیکی و از خ��ود بودن کنند نه 
اینکه مثل مهمان روز بازی بیایند و بروند. 
باید زمینه موّدت تیم و مردم را فراهم کنیم 
که نتیجه اش آن تیم مردمی می ش��ود که 
همه دوس��تش دارند  ای��ن با برنامه ریزی و 
کار اصولی حاصل می شود نه اینکه تیم را با 
تعدادی بازیکن ناشناس ببندیم و در تهران 
هم تمرین کنیم که کسی تیم را نشناسد. 
تیمی که با نام یک شهر در لیگ حضور دارد 
باید از جنس آن شهر باشد باید شهروندان 

آن ش��هر تیم را از خ��ود بدانند. همین طور 
با بازیکنان تیم باید جوری  برخورد ش��ود 
که با شهر سیرجان احساس تعلّق عاطفی 
و احساسی کنند. اینها نکات بسیار مهمی 
است که برنامه ریزی می خواهد. بازیکنی که 
هیچ ذهنیتی از این شهر ندارد جز پولی که 
باشگاه به حس��ابش می ریزد چه انگیزه ای 

برای موفقیت تیم دارد.؟ 
تیم گل گهر تعدادی بازیکن خارجی 
گرفت و هیچ استفاده ای از آن ها نشد 
و االن ه�م خبری از آن ها نیس�ت. چه 

اتفاقی افتاد؟
این س��ؤال را باید مدیران باشگاه پاسخگو 
باش��ند. پش��ت پرده ی این آمد و رفت های 
بی تأثیر چیس��ت. آیا این بازیکنان توس��ط 
دس��ت های پش��ت پرده به تی��م تحمیل 
می شوند یا این ها نتیجه تصمیمات اشتباه 
مدیران باش��گاه اس��ت؟ در هر صورت این 
حیف و میل کردن و دور ریخت سرمایه های 
باش��گاه را چه کس��ی باید جواب بدهد. به 
اعتق��اد من حتی همین مربی که االن تیم 
به کار گرفته کارآمد نخواهد بود. چون این 
مربی هیچ اِشرافی روی بستن تیم نداشته 
است. متأسفانه باشگاه گل گهر خیلی بیراهه 
رفت��ه اس��ت و هزینه های س��نگینی را به 

باشگاه تحمیل کرده اند. 
ب�ه نظر ش�ما در ای�ن مقطع حذف 

وینگو اشتباه بود؟
اص��ًا تیم نباید ب��ا وینگ��و وارد لیگ برتر 
می ش��د. این ها ب��ا وینگو در لیگ دس��ته 
1 کار ک��رده بودند. مش��رف بودند به تیم 
و هم��ه می دانند تیم با اما و اگر و مس��ایل 
خاص به لی��گ برتر صعود کرد نه با قدرت 
فّنی. پس قبل از آغاز مسابقات باید تکلیف 
مربی را مشخص می کردیم. خب این کار را 

نمی کنیم و مش��کات پشت َسر هم اتفاق 
می افتد. بع��د به دنبال معج��زه می گردیم. 
همی��ن انتخ��اب آقای جالی ب��ه نظر من 
کمکی به تی��م نخواهد ک��رد. جالی یک 
تئوریسین موفق در فوتبال است اما مجری 
این تئوری ها نیس��ت. کارنامه ایشان وجود 
دارد. موفقیت های ایش��ان کدام است. برای 
من س��ؤال اس��ت که ایش��ان می خواهد با 

تیم های بزرگ چه کار کند. 
گفت�ه می ش�ود بس�یاری از ای�ن 
تصمیم�ات در هی�أت مدی�ره گرفته 
می شود که خودشان ورزشی نیستند. 
آیا این غیرورزشی بودن هیأت مدیره 

تأثیری در شرایط تیم دارد؟ 
بل��ه متأس��فانه همین طور اس��ت. هیأت 
مدی��ره ی باش��گاه ممکن اس��ت مدیران 
موفقی باش��ند اما با فضای ورزش بسیار 
فاصله دارند. هیأت مدیره ای که اطاعات 
ورزش��ی ندارد نتیجه اش همین می شود 
ک��ه بع��د از چه��ار هفته شکس��ت هیچ 
سؤالی از مدیران باشگاه نمی پرسند.! این 
روند س��قوط تیم را به همراه دارد. تیمی 
که در خانه امتی��از نمی گیرد چه توقعی 
داریم در ش��هرهای دیگر امتی��از بگیرد!. 
چیزی که برای من جالب است اینکه چرا 
مدیران باشگاه پاسخگو نیستند. چرا فکر 
می کنند کارشان درست است؟ این باشگاه 
نزدیک 28 س��ال طول کشیده تا به لیگ 
برتر رسیده اس��ت. نباید همه داشته ها و 

دست آوردها را با بی تجربگی سوزاند.
به نظر ش�ما اگر علی دایی می آمد 

وضع بهتر می شد؟
نه. علی دایی فهمی��ده بود که نیامد. دایی 
می دانس��ت این تیم در چه وضعیتی است 
و اعتبار خ��ودش را خ��راب نمی کرد. پول 
همه چیز نیست. که فردی مثل علی دایی 

اعتبارش را برایش خرج کند. 
به عنوان پیشکس�وت این  باشگاه 
چه توصی�ه ای ب�ه مدیران ام�روز آن 

دارید؟
البته من وضعیت دقیق تیم و باشگاه را به این 
دلیل که س��ال ها از آن دور بوده ام نمی دانم 
اما امیدوارم مدیران باش��گاه گرفتار مافیایی 
که در پش��ت پرده فوتبال ای��ران وجود دارد 
نشده باشند و پشت پرده ها برای تیم تصمیم 
نگیرند اختیار و عنان در دست آن ها نباشد، 

که آن دیگر مصیبتی است پایان نیافتنی.
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علی حاج محمدی

اولی�ن مدیرعام�ل باش�گاه و از پایه گذاران باش�گاه 
فرهنگی ورزش�ی گل گهر امروز از وضعیت تیم ناراضی اس�ت. او 
هم همانند بسیاری از هواداران تیم گل گهر افسوس امتیازاتی را 
می خورد که این تیم پش�ت سر هم در هفت هفته ی اول فصل از 

دست داده و اکنون در انتهای جدول دست و پا می زند.
داوود فرزامی فر اما به واس�طه آشنایی که با ساختار باشگاه دارد 
این ناکامی ها را نتیجه ضعف در مدیریت و سیاست گذاری باشگاه 
می داند و معتقد اس�ت اگر چش�م انداز و سیاس�ت واقع گرایانه و 
س�المی داش�تیم بدون ش�ک در یک رون�دآرام و مس�تمرتأثیر 

فرهنگی و ورزشی ماندگاری در سیرجان می گذاشتیم.
گفت و گو با داوود فرزامی فر پس از آخرین باخت تیم گل گهر در 

برابر سپاهان انجام شد.

داوود فرزامی فر، پیشکسوت باشگاه و پایه گذار ورزش در گل گهر
 اولین منتقد عملکرد فعلی باشگاه است

زیرساخت های فوتبال را 
در سیرجان نابود می کنند

 به اعتقاد من با توجه به مسائلی که در حال اتفاق افتادن است، ورزش این شهر در حال 
نابود شدن است. در کجای دنیا اکثر بازیکنان تیم های پایه را از خارج استان می آورند؟ 
این یک فاجعه است و دقیقاً زیرساخت ها دارند نابود می کنند. 

 باید شرایطی وجود داشته باشد که هواداران فوتبال این شهر در 
تمرینات بازیکنان را ببینند و با تک تک اعضای تیم احساس نزدیکی 
و از خود بودن کنند نه اینکه اعضای تیم مثل مهمان روز بازی بیایند و 
بروند! باید زمینه موّدت تیم و مردم را فراهم کنیم که نتیجه اش آن تیم 
مردمی می شود که همه دوستش دارند این با برنامه ریزی و کار اصولی 
حاصل می شود. ما تیم را با تعدادی بازیکن ناشناس بسته ایم و در 
تهران هم تمرین می کنیم. تیمی که با نام یک شهر در لیگ حضور دارد 
باید از جنس آن شهر باشد نه بیگانه با مردم

اخوان محترم

 سروش نیـا 
با نهایت تأس�ف و ابراز هم�دردی صمیمانه، مصیبت 
وارده را حض�ور ش�ما س�روران ارجمن�د تس�لیت 
ع�رض نم�وده، از درگاه خداوند متعال ش�ادی روح 
آن مرحوم�ان و صبر و س�امت بازمان�دگان معزز را 

مسئلت می نماییم. 
اعتمادی وکیل دادگستری 

اخوان محترم

 سروش نیـا 
با نهایت تأس�ف و ابراز هم�دردی صمیمانه، مصیبت 
وارده را حض�ور ش�ما س�روران ارجمن�د تس�لیت 
ع�رض نم�وده، از درگاه خداوند متعال ش�ادی روح 
آن مرحوم�ان و صبر و س�امت بازمان�دگان معزز را 

مسئلت می نماییم. 

خانم ایرانمنش - ناصر اسدی

جناب آقای دکتر سروش نیا 
شهردار محترم سیرجان 

درگذشت نابهنگام و تأس�ف بار همسر و فرزند برادر 
گرامیت�ان را حضور ش�ما و خانواده محترم تس�لیت 
ع�رض نم�وده، از خداوند متع�ال صبر و ش�کیبایی 
برای بازماندگان، علو درجات و غفران الهی برای آن 

عزیزان از دست رفته آرزو  می کنم. 

رسول معظمی
 بخشدار مرکزی سیرجان 

اخوان محترم سروش نیا 
مصیبت وارده را حضور شما تسلیت عرض نموده، صبر و 

سامتی بازماندگان را از خداوند متعال خواهانیم. 
هیات پیروان قرآن

خانواده محترم رجایی
بدینوس�یله درگذش�ت خادم المه�دی حمید رضا 

رجایی را حضورتان تسلیت می گوییم. 
نشریه نگارستان 

جناب آقای رضا سروش نیا 

شهردار محترم سیرجان 
با نهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را حضور شما و خانواده گرامیتان تسلیت عرض نموده، از درگاه 
یگانه قادر متعال برای آن دو عزیز از دس�ت رفته رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان معزز صبر و 

اجر مسئلت می نماییم. 
محمدحسین قاسمی
 رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری وفرآورده های کشاورزی شهرداری سیرجان وکارکنان

جناب آقای دکتر سروش نیا
شهردار محترم سیرجان

مصیبت وارده را تس�لیت عرض نموده از درگاه خداوند منان برای آن مرحومه علو درجات 
و برای بازماندگان صبری جزیل مسئلت داریم.

روابط عمومی شرکت کاریز جناب آقای  

سروش نیـا 
شهردار محترم سیرجان 

با نهایت تأسف مصیبت وارده را حضور شما و خانواده 

داغدارتان تس�لیت عرض نم�وده، از درگاه خداوند 

متعال شادی روح و علو درجات درگذشتگان و صبر 

و سامت بازماندگان را مسئلت می نماییم. 

شرکت سخت کوشان سپهر 

سرکار خانم مهندس غالمحسینی 
خب�ر ان�دوه وارده به ش�ما، ما را در غص�ه جانگداز فرو ب�رد، اندوه 
بی پایان م�ان از این واقعه دردناک قابل وصف نیس�ت. این مصیبت 
را به ش�ما و خانواده محترمتان تس�لیت عرض می نماییم و برای آن 

مرحوم آمرزش الهی خواستاریم. 

اتحادیه شرکت های تعاونی تولید سیرجان 

جناب آقای دکتر سروش نیا
شهردار محترم سیرجان

مصیب�ت جانس�وز وارده را ب�ه ش�ما و خان�واده محترم 
سروش نیا و محمودی صمیمانه تسلیت می گویم. بنده را 

احسان یزدیدر غم خود شریک بدانید.

مجمع عمومی عادی
آگهی دعوت 

 بطور فوق العاده نوبت دوم
ش�رکت تعاونی فراگیر بهره برداران مرتعداران منابع طبیعی 
س�یرجان به شماره ثبت 3946 شناسه ملی 14005484954 

شهرستان سیرجان استان کرمان. 
نظر به اینکه جلس�ه مجمع عادی بطور فو ق الع�اده نوبت اول مورخ 
98/7/30 ای�ن تعاون�ی ب�ه حد نصاب مق�رر در اساس�نامه و قانون 
ش�رکت های تعاونی نرس�ید، به اطاع کلیه اعضا میرس�اند جلس�ه 
مجم�ع عموم�ی عادی بطور ف�وق العاده نوبت دوم رأس س�اعت 10 
روز پنج ش�نبه م�ورخ 98/8/16 در مح�ل دفتر ش�رکت، بلوار امام 
رضا- اداره منابع طبیعی تش�کیل میگردد. از اعضای محترم دعوت 

میگردد در جلسه فوق حضور بهم رسانند. 
ضمن�ًا: 1- اعضایی ک�ه مایلند حق حض�ور و رأی دادن در مجمع را 
به نماینده ت�ام االختیار واگذار نمایند تا تاری�خ 98/8/14 به اتفاق 
نماین�ده خ�ود جهت تأیید و ص�دور برگ نمایندگی ب�ه محل دفتر 
ش�رکت بلوار امام رضا مراجعه نمایند. )حضور توأم  عضو و نماینده 
وی در مجمع ممنوع است.( ضمنًا ساعت 8 وکالتنامه توسط اشخاص 

مسئول در محل برگزاری مجمع بررسی می گردد. 
دستور جلسه: 

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

هیئت مدیره شرکت تعاونی 



گ�روه فرهنگ و هن�ر: رئیس 
انجمن هنرهای نمایش��ی استان 
کرمان گف��ت: ح��وزه منابع این 
اس��تان در بخش فرهنگ و هنر 
ضعی��ف اس��ت و اگ��ر بخواهیم 
رویدادی در ش��أن م��ردم برگزار 
کنی��م، باید بنی��ه اقتصادی هنر 

تقویت شود.
عبدالرضا قراری افزود: روش های 
حمایت از هنر در اس��تان کرمان 
مشخص نیس��ت و در بسیاری از 
مواقع در این حوزه سلیقه ای عمل 
می شود و نیاز است تا سیاست ها 
و ش��یوه ها شفاف عمل شود. وی 
با بیان اینکه جامعه تئاتر اس��تان 

ب��ا اقب��ال عمومی در س��ال های 
اخی��ر مواجه ش��ده تصریح کرد: 
رونق خوبی در اقتصاد حوزه تئاتر 
اتفاق افتاده است و رشد مناسبی 
در کیفیت و کمیت هنری شاهد 
هس��تیم. رئیس انجمن هنرهای 
نمایشی استان کرمان با اشاره به 
اینکه ۳۰۰ نفر هنرمند به صورت 
حرفه ای در این اس��تان فعالیت 
دارند اظهار داشت: ۲۵ گروه تئاتر 
در استان به ثبت رسیده و ساالنه 
ح��دود ۱۲۰ گ��روه تئات��ری در 
سراسر کرمان اثر تولید می کنند 
و اجرای صحنه ای دارند. وی بیان 
کرد: ۲ پایگاه اجرای دائمی تئاتر 

در ش��هرهای کرمان و سیرجان 
فعال اس��ت، اما شهرس��تان ها به 
لحاظ ق��درت اقتصادی و رش��د 
هن��ری ب��ه حمایت ج��ّدی نیاز 
دارن��د. قراری با اش��اره ب��ه ورود 
بخش خصوصی به حوزه هنرهای 
نمایش��ی تأکید کرد: با همکاری 
بخ��ش خصوصی ش��اهد تبادل 
آثار در س��طح اس��تان هستیم و 
اجراهای زیادی در شهرس��تان ها 
ب��ه روی صحنه م��ی رود. وی با 
بیان اینکه نس��ل ج��وان حضور 
فعال��ی در عرص��ه تئاتر اس��تان 
دارد افزود: به دنبال سیاست های 
انجمن نمایش��ی کرمان، در پنج 

س��ال اخیر فض��ای آزادی جهت 
اجرای برنامه های توس��عه محور 
در جهت رونق و ش��کوفایی تئاتر 
فراهم ش��ده است. رئیس انجمن 
هنرهای نمایش��ی استان کرمان 
تصریح کرد: س��ابقه تئاتر استان 
کرمان غنی و درخش��ان است و 
پیشکسوتان این هنر نقش بسیار 
مؤثری در پرورش اس��تعدادها و 
هموار ک��ردن راه برای جوانان در 

این عرصه داشته اند.
وی اظهار داش��ت: جشنواره تئاتر 
استان کرمان در هفته آخر آبان در 
شهرستان سیرجان برگزار می شود 
و ه��دف آن انتخاب و معرفی آثار 

به دبیرخانه جش��نواره تئاتر فجر 
اس��ت. ق��راری افزود: جش��نواره 
تئاتر کرمان با ۳۱ س��ال س��ابقه 
پایدارترین رویداد هنری اس��تان 
محس��وب می شود و نمایش هایی 
که اج��رای عمومی داش��ته و یا 
مج��وز اجرا دریاف��ت کرده اند در 
این جشنواره ش��رکت می کنند. 
وی با اشاره به گالیه های برخی از 
هنرمندان در رابطه با اطالع رسانی 
جش��نواره تئات��ر اس��تان کرمان 
تصری��ح کرد: ای��ن موضوع متأثر 
از تغییر مدیران تئاتر کشور بوده 
است که کاستی هایی را در بخش 

استانی به وجود آورد.

محمدعلی آزادیخواه 

آدم حسابی، تفاوت را اختالف نمی داند 
■ بین خشْت خشِت هزاران کار ناکرده گرفتاریم. 

■ کم نیس��تیم که زی��ِر آوارِ س��اختماِن طرح های 
بی بازده مان مانده ایم. 

■ از بی حالی م��ان، طرح های انجام نیافته مان رنگ 
باخته و پَس نشسته اند. 

■ در دنی��ای نامردمی ها، با بالیدن مان باید کم کمک زوْد باوریمان را کنار 
بگذاریم و از توقعات مان از دیگران بکاهیم. 

■ وقتی گره به کارها می افتد، روباْه زبانان همان شیرین سخناِن ُگم نامند. 
■ سکوت، با زمان، چاق و سنگین و بی زبان می شود. 

■ زیِر تنه ی س��کوِت چاق و سنگین و بی زبان، کم کمک زباِن خیلی ها از 
کار می اُفتد. 

■ در سکوِت سنگین، آسمان هم حّتی، سرد و ناساز و پلید و تَنگ است. 
■ در سکوِت تاریک، همه ی دل ها کورند و شب، در اندیشه ی فردای دلی 

هرگز نیست. 
■ کورها، مقدمه ی غروبند و شب از غروب سرچشمه می گیرد. 

■ در سکوت سنگین، راهِ خورشید اگر هموار است، راهِ دل ها کور است. 
■ سکوتی که حرفی برای گفتن ندارد، باید سراپا گوش باشد.

■ همیشه تیر به پرنده و سقوط به پرواز اِصابت می کند. 
■ روزگارمان کالغ، دست هایمان چالغ و کسی از دردمان نمی گیرد ُسراغ. 

■ سنِگ فریاد با سرعت صوت شیشه ی سکوت را می شکند. 
■ وقت��ی آدم ب��د و بی انصافی از خودش حرْف ش��نوی نکند، آدم خوبی 

می شود. 
■ وقت��ی می خواهی��د فریاد بزنید، مواظب باش��ید تاره��ای صوتیتان را 

دستْ کاری نکرده باشند. 
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پس از گذشت7۰ سال از اولین چاپ و بیش 
از ۳۰ س��ال از آخری��ن چاپ کت��اب یادبود 
من)مجموعه اشعار باستانی پاریزی ( حمید 
و حمیده باس��تانی فرزندان آن مرحوم اقدام 
ب��ه تجدید چاپ این کتاب ب��رای چهارمین 
ب��ار با نام »ی��اد و یادبود«کرده اند. به همین 
بهانه به بخشی از مقدمه ی کتاب که در سال 
۱۳۲8 توسط خود استاد نگاشته شده اشاره 

می کنیم. 
آن نویس��نده فقید در این یادداش��ت آورده 
است:»دلم می خواست مقدمه ای بر شعرهایم 
بنویس��م. دیگ��ری بزرگواری و لط��ف کرد و 
نوشت. شعری که س��ال ها پیش گفته شده و 
مربوط به حال و هوای دیگری اس��ت، امروز 
چ��ه دردی از کس��ی دوا تواند ک��رد؟ متحیر 
بودم که چگونه کتاب را ش��روع کنم. دوستی 
مشکل گش��ای کار ش��د و از س��وئد ترجمه 
قطعه ای را برایم فرس��تاد. این مطلب را یاری 

ناشناخته و نادیده به نام یاروسالف سی فرث 
برنده جایزه نوبل سال پیش، درباره شعرهای 
خود نوش��ته است. ... به میلیون ها شعری که 
در دنیا س��روده ش��ده و من، تنها چند بیتی 
ب��ه آن اف��زوده ام، چیزی که ش��اید در میان 
هزارها ترانه و دس��تان هزاردستان، از صدای 
جیرجی��رک باارزش تر نباش��د... ای��ن را من 
می دان��م، مرا ببخش، من به پایان راه نزدیک 
می شوم. شعرهای من، حتی به مانند نخستین 
گام ه��ای روی کره ماه نبودند، اگر زمانی هم 
درخشیدند، این از روشنایی خود آن ها نبود... 
من این زبان را دوس��ت داشتم، زبان شعر را 
که لب های بس��ته را به ارتع��اش وا می دارد. 
زبانی که لب های عاشقان را وادار به بوسیدن 
می کن��د. عاش��قانی ک��ه آرام و آهس��ته بر 
کش��تزارهای سرسبز گام می نهند. در غروبی 
ک��ه ُکندت��ر از کاروان راه ه��ای جلگه ه��ای 
استوایی گام برمی دارد. شعر از آغاز با ما بوده 

است...« در ادامه به یک رباعی استاد که سال 
۱۳۵۰ سروده شده اشاره می کنم:

پاریز، شبی، پدر به سردی
می گفتی سربه نیست گردی!
با این نفرین، مرا زپاریس،
آواره سر به نیست کردی!

به بهانه تجدید چاپ کتاب »یاد و یادبود« از باستانی پاریزی

بهپایانراهنزدیکمیشوم...

رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان کرمان:

روش حمایت از هنر در استان کرمان مشخص نیست

موسیقینواحی
درمجموعهگنجعلیخان

دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران، هفته آینده در کرمان آغاز 
و به مدت 4 روز برگزار می شود. مدیرکل ارشاد استان با اعالم این خبر 
گفت: این جش��نواره از تاریخ ۱۶تا ۱۹ آبان ماه در ش��هر کرمان و در 
گستره ملّی به صورت غیررقابتی برگزار خواهد  شد. وی با اشاره به اینکه 
تالش شده است تا جشنواره امسال بهتر و با کیفیت تر از سال گذشته 
برگزار شود، خاطر  نشان کرد: از سال گذشته جلسات جشنواره دوازدهم 
به صورت منظم در تهران و کرمان برگزار شده و مهمانان جشنواره از 

صبح ۱۶ آبان ماه در کرمان پذیرش می شوند.
وی با بیان اینکه در ش��هر کرمان، مجموعه تاریخی گنجعلی خان به 
عنوان محل اصلی برگزاری جش��نواره در نظر گرفته شده است گفت: 

پیش بینی حضور۲ هزار و پانصد نفر در این مراسم شده است.

کاریکلماتور

خبر
کرم��ان - مدی��رکل فرهنگ و ارش��اد 
اسالمی اس��تان کرمان از برگزاری سی 
و یکمین دوره جش��نواره تئاتر اس��تان 
کرمان در س��یرجان در آبان ماه س��ال 

جاری خبر داد.
به گ��زارش خبرنگار مه��ر، محمدرضا 
علیزاده صبح س��ه ش��نبه در جلس��ه 
شورای سیاس��تگذاری سی و یکمین 
جش��نواره تئاتر اس��تان کرمان اظهار 
ک��رد: این جش��نواره از ۲۵ تا ۲8 آبان 
ماه س��ال جاری برگزار می شود. وی با 
اشاره به برگزاری جشنواره تئاتر استان 
کرمان در شهرستان س��یرجان افزود: 
ای��ن جش��نواره از جمل��ه رویدادهای 
هنری تأثیرگذار در استان کرمان است. 
علیزاده ب��ه برگزاری جش��نواره تئاتر 

استان کرمان طی ۳۰ دوره اظهار کرد: 
برگزاری این جش��نواره بستر مناسب 
برای رش��د و توس��عه تئاتر در استان 
کرم��ان را فراه��م می کن��د. مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان 
گفت: جش��نواره تئاتر اس��تان کرمان 
باع��ث تداوم و تثبیت جای��گاه تئاتر و 
گس��ترش دای��ره مخاطبان می ش��ود. 
همچنین طی احکامی جداگانه از سوی 
مدی��ر کل فرهنگ و ارش��اد اس��المی 
اس��تان کرم��ان »عبدالرضا ق��راری« 
به عنوان دبیر تخصصی جشنواره و »پور 
محسنی« رئیس اداره فرهنگ و ارشاد 
اس��المی شهرستان سیرجان به عنوان 
دبیر اجرایی س��ی و یکمین جشنواره 

تئاتر استان کرمان منصوب شدند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان خبر داد:

سیرجانمیزبانجشنوارهتئاتر
استانکرمانمیشود

       آگهی مناقصه عمومی
 احداث پست ربق توزیع 4, 33/0 کیلوولت- دو مرحله ای  نوبت دوم  

و  مجتمع  جنبی  واحدهای  به  برق رسانی  منظور  به  دارد  نظر  در  سیرجان  فوالد  جهان  مجتمع  شرکت 
ساختمان های غیرصنعتی خود، جهت احداث دو واحد پست برق توزیع 4, 33/0 کیلوولت بر اساس نقشه های 

سیویل و سازه و استاندارهای برقی از طریق پیمانکار EPC، اقدام نماید. 
برق و دارای  اداره برق جهت احداث پست  تأییدیه  از کلیه شرکت های واجد شرایط که دارای  بدینوسیله 
سابقه کار احداث حداقل دو پست برق مشابه می باشند، دعوت بعمل می آید حداکثر ظرف مدت یک هفته 
ایمیل  به آدرس  اسناد و مدارک ذیل  با تصویر  را بصورت مکتوب همراه  تمایل خود  تاریخ چاپ آگهی،  از 

DKMSJSCO@gmail.com ارسال و اسناد فنی مناقصه را دریافت 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- گرید، تأییدیه ها و رتبه های مربوطه. 

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

5- گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص انجام خدمات فوق الذکر.
6- مدارک و مستندات توان مالی و لیست ماشین آالت در اختیار با اسناد و مدارک مثبته. 

- توضیحات: 
1- تمامی بخش های پروژه به صورت مهندسی، خرید و اجرا می باشند. 

2- محل انجام فعالیت؛ شهرستان سیرجان، کیلومتر 50 جاده سیرجان- شیراز، کیلومتر 2 جاده اختصاصی 
گل گهر، مجتمع جهان فوالد سیرجان می باشد. 

3- موضوع مدارک ثبتی پیمانکار حتمًا باید در رابطه با موضوع آگهی باشد. 
4- ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچ گونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند. 
5- جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 03442273806 تماس حاصل نمایید. 

6- هزینه چاپ آگهی، بر عهده برنده مناقصه می باشد.

کمیسیون معامالت شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

شرایط موضوع مناقصهشماره مناقصه

احداث دو واحد پست برق 98-26 
توزیع 4, 33/0 کیلوولت

- تأییدیه اداره برق جهت احداث پست برق
- سابقه کار احداث حداقل دو پست برق مشابه

      آگهی فراخوان عمومی
کاران واجد شرایط   شناسایی و پیش ارزیابی پیمان

 3000 و حمل حدود  بارگیری  آماده سازی،  منظور جداسازی،  به  دارد  نظر  در  فوالد سیرجان  شرکت مجتمع جهان 
تن ضایعات خط تولید )سر شمش، پیچیدگی، میلگرد و خاکه آهن( کارخانه نورد بردسیر خود به کارخانه ذوب و 
ریخته گری شماره یک این شرکت و تخلیه در مقصد شهرستان سیرجان )به فاصله تقریبی 180 کیلومتر( اقدام نماید. 
بدینوسیله از کلیه شرکت های واجد شرایط که دارای مجوز حمل و نقل بار بین شهری مورد تأیید اداره کل راه و 
شهرسازی استان کرمان و دارای حداقل ماشین آالت به شرح جدول ذیل می باشند، 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 و مدارک ثبتی. )کد اقتصادی و شناسه ملی، گواهی ثبت، گواهی آخرین تغییرات و ...(
3- مجوز حمل و نقل بار بین شهری مورد تأیید اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان. )مهم( 

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

5- گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص انجام خدمات فوق الذکر.
6- مدارک و مستندات توان مالی و لیست ماشین آالت در اختیار با اسناد و مدارک مثبته. )شامل تصویر اصل سند ماشین و ...( 

- شرایط: 
1- شرکت پیشنهاد دهنده باید دارای حداقل 2 سال سابقه کار و فعالیت در بخش خدمات حمل و نقل بین شهری باشد. 

2- تأمین کلیه ابزارآالت، تجهیزات، نیروی انسانی و ماشین آالت مورد نیاز جهت جداسازی، آماده سازی، بارگیری، 
حمل و تخلیه ضایعات بر عهده پیمانکار می باشد. 

- توضیحات: 
1- محل بارگیری؛ شهرستان بردسیر، کیلومتر 3 جاده بردسیر- کرمان، کارخانه نورد بردسیر می باشد. 

2- محل تخلیه؛ شهرستان سیرجان، کیلومتر 50 جاده سیرجان- شیراز، کیلومتر 2 جاده اختصاصی گل گهر، کارخانه 
ذوب و ریخته گری شماره یک )به فاصله تقریبی 180 کیلومتر از مبداء( می باشد. 

 3- ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچ گونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند. 
4- جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 03442273806 تماس حاصل نمایید. 

کمیسیون معامالت شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

شماره 
فراخوان 

ماشین آالت مورد نیاز شرایط موضوع فراخوان

 98-39
جداسازی، آماده سازی، 
بارگیری و حمل و تخلیه 
حدود 3000 تن ضایعات

مجوز حمل و نقل بار بین شهری 
مورد تأیید اداره کل راه و 

شهرسازی استان کرمان

- یک دستگاه بیل مکانیکی چنگ دار، 
شریدر یا پرس 

- حداقل چهار دستگاه کامیون
- یک دستگاه لودر 470



 شماره 1195 
 شنبه 4 آبان 1398  شهر6

نگارس�تان: اخی�راً اعالم ش�د از این پس 
نرخ خری�د تضمینی برق خورش�یدی از 
نیروگاه ها تا ۳۰ درصد بیشتر خواهد شد. 
این قانون پیش تر توس�ط مجلس شورای 
اسالمی به تصویب رس�یده بود اما اخیراً 
توس�ط وزارت نیرو اجرایی ش�ده اس�ت. 
یک�ی از فّعال تری�ن ش�رکت هایی که در 
حوزه راه اندازی نیروگاه های خورش�یدی 
در س�یرجان فعالی�ت می کند »ش�رکت 
مولد گستر ش�ایان« است که بخش قابل 
توجهی از نیروگاه های راه اندازی شده در 
سیرجان توس�ط این ش�رکت اجرا شده 
است. در گفتگوی حاضر با رضا خراسانی 
مدیر شرکت مولد گستر شایان و مهندس 
سلمانی زاده مدیر اداره امور برق سیرجان 
جزئیات بیشتری از این طرح ها را بررسی 

کردیم.
***

نیروگاه ه�ای  راه ان�دازی  ب�ه  ◄چ�را 
خورشیدی در سال های اخیر به خصوص 

در سیرجان توجه ویژه ای شده است؟
اول از هم��ه مهم ت��ر اینکه تولید برق توس��ط 
پنل های خورشیدی پاک ترین و سبزترین نوع 
تولید برق است که مورد توجه ویژه دولت ها قرار 
گرفته است. دوم اینکه ایران و استان کرمان و 
به ویژه سیرجان موقعیت بسیار استثنایی برای 
اس��تفاده از نور خورش��ید و تولید برق دارد. از 
ط��رف دیگر دولت تضمین خری��د تولیدات را 
داده است که برای تولیدکننده و سرمایه گذار، 
انگیزه بس��یار مهمی است. این عوامل و عوامل 
دیگر دست به دست هم داده تا سرمایه گذاران 

سیرجانی در این زمینه پیشرو باشند. 
◄ راه اندازی این نیروگاه ها تأثیری در امر 

ا شتغال زایی هم دارد؟ 
یک��ی از زمینه ه��ای اش��تغال در شهرس��تان 
س��یرجان که خوشبختانه از آن استقبال شده 

راه اندازی نیروگاه های خورشیدی است.

◄آماری از تعداد این نیروگاه ها دارید؟
بله چون این ش��رکت کار مش��اوره و همکاری 
در تأس��یس نیروگاه ها را بر عهده دارد تاکنون 
در راه اندازی  بیش از30 نیروگاه خورش��یدی 

مساعدت کرده ایم.
◄ در مورد محاسن سرمایه گذاری در این 

زمینه توضیح می دهید؟ 
مهمتری��ن پارامت��ر خری��د تضمین��ی ب��رق 
خورش��یدی توس��ط دولت به مدت20 س��ال  
اس��ت. یعنی ش��ما وقتی در ای��ن زمینه برای 
س��رمایه گذاری وارد می ش��وید دیگ��ر دغدغه 
بازار ف��روش کاالی تولیدی تان را ندارید چون 
همین که طرح شما به بهره برداری رسید، دولت 
خریدار برق تولیدی شماست و این را تضمین 
کرده اس��ت. قرارداد خرید تضمینی 20 ساله، 
افزایش نرخ خرید همراه با افزایش نرخ تورم که 
امنیت سرمایه گذاری را به دنبال دارد و ریسک 
از دس��ت رفتن س��رمایه را به صفر می رساند. 
مسئله دوم تسهیالتی است که دولت برای این 

طرح ها می دهد و سوم شرایط خاص سیرجان 
اس��ت. ش��اید مهمترین دلیل و جاذبه آن در 
سیرجان این است که س��یرجان در ذوزنقه ی 
طالیی تابش خورش��ید )300 روز مفید تابش 
خورشید در سال( است. این به معنای این است 
که در این جا شما نسبت به سایر شهرها تولید 

برق بیشتری خواهید داشت.
◄اخی�راً خب�ری منتش�ر ش�د مبنی بر 
افزای�ش۳۰ درصدی خرید برق نیروگاه ها 

توسط دولت؛توضیح بیشتری نمی دهید؟
همان ط��ور که ع��رض کردم ن��رخ خرید برق 
توس��ط دولت افزایش پیدا ک��رده که این خود 
ضامن امنی��ت س��رمایه گذاری در این زمینه 
است. افزایش30 درصدی خرید برق در همین 
چارچ��وب بوده و خبرخوبی ب��رای متقاضیان 
این گونه طرح هاس��ت که قرار اس��ت از مهرماه 

اِعمال شود. 
◄نح�وه گارانتی و خدمات پس از فروش 

این دستگاه ها به چه صورت است؟ 

طول عمر پنل های خورشیدی حداقل20 سال 
است در عین حال تجهیزات دارای گارانتی10 
س��اله است و خدمات20 س��اله پس از فروش 
دارن��د. ویژگ��ی دیگری که س��بب اس��تقبال 
سرمایه گذاری در این حوزه گردیده است نصب 
و راه اندازی آس��ان و س��ریع نیروگاه و  هزینه 
پایین تعمیرات و نگهداری است که خود عامل 

بسیار مهم و تعیین کننده ای است. 
◄چ�ه کس�انی می توانند در ای�ن حوزه 

سرمایه گذاری کنند؟
به طور کل��ی متقاضیان به دو بخش تقس��یم 
می شوند. نیروگاه های خانگی یعنی همه کسانی 
ک��ه دارای انش��عاب برق و فضای مناس��ب در 
پشت بام یا حیاط منزل خود باشند می توانند 
ای��ن نی��روگاه را نصب و کس��ب درآمد کنند. 
دوم متقاضی��ان نیروگاه های صنعتی ، مالکین 
ترمینال های پس��ته، شرکت های پسته، موتور 
پمپ های کش��اورزی با موافقت س��ایر شرکا، 
م��دارس غیرانتفاعی، کارگاه ه��ای موجود در 

ش��هرک های صنعتی، دامپروری ها و کس��انی 
که دارای برق سه فاز برای مغازه یاکارگاه خود 
باشند می تواند متقاضی نیروگاه بزرگتر باشند 
ای��ن گروه از س��رمایه گذاران تا 100 کیلو وات 

حتی می توانند راه اندازی نمایند.
◄تس�هیالت بانک�ی در ای�ن خص�وص 

چگونه است؟ 
براس��اس توافقنام��ه ب��ا بانک ه��ا80 درصد از 
هزینه ه��ای خری��د تجهی��زات و راه ان��دازی 
نیروگاه ها را بانک ها از طریق تسهیالت پرداخت 
می نمایند و از درآمد نیروگاه ها این اقس��اط به 

تدریج پرداخت می شود.
◄متقاضیان چگونه می توانند با ش�رکت 

شما در این زمینه مشورت کنند؟
ما همیشه برای مشاوره و راهنمایی متقاضیان 
داریم.عالقه من��دان می توانند  آمادگی  محترم 
جهت هرگون��ه راهنمایی و کس��ب اطالعات 
به ج��ز روزه��ای تعطیل از س��اعت 8 تا 14 به 
آدرس ش��رکت مولد گستر ش��ایان در خیابان 

رازی روب��روی بیمارس��تان کاش��انی س��ابق، 
طبقه فوقانی س��یرجان ت��ور مراجعه نمایند و 
یا با ش��ماره تلفن ه��ای )09133457517( و 

)03442282835( تماس حاصل نمایند.

یک خبر خوب برای صاحبان طرح های انرژی خورشیدی

افزایش 30 درصدی نرخ خرید برق نیروگاه های خورشیدی

◄نظر جنابعالی در رابطه با سرمایه گذاری در زمینه نیروگاه های خورشیدی چیست؟ 
یکی از بهترین و س��ودآورترن حوزه های سرمایه گذاری اس��ت که امنیت سرمایه گذاری باالیی دارد و 
بازگش��ت سرمایه در زمان اندک را به همراه دارد چرا که قراردادهای20 ساله با دولت منعقد می شود 
و دولت متعهد خواهد ش��د برق تولیدی را از تولیدکنندگان خریداری نماید. در ضمن بر اساس توّرم 

افزایش قیمت خرید پیش بینی شده است. 
◄تاکنون استقبال سرمایه گذاران در این بخش در شهرستان سیرجان چگونه بوده است؟

با توجه به اینکه س��یرجان بهترین موقعیت را به جهت تابش خورش��ید در اس��تان دارد، بیش��ترین 
س��رمایه گذاران در س��طح اس��تان در س��یرجان بوده اند. تاکنون بیش از یک صد نیروگاه در سیرجان 

راه اندازی شده و حدود 1/5 مگاوات برق تولیدی این نیروگاه های خورشیدی به شبکه وارد می شود. 
◄با توجه به دس�تور وزیر نیرو در رابطه با افزایش۳۰درصدی خرید پایه برق نیروگاه های 

خورشیدی از چه زمانی برای مالکیت نیروگاه ها اعمال می شود؟

 این دستورالعمل اخیراً توسط وزیر نیرو صادر شده و به زودی اجرایی می شود اگر چه هنوز به دست 
ما نرسیده ولی به محض دریافت این دستورالعمل، مفاد آن اجرایی خواهد شد. سرمایه گذران مطمئن 
باشند که دولت و اداره برق حمایت های حداکثری برای سرمایه گذاران این حوزه لحاظ می کنند چرا 
که رشد و توسعه نیروگاه های خورشیدی با توجه به اینکه پاک ترین انرژی است مورد توجه ویژه دولت 

و وزارت نیرو قرار دارد. 
◄نحوه پرداخت مطالبات نیروگاه ها تاکنون توسط وزارت نیرو چگونه بوده است؟ 

مطالبات نیروگاه ها هر دوماه یک بار پرداخت شده است و همین روند ادامه خواهد یافت. 
◄قیم�ت خرید پایه برق نیروگاه های زیر۱۰۰ کیل�ووات با افزایش۳۰ درصدی هم اکنون به 

چند رسیده؟
تاکنون و بدون درنظرگرفتن30 درصد افزایش��ی که مصوب ش��ده اس��ت ب��رای نیروگاه های 5 تا20 
کیلووات، نرخ 800 تومان برای هر کیلووات پرداخت شده است و برای نیروگاه های 20 تا100 کیلووات 

نرخ 700 تومان.
◄قرارداد خرید تضمینی برق چگونه و چند ساله است و چه کسانی می توانند در این بخش 

سرمایه گذاری نمایند؟ 
قراردادها20 س��اله است و دولت تضمین می دهد که برق تولیدی را خریداری نماید و نرخ تورم را در 

قیمت خرید برق بر اساس ضوابظی اعمال نماید. 

یکیازسودآورترینحوزههایسرمایهگذاری
 مهندس رضا سلمانی زاده مدیر اداره امور برق شهرستان سیرجان نیز در گفت وگوی کوتاهی 
بر اهمیت سرمایه گذاری در این بخش تأکید کرد.  

آگهي مناقصه عمومي شماره 98/41/ع
شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد " ساخت و نصب تابلو " خود را از طريق برگزاري 
مناقصه عمومي به پيمانكار  واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه 
تأمين  ارزيابي  به همراه فرم پرسشنامه  را  WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذكور  الكترونيكي  به آدرس 
كنندگان از قسمت تأمين كنندگان و مشتريان - مناقصه ها دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 
روز شنبه مــورخ 98/08/18 در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران 
از محل اجراي پروژه ها روز شنبه مورخ 98/08/11 براي متقاضيان بالمانع مي باشد ، ضمنا  بازديد  باشد.  مي 

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

مديريت قراردادها و معامالت 
شركت معدني و صنعتي گل گهر

آگهی استخدام شركت دالوران صنعت جنوب
نيروی جوشكار با حداقل 2 سال سابقه كار و عدم سوء پيشينه 7 نفر آقا 
ليسانس حسابداری خانم حداقل 2 سال سابقه كار نرم افزار سپيدار 1 نفر 

نيروی دفتری با روابط عمومی باال جهت امور قراردادها با حداقل 2 سال سابقه كار 1 نفر خانم 
انباردار حداقل 3 سال سابقه كار 1 نفر آقا 

Pvcكار عدم سوء پيشينه 1 سال سابقه كار 2 نفر آقا 
برق كار عدم سوء پيشينه 2 سال سابقه كار 2 نفر آقا

ورق كار و سوله ساز عدم سوء پيشينه 2 سال سابقه كار 2 نفر آقا
مراجعه حضوری جهت مصاحبه و پركردن فرم استخدام

 از شنبه 98/8/4 به مدت 3 روز از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر 
از پذيرش عزيزانی كه در غير اين ساعات مراجعه نمايند، معذوريم. 

آدرس: کیلومتر 2 جاده تهران، جنب CNG جالل آباد، شرکت دالوران صنعت 

آگهي مزایده نوبت اول
مدت اجارهحداقل اجاره بهاء به ریالمورد آگهی مزایدهموقوفهردیف

يك سال ماهيانه 15/000/000 ريال منزل مسكونی واقع در بلوار پيروزی حاج علی محترم1

يك سالماهيانه 20/000/000 ريالساختمان اداری، مسكونی واقع در كوچه اعالءپالک 2373

غالمحسين 3
اسفنديارپور

منزل مسكونی واقع در بلوار دكتر صادقی 
كوچه پاساژ كندو 

يك سالماهيانه 8/000/000 ريال

مسجد 4
صاحب الزمان )عج(

1 باب مغازه تجاری واقع در جاده سيرجان- 
بندرعباس

يك سالماهيانه 7/000/000 ريال

6 سهم آب قنات شامل 2/5 هكتار باغ بادام حاج سيد هدايتی5
واقع در سعادت آباد 

دو سالساليانه 170/000/000 ريال

3 هكتار زمين زراعی با 32 سهم آب موتور مال علی اكبری6
پمپ واقع در مكی آباد 

دو سالساليانه 48/000/000 ريال

حاج سيد 7
ابوالمعصوم

12 سهم زمين زراعی با 4 سهم آب قنات واقع 
در دولت آباد قهستان 

دو سالساليانه 170/000/000 ريال

متقاضيان محترم می توانند جهت اطالعات بيشتر به اداره اوقاف شهرستان سيرجان واقع در بلوار 

دكتر صادقی، چهارراه ارجمند يا با شماره تلفن 42270333-034 تماس حاصل نمايند يا اينكه 

به سايت اداره كل اوقاف استان كرمان به آدرس: www.kerman.oghaf.ir مراجعه فرمايند. 

اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان سيرجان استان كرمان 

روابط عمومی شركت ملی صنايع مس ايران

آگهي مزایده شماره 91 
موضوع : فروش تجهیزات خط سنگ شکن و ماسه شویی واقع در مجتمع مس سرچشمه 

شـركت ملـی صنايع مس ايران در نظر دارد، تجهيزات خط سـنگ شـكن و ماسه شـويی 
واقع در مجتمع مس سرچشـمه را از طريق مزايده عمومی به فروش برسـاند. جهت كسب 
   WWW.NICICO.COM :اطالعات بيشـتر به سـايت های رسـمی شـركت بـه آدرس

Sarcheshmeh.NICICO.COM مراجعه شود. 



گروه حوادث /  احسان یزدی

فرمانده انتظامی استان کرمان طی سفر 
یک روزه خود به س��یرجان در گفت وگو 
با خبرنگار نگارستان از راه اندازی سامانه 
َمها )مرکز هشدار الکترونیک( در استان 

کرمان خبر داد. 
س��ردار عبدالرض��ا ناظری گف��ت: 5 ماه 
است کرمان به عنوان هشتمین استان در 
کشور دارای س��امانه »َمها« شده و کلیه 
افراد حقیقی و حقوق��ی می توانند از آن 
استفاده کنند. وی بیان داشت: تجهیزات 
این س��امانه در طالفروش��ی ها، بانک ها، 
منازل و ... نصب ش��ده و توسط سنسور، 
پدال، شصتی و ریموت هدایت می شود؛ 
به این شکل که بنا به درخواست صاحبان 
مشاغل یا مردم دستگاه مربوطه در محل 
نصب و بنا به نوع درخواس��ت داده شده، 

ریموت، پدال، شصتی یا سنسور در اختیار 
آن ها قرار خواهد گرفت و به محض اینکه 
صاحب طالفروش��ی، کارمند بانک یا هر 
یک از ش��هروندان آالرم دهن��د، پیام به 
مرکز مانیتورینگ هش��دار الکترونیک و 
110 اس��تان اعالم ش��ده و نزدیک ترین 
گش��ت انتظام��ی در س��ریع ترین زمان 
ممکن ب��ه محل اعزام می ش��ود و دیگر 
نیازی به تماس با 110 نیست. این مقام 
ارشد انتظامی تصریح کرد: این سامانه در 
بحث پیشگیری از سرقت نیز بسیار مؤثر 
اس��ت و شهروندان یا صاحبان مشاغل یا 
بانک ها و ادارات می توانند مانند سیستم 
دزدگیر با نصب سنسورهای حرکتی، آن 
را هنگامی که قصد خروج از منزل، مغازه 
یا ... را دارند، فعال کنند. به محض اینکه 
فردی وارد محل ش��ود و ی��ا به هر نحو 
سنس��ورها یا برق را قطع کنند، هش��دار 

به مرکز مانیتورینگ استان ارسال و این 
آالرم ب��رای مرک��ز 110 ب��ه منزله ورود 
س��ارقان به محل نصب س��امانه است و 

سریعاً اقدام می شود. 
رئیس پلیس اس��تان کرم��ان ادامه داد: 
مختص��ات م��کان نصب تجهی��زات در 
س��امانه ثبت و به محض آالرم در مرکز 
نش��ان داده می شود در کدام شهر، کدام 
محل��ه و ک��دام کوچ��ه »َمها« هش��دار 
داده اس��ت. س��ردار ناظری بیان داشت: 
فعال س��ازی س��امانه »َمها« در سیرجان 
انجام و زیرساخت آن آماده شده است و 
تا پایان آبان ماه در تمام طالفروشی های 
س��یرجان نص��ب می ش��ود. همچنی��ن 
بنا ب��ه مصوبه ش��ورای تأمین اس��تان، 
طالفروش��ی ها، صرافی ه��ا و بانک ها در 
اولویت هستند. در سامانه »َمها« کدهای 
متفاوتی قابل ثبت است و در صورتی که 
حتی گروگان گیری در طالفروشی انجام 
شود و س��ارقان از صاحب مغازه بخواهند 

که سیس��تم را قطع کنند امکان ارسال 
کد به ش��یوه اعالم گروگان گیری وجود 
دارد و مأموران مرکز فوریتی110 سریعاً 
با اولویت ویژه به محل اعزام می ش��وند. 
ادارات، صاحبان مشاغل و شهروندانی که 
قصد نصب این سامانه را دارند می توانند 
با مرکز هش��دار الکترونی��ک فرماندهی 
انتظامی استان با ش��ماره 32252740 
تماس بگیرند. نصب این س��امانه در هر 
مح��ل، یک هزینه اولیه دارد که ش��امل 
نص��ب تجهیزات، پ��دال،  سنس��ور و ... 
اس��ت و یک آبونمان س��االنه 360 هزار 
تومانی، که هر س��ال قابل تمدید است. 
وی اظه��ار امیدواری کرد ب��ا نصب این 
س��امانه در مراکز مختلف شاهد کاهش 
س��رقت و افزایش کشفیات باشیم. عضو 
شورای تأمین اس��تان اضافه کرد: مرکز 
فوریتهای پلیس��ی 110 در س��ه ش��هر 
کرمان، س��یرجان و رفسنجان راه اندازی 
ش��ده و علت تأخیر حضورگش��ت ها این 

اس��ت که برخی موارد فوریتی نیستند و 
گشت پس از رسیدگی به موارد فوریتی 
در محل حاضر می شود. در مرکز استان 
با حمایت اس��تاندار،50 موتورس��یکلت 
خریداری ش��ده و به گشت های فوریتی 
کرمان اضافه ش��ده اند که امیدواریم این 
اتفاق در سیرجان نیز رخ دهد و با خرید 
و افزوده شدن موتورسیکلت ها روند کار 

تسریع شود. 
وی در پایان در پاس��خ به سؤال خبرنگار 
نگارس��تان درخصوص مشکالت سامانه 
استانی110 گفت: قبول دارم که تبدیل 
پاس��خگویی110 شهرس��تانی  س��امانه 
به اس��تانی مش��کالتی را به وجود آورده 
و خدمت رس��انی با کم��ی تأخیر همراه 
شده است. تعداد خط های تلفن مختص 
سیرجان را از 3 خط به 25 خط افزایش 
دادیم اما توان ما همان توان قبلی اس��ت 
که امیدوارم طی ماه های آینده وضعیت 

را بهبود ببخشیم.

عزاداری مشترک
 نیروهای مسلح در 28 صفر

فرمانده انتظامی سیرجان از برگزاری عزاداری متمرکز نیروهای مسلح مستقر 
در شهرس��تان در روز 28 صفر به مناس��بت ایام عزاداری پایان ماه قمری خبر 
داد. س��رهنگ محمدرضا ایران نژاد گفت: مراس��م عزاداری روز یکشنبه ساعت 
8:30 صبح از محل س��تاد فرماندهی انتظام��ی واقع در خیابان تختی آغاز و از 
مس��یر تقاطع تامین اجتماعی، تقاطع موحدی، خیابان شهید نصیری شمالی، 
تقاطع سپاه، خیابان دکتر شریعتی، میدان انقالب تا چهارراه رضوی ادامه خواهد 
داشت. وی عنوان کرد: این مسیر در روز 28 صفر در ساعت عزاداری شامل طرح 

ترافیکی شده و مسدود خواهند بود.

کشف محموله شیشه و هروئین
از خودروی پراید

گروه حوادث: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر سیرجان هفته گذشته موفق 
به کش��ف محموله قریب به 2 کیلوگرمی شیشه و هروئین از 3 مرد قاچاقچی 
شدند. رئیس پلیس سیرجان ضمن تأیید این خبر گفت: مأموران حین اجرای 
طرح ایس��ت بازرسی در محورهای مواصالتی به خودروی پراید مشکوک که از 
داخل آن قریب به 2 کیلوگرم شیشه و هروئین کشف می شود. سرهنگ ایران نژاد 
افزود: خودروی دیگر که به عنوان اسکورت در حال طی مسیر بود نیز شناسایی 

و راننده آن دستگیر شد.

شرایط تخفیف ترخیص
وسایل توقیفی اعالم شد

گروه حوادث: از ابتدای آبان ماه به مدت 3 ماه خودروهایی که به علت تخلفات 
راهنمایی و رانندگی توقیف شده اند با تخفیف های 30 درصد موتورسیکلت و 20 
درصد خودرو در هزینه نگهداری پارکینگ آزاد خواهند شد. سرهنگ ایران نژاد 
فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان با تأیید این خبر گفت: این طرح در سراسر 

استان اجرا شده و شهروندان می توانند تا پایان بهمن از آن استفاده کنند.

کمبود کپسول گاز در سیرجان 
و نارضایتی مردم

گروه حوادث: کمبود کپسول گاز در سیرجان و برخورد نامناسب برخی توزیع 
کنندگان نارضایتی ش��هروندان سیرجانی را به دنبال داشته است. طی 2 هفته 
گذشته پیام های زیادی به دفتر نگارستان ارسال شده و مشخص نیست علت این 
کمبود چیست؛ در حالی که ما در کشوری زندگی می کنیم که با وجود ذخایر 
عظیم گاز، نباید چنین مشکالتی را داشته باشیم. مردم هم اکنون برای پُر کردن 
پیک نیک و افرادی که برای برخی مشاغل صنعتی و یا روستاهایی که گاز کشی 

نشده اند، نیاز به کپسول دارند، با مشکل روبرو هستند.

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

به فرزندان خود بیاموزید که محیط مدرسه را 
بدون هماهنگی با مدیران مدرسه ترک نکنند.
معاونت اجتماعی 
فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان 
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فرمانده انتظامی استان کرمان
در گفت وگوی اختصاصی با نگارستان خبر داد:

راه اندازی 
سامانه »َمها«
در سیرجان
 در فاز اول کلیه طالفروشی های سیرجان
 طی یک ماه آینده صاحب »َمها« خواهند شد.
 بانک ها، ادارات، مغازه ها و منازل می توانند
»َمها« را نصب کنند.
 سامانه به شکل مستقیم به مرکز مانیتورینگ
پلیس استان متصل می شود.

کارگیری نیروی قراردادی  آگهی شناسایی و ب
شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد جهت تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود از بین داوطلبان 
مرد و بومی شهرس�تان س�یرجان به صورت قراردادی مطابق جدول زی�ر از طریق برگزاری آزمون کتبی، 

مصاحبه تخصصی، عملی و روانشناختی اقدام به جذب نیرو نماید. 
اف�رادی ک�ه متقاضی حضور در آزمون می باش�ند، می توانند ب�رای ثبت نام از تاری�خ 1398/8/4 تا تاریخ 
1398/8/13 ب�ه آدرس اینترنتی )www.hrdms.ir( مراجعه نموده و پس از مطالعه دقیق مفاد آگهی و با 

توجه به شرایط ذکر شده نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

دعوت به همکاری
یک واحد آموزشی

 جه�ت تکمیل کادر پرس�نلی خ�ود از بین 
و  کارشناس�ی  مقط�ع  التحصی�ان  ف�ارغ 
کارشناسی ارشد رشته مکانیک و برق نیرو 
می پذیرد جهت کس�ب اطاع بیشتر با این 

شماره تماس حاصل فرمایید.

09909137764

دعوت به همکاری
به یک دستگاه مینی بوس مدل باال و مرتب 
)ایس�وزو ،هیوندا،مکسس( جهت سرویس 

دهی )60 سرویس در ماه صبح و عصر(
به پرسنل شرکت جهان پارس از شهر پاریز 

به معدن دره زار و بالعکس نیازمندیم.

09135304090 فامرزی

 
کار )سهامی خاص( مجمع عمومی فوق العاده شرکت گهرهم

تشکیل 
آگهی 

بدینوس�یله از کلیه س�هامداران و یا نمایندگان آنان جهت حضور در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در 
روز دوش�نبه مورخ 1398/8/20 رأس ساعت 17 در محل سالن اجتماعات دارالقرآن اهل بیت )ع( )خیابان 

ولی عصر، جنب مسجد ولی عصر( برگزار می گردد، دعوت به عمل می آید. 
دستور جلسه: 

1- افزایش سرمایه 
2- اصاح اساسنامه شرکت 

3- سایر مواردی که در صاحیت مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام است. 

هیئت مدیره شرکت گهرهمکار )سهامی خاص( 

هر جایی که حرفتان را نفهمند

بدانید آنجا جهنم شماست

30 سال سابقه کار 

خیابان امام خمینی، کوچه جنب بانک ملت، طبقه همکف 
 09131455130 -42271066

 فراخوان طراحی لوگو
 شهرداری بلورد

ش�هرداری بلورد در نظر دارد مطابق بند 3 مصوبه ش�ماره 246 ش�ورای اس�امی 
ش�هر بلورد جهت طراحی آرم )لوگو( شهرداری از طریق برگزاری مسابقه در قالب 

فراخوان اقدام نماید.
لذا از کلیه هنرمندان، دانش�گاهیان، فرهنگیان، دانش�جویان و سایر عاقه مندان 
دعوت می ش�ودجهت اطاع از شرایط و نحوه شرکت در این مسابقه از تاریخ درج 
آگه�ی تا تاریخ98/8/20 به واحد روابط عمومی ش�هرداری بلورد مراجعه نمایند . 

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

شماره تماس : 034-42360288
روابط عمومی شهرداری و شورای اسامی شهر بلورد
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سیاسی  /   اجتماعی /   فرهنگی

امام موعود )علیه الّسالم(: 
خداوند مقّدر فرموده است که

حّق به مرحله نهایی و کمال خود برسد 
و باطل از بین رود

و او بر آنچه بیان نمودم گواه است.

از نقاب های مجازی تا 
فقدان تعهدات اخالقی

بیژن ادبی

پیش ت��ر و بیش ت��ر از آن چ��ه در پی می آی��د به مبحث فض��ای مجازی 
پرداخته ش��ده اس��ت اما متأسفانه مس��ائل بغرنجی هرروزه در این زمینه 
دست به دس��ت یکدیگر می دهند تا مطمئن ش��ویم ک��ه هم چنان دچار 
پسماند فرهنگی در فضای مجازی هستیم. خالصه ی آن چه صاحب نظران 
به اصطالح جملگی بر آن هس��تند، این واقعیت است که عالوه بر مزایای 
اثبات ش��ده ی این فضا، مانند س��هولت در ارتباطات عموم��ی، عوارض و 
تبعات آن نیز مورد اجماع متخصصان اس��ت. اساس��اً جلوه گری، جذابیت 
و عرض اندام در فضای مجازی را می توان در این عبارت مش��هور به صورت 
عینی مش��اهده کرد که این شبکه های اجتماعی »آن چنان را آن چنان تر 
می کن��د.« فضای مجازی، میدانی برای گمنامی و تغییر چهره اس��ت. در 
فضای مجازی کمتر شخصی پیدا می شود که خود واقعی اش را به نمایش 
بگذارد. همه در قالب نقش های آرمانی خود فرورفته و غرق شده اند. منظور 
از نق��ش آرمانی یا ب��رای فهم بهتر موضوع، به تعبی��ر نگارنده »نقش غیر 
محقق« جایگاهی است که فرد روزگاری سر در سودای آن داشته اما به هر 
دلیلی این جایگاه اجتماعی مطلوب تاکنون تحقق نیافته است. مطلوب بودِن 
آن جایگاه و عالقه بی  اندازه ی تمامی انسان ها به شهرت و محبوبیت سبب 
می ش��ود که فضای مجازی، مجموعه ای نامتجانس از اش��خاصی شود که 
به طور مثال، هر روز برای عکس های اینستاگرامی، نقابی متفاوت با وضعیت 
و روزگار واقعی اش به چهره بزنند و خود را با س��نجه ها و عیارهایی قیاس 

کنند که در زندگی حقیقی اش محلی از اعراب ندارند. 
معتاِد شبکه های اجتماعی به همین نقاب هایی که هر روز بر چهره می گذارد، 
قانع و راضی است. این کاربران اغلب دچار اختالل های شخصیتی هستند 
و یا در آینده به دلیل همین فعالیت های طوالنی مدت در فضای مجازی و 
مستغرق شدن در این بحر! به آن دچار خواهند شد. کودکانی را می بینیم 
که با عدم مس��ئولیت پذیری و فقدان تعهد اخالقی، عضوی از این فضای 
خشن و ناهموار می شوند، غافل از آن که سپری کردن ساعت های متمادی 
بدون نظارت والدین در باتالِق فضای مجازی و گشت وگذار کردن آنان در 
موضوعاتی که هیچ ربطی به گروه سنی آنان ندارد، موجب بلوغ زودرس و 
عوارضی می شود که در بزرگ سالی هم گریبان آن شخص را رها نمی کند. 
بنابر آخرین یافته های پزش��کی، عالوه بر ضرره��ای روحی و روانی که با 
غرق شدن کودکان در گوشی های هوشمند و تبلت ها و کنسول های بازی 
به وجود خواهد آمد، به سلول های خاکستری مغز آنان نیز آسیب خواهد 
زد. آن هم فقط و فقط به این دلیل که پدر و مادری خودخواه می خواهند 
برای کودکان شان وقت صرف نکنند و یا در خیاالت خام و کوته بینانه خود 
گمان می برند که در زندگی به غیر از کودک شان، اولویت های دیگری دارند. 
همان گونه که در ابتدای متن نیز ذکر آن رفت فضای مجازی، آن چنان را 
آن چنان تر می کند. برخی برای »آن چنان تر« شدن به آب وآتش می زنند تا 
تصویری غلط انداز از خود را به منظور جلب توجه دیگران و تاییدطلبی ارائه 
کنند. ضرب المثل »الف در غریبی« این جا به خوبی به کار می آید. هر کسی 
می تواند در این آش شلم ش��وربا و بازار مکاره ی فضای مجازی، با کمترین 
تالش و همت و مرارت، خود را به گونه ای بنمایاند که در آرزوی آن است. 
البته این )پرستیژ حبابی( همان گونه که از نامش پیداست در گرو آشکار 
نش��دن ماهیت واقعی اشخاص اس��ت. اگر این منزلت کاذب و پوشالی در 

اذهان عمومی فروبریزد، ترمیم آن تقریباً ناممکن خواهد بود.

نگاه آخر

بازی فوتبال با صدای زن
پخش نشد ! 

در حالی که بسیاری منتظر بودند بازی تیم های چلسی و آژاکس را 
که قرار بود از سوی رادیو ورزش با گزارش و کارشناسی زنان پخش 
زنده ش��ود برای اولین بار با صدای فرنوش جعفری گزارش��گر زن 
بشوند اما اصاًل پخش نشد تا این گزارش زنانه محقق نشود. مجری 
این برنامه در حالی نرس��یدن تصاویر این بازی را بهانه عدم پخش 
 hd آن اعالم کرد که این بازی از شبکه پل ست لهستان با کیفیت
در حال پخش بود ولی در رادیو ورزش گفته ش��د تصاویر بازی به 
دست ما نمی رسد! پس از حضور زنان در ورزشگاه ها، انتظار بانوان 
موفقیتی دیگر در حوزه ورزش با گزارش��گری یک زن در فوتبال 

بود که این انتظار به َسر نرسید. 
سیگنال های ناامید کننده 

اصول گرایان و اصالح طلبان
ب��ه همان مقدارکه یک گ��روه اصالح طلبانه در فضای مجازی به 
زور واتساپ دور هم جمع شده و سخنان ناامیدکننده ای از آینده 

انتخاب��ات می زنند، به همان میزان در اصولگرایان هم تش��تط و 
چند دس��تگی برای معرفی نامزد انتخاباتی دیده می شود طوری 
که به نظر نمی رس��د هیچکدام این گروه ها س��رانجام به انسجام 
برس��ند و انتخابات پرشوری برگزار کنند. در این میان البته افراد 
بس��یاری از این دو گروه در حال جذب جریانات سومی هستند 
ک��ه معتقدند چپ و راس��ت و رادیکال و اعتدال و تکنوکرات جز 
دعوای سیاس��ی و بیچارگ��ی مردم تا بحال عایداتی در ش��هر و 

کشور نداشته اند.    
آیا باشگاه گل گهر مشمول

تغییرات  بیشتر می شود؟
در حالی که نتای��ج ناامیدکننده تیم فوتب��ال گل گهر فغان همه 
حت��ی هواداران دو آتش��ه تی��م را درآورده و اولین بازی گل گهر 
ه��م با مربی جدید جز باخت در خانه برای این تیم دس��تاوردی 
نداشت برخی اخبار پشت پرده از احتمال تغییر در هیأت مدیره 
و مدیریت باشگاه خبر می دهد. به نوشته یک سایت تحلیلی اگر 
چه برخی متولیان باش��گاه با برکناری وینگو برای مدت کوتاهی 
س��ایه خطر تغیی��رات احتمالی را از خ��ود دور کردند اما برخی 
ش��نیده ها حاکی اس��ت دامنه این تغییرات به آن ها هم کشیده 
می شود تا بیش از این به نوشته این سایت با آبرو و حیثیت مردم 

و فوتبال این شهر بازی نشود.

حاشیه - خبر
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 | شادروان حمیدرضا رجایی
مدیر فرهنگی بنیاد مهدی موعود
)عجل ا... تعالی فرجه الّشریف(  |

مدافع فرهنگ مهدویت به دیدار حق شتافت

او رفت به همین سادگی...
 در حالی که صبح پنجش��نبه مثل هر پنجشنبه دیگر 
منتظر آمدن حمید رجایی از راه پله های دفتر نشریه 
بودی��م ناگهان خبر دادن��د او چه��ره در نقاب مرگ 
کش��یده اس��ت. ابتداکس��ی باورش نمی ش��د دوست 
نش��ریات که هرهفت��ه مطالب امام زمانی برای ش��ان 
می فرس��تاد به این زودی چش��م از جهان فرو بس��ته 

باشد... اما او رفته بود.
چه می ش��ود کرد، مرگ برای همه است و اگر دیر یا 
زود دارد اما سوخت و سوز ندارد و سایه آن برسر همه 
فرود می آید. حمیدرضا  بی تکلّف بود و زود آش��نا. با 
دوچرخه اش به همه جا س��ر می زد و روز طراحی هر 
نشریه غالباً آنجا بود تا مطلبی، یادداشتی و یا حداقل 
یک پیامک مهدوی برای چاپ به آن ها بسپارد.آرشیو 
نش��ریات پُر از یادداشت های اوست و عرصه مسابقات 
فرهنگی مملو از رویدادهایی که در طول س��ال با یاد 
و نام امام عصرش برگ��زار می کرد. حمیدرضا رجایی 
ساده زیست و ساده ُمرد طوری که کمتر کسی از دنیا 

رفتنش را فهمید. آری او رفت به همین سادگی.... 

خانوادهمحترمسروشنیا
درگذشت عزیزانتان چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور می نشیند. ولی در برابر 
تقدیر پروردگار چاره ای جز تس�لیم و رضا نیس�ت. این ماتم جانگداز را ب�ه خانواده ارجمندتان 
صمیمانه تسلیت عرض نموده و برای بازماندگان صبر و اجر و برای عزیزان سفر کرده علو درجات 

را طلب می نماییم. 
شرکت عمران وطن
گروه انبوه سازی رئیسی پور

جنابآقایدکترسروشنیا شهردار محترم سیرجان
با نهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را حضور جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال 

برای آن عزیزان از دست رفته مغفرت الهی و برای شما و خانواده محترمتان صبر جزیل آرزومندیم. 
مدیرعامل و کارکنان شرکت آب و فاضالب سیرجان

تقدیروتشکر 

ای وای ز محرومی دیدار و دگر هبچ...
و ما محکومیم بحکمت و مشیت حکیمانه ی حضرت حکیم جل و اعلی و از اینکه ما را در تحمل این حکمت    ، 
تسلی بخش بودید سپاسگزاریم، بر خود فرض می دانیم مراتب امتنان خود را از کلیه سروران بزرگواری که 

در مراسم فقدان عزیزانمان 

ابراز کردند و ما را در فقدان عزیزانمان همراهی نمودند، خصوصًا حضرت حجت االس�الم و المس�لمین سید 
محمود حس�ینی نماینده ولی فقیه و امام جمعه محترم سیرجان، حضرت آیت اهلل العظمی حاج شیخ محمد 
رحمتی س�یرجانی، جناب آقای حاج ش�هباز حس�ن پور نماینده محترم مردم شریف سیرجان و بردسیر در 
مجلس ش�ورای اسالمی،  حضرت حجت االسالم و المس�لمین حاج شیخ محمد محمودآبادی معاون محترم 
اس�تاندار و فرماندار ویژه شهرستان سیرجان، ریاس�ت محترم حوزه قضایی سیرجان جناب آقای سپهری، 
جناب آقای نیک ورز دادس�تان محترم سیرجان، جناب آقای بنی اسد ریاست محترم دادگاه عمومی کرمان، 
جناب آقای قدیمی معاون محترم دادستان سیرجان، جناب آقای دکتر امین صادقی ریاست محترم شورای 
اس�المی شهر سیرجان، اعضای محترم شورای اسالمی س�یرجان، حاج آقا عارف منش، هیات امنا حسینه 
ش�هدا خاتون آباد، هیات امنا حس�ینه ابوالفضل خاتون آباد، جناب س�رهنگ غیاثی ریاس�ت کالنتری 11، 
جناب آقای یاس�ر زیدآبادی، ریاس�ت محترم شورای شهرس�تان س�یرجان، جناب آقای جهانگیری مدیر 
کل فنی حرفه ای اس�تان کرمان، امیر دریادار ش�عبان زاده فرمانده محترم پایگاه دریایی س�یرجان، جناب 
س�رهنگ باقری فرمانده محترم  سپاه مقاومت ناحیه س�یرجان، جناب سرهنگ ایران نژاد فرمانده محترم 
انتظامی س�یرجان، جناب سرهنگ اس�ماعیل جهانش�اهی فرمانده محترم پلیس راه شمال استان کرمان، 
جناب س�رهنگ برخوری فرمانده محترم تیپ دوم س�پاه پاس�داران س�یرجان، جناب آقای دکتر محمدی 
ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی سیرجان و معاونین و همکاران محترم، جناب آقای دکتر علی یعقوبی 
ریاس�ت محترم دانشگاه آزاد اسالمی سیرجان و معاونین و همکاران محترم، جناب آقای محمودی ریاست 
محترم دانشگاه صنعتی سیرجان، جناب آقای دکتر یداللهی ریاست محترم دانشگاه پیام نور واحد دماوند 
تهران، ریاس�ت و اعضای محترم شوراهای اسالمی شهرهای پاریز، زیدآباد، خواجو شهر، نجف شهر، بلورد، 
ریاس�ت واعضای شورای اسالمی شهربابک، ریاست و اعضای شورای اس�المی شهر خاتون آباد، مدیریت و 
کارکنان مجتمع مس ش�هربابک، مس میدوک، مس سرچش�مه، مس خاتون آباد، گل گهر سیرجان، آرمان 
گهر مدیریت وکارکنان امور ارتباطات شرکت مس سرچشمه)فاوا(، روحانیت معظم، روئسای محترم ادارات 
فرمانده�ان محت�رم نظامی و انتظامی، اطباء وکارکنان بیمارس�تان های غرضی و امام رضا، پرس�نل محترم 
شهرداری سیرجان، قضات و کارکنان حوزه قضایی سیرجان اعضاهای محترم شوراهای حل اختالف، هیئات 
عزاداری، ورزش�کاران و هیئات ورزش�ی، انجمن کانگ فو توا،  جناب دکت�ر عبدالمهدی نصیرزاده مدیرکل 
تربیت بدنی دانش�گاه پیام نور کش�ور، هیئت بوکس سیرجان، باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری، موسسه 
خیریه نیکان، اعالم داریم. امیدواریم در فرصتی مغتنم در مراس�م ش�ادی ش�ما بزرگ�واران جبران محبت 

نماییم. 

الهامخانممحمودیوجانانسروشنیا

       خانواده های سروش نیا و محمودی میمندی

عکس یادگاری عکاسان و خبرنگاران ورزشی با رئیس اداره ورزش و جوانان و نایب رئیس هیأت فوتبال در هفته تربیت بدنی



حمل اثاثیه منزل  ومبلمان در سطح شهر وتمامی نقاط کشور
  با مجوز رسمی وبیمه معتبر 

با کادری مجرب  , با نازلترین قیمت 
انتهای بلوار فاطمیه، جنب شرکت لنگربار

 09139473880-42252330
09136473880 سلطانی

شعبه دیگری ندارد

6  صفحه
نیازمندیهای سیرجان

اولین و جامع ترین

 نیازمندیهای  استان

شنبه 4 آبان ماه 1398 - 27 صفر 1441 - 26 اکتبر  2019
@negarestanniaz  ضمیمه رایگان شماره 1195  هفته نامه نگارستان

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

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 

آجر نمای  نسوز اصفهان
 به قیمت کارخانه

نمایندگی :بلوار عباسپور
 حد فاصل خ نواب و حر ریاحی 

شهسواری 
9132478535 

42334979 

مشـاور امـالک و پیمانکـاری کـوشا

اجرای صفر تا صد ساختمان بصورت اقساط
شهرک صدف جنب شهرک سمنگان، تجاری های صدف

 پشت پمپ بنزین صدف -  09129724484  ولی زاده

خرید  فروش  رهن  اجاره در کمتر از 24 ساعت

کاهگل آماده
خاک رس شیرین - کاه نرم

با کارگرانی مجرب با بیش از 
ده سال سابقه

09135060509 فیروزآبادی



شنبه 4 آبان  21398
شماره 1195 روزنامه نگارستان

@negarestanniaz

خدمات برق صنعتی دلتا
تعمیر و ساخت تابلو و الکتروموتور

 پمپ های آب
عیب یابی دستگاه های صنعتی PLC و 

اینورترهای VFD و انواع سنسورها
تعمیر انواع سیستم های هیدرولیک و 

پنوماتیک
سیرجان، چهارراه برق، خیابان رازی، 

جنب نمایشگاه اتومبیل بهار
09363256910 - 09100497499

ایزوگام ، قیرگونی شول
شیب بندی ،

 سیمان روی کاهگل
09133794317

آموزش ریاضیات 
دبستان تا دکتری
09130568200

آموزش و مشاوره 
پژوهشی )پروپوزال، 

مقاله، سمینار(
09130568200

انواع خرده جوشکاری
جوشکاری انواع مخزن های 

آبگرمکن و نرده
تعمیر انواع درب های قدیمی، 

نصب در و پنجره
09139561377



3 شنبه 4 آبان  1398
شماره 1195 روزنامه نگارستان

@negarestanniaz

شرکت آبگون اقلیم سبز سیرجان برای تکمیل 
کادر پرسنلی از افراد زیر دعوت به همکاری می شود:

*جوشکار پلی اتیلن ماهر سه نفر مرد
)حقوق و مزایا بر اساس اداره کار(

*مهندس کشاورزی گرایش سیستم های آبیاری جهت 
مدیریت کارگاه یک نفر مرد

)همراه با سابقه کار مدیریتی(
09193453722

ساعات تماس 8-13و 20-16

آکادمی زبان افق به دو نفر منشی بصورت نیمه وقت  
)مسلط به ادیوس و فتوشاپ( یک نفر فروشنده کتابفروشی 

بصورت دوشیفت )مسلط به زبان انگلیسی( و یک نفر نیرو خدماتی 
 بصورت نیمه وقت نیازمند است 

 آدرس :طالقانی نرسیده به ولیعصر مکان قلم چی سابق 
شماره تماس :09036459009

به دو نفر تعویض 
کار  روغن پاره وقت یا تمام 
وقت برای کار در فروشگاه 
ایستگاه روغن دعوت به 

همکاری میشود 
09132780065

آژانس گهرسیر به 
تعدادی راننده با کمسیون 

9درصد یا روزانه 6000 تومان و 
یک دفتردار باحقوق  ماهیانه 

1میلیون نیازمندیم
09139387480صادقی

به یک 
کارشناس تغذیه 

نیازمندیم
09133450598

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

09303502378

به یک خانم کامال 
مجرد جهت پرستاری 

درخانه با امکانات رفاهی 
نیازمندیم

09139962461 

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

09131781032 

آژانس آزادی 
برای تکمیل کادر خود 
به تعدادی راننده خانم 
و آقا باماشین بصورت 
تمام وقت و نیمه وقت 

نیازمنداست
09137700600 

عالیشاهی

چند شاگرد 
جهت کار در 

کارگاه کابینت 
mdf نیازمندیم
09135025735

به یک نفر 
نیروجوان جهت 

کار در پخش مواد 
غذایی نیازمندیم

09140166190

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

09133474826

به یک نفر نیروی خدماتی خانم 
)جوان و مسئولیت پذیر (جهت کار در 

پیش دبستان نیازمندیم
09136193136

به یک نفر جهت کار در 
مغازه ساندویچی  نیازمندیم

09136521428

به یک شاگرد نیمه وارد 
جهت کابینت سازی نیازمندیم 

09361486826

ازتعدادی راننده لودر و بنز تک  
دعوت به همکاری می شود.

09051376557

به یک نفر 
همکار خانم ترجیحا 

مجرد جهت کار
 در دندانسازی 

نیازمندیم
09132456303

ثبت نام رایگان راننده آنالین با ماشین بدون 
کمیسیون سواری و وانت )ساعت کاری دلخواه( محل 
تحویل مدارک 1- کافی نت شهر و کافی نت شیبانی، 

چهارراه دانشگاه آزاد قدیم 2- کافی نت دانش، چهار راه 
گل محمدی 3- کافی نت ایران، بلوار گلستان 4-کافی 
نت ایلیا، جنب فلکه ابوریحان 5- کافی نت رایانه، خ 

سردارجنگل 
تماس جهت اطالعات بیشتر :

 09139470836-09138594100

دعوت به همکاری
درمانگاه امید 

جهت تکمیل پرسنل خود از نیرو های زیر دعوت به 
همکاری می نماید 

1- دستیار دندانپزشکی  2- منشی خانم   3- 
حسابدار خانم یا آقا    4- نیروی خدماتی 

)مراجعه حضوری(
خیابان تختی، جنب داروخانه هالل احمر

به یک نیروی خانم حسابدار ماهر و 2خانم 
جهت کار خانه داری و 2خانم برای کار در َآشپزخانه و 

یک آقای جوان جهت کار در رستوران نیاز مندیم 
مراجعه حضوری ، آدرس خیابان ابن سینا

  هتل عطر سیب 

به یک نگهبان ترجیحأ )متاهل (جهت 
کار در انبار شهرک صنعتی  شماره1، انتهای 

بلوار عباسپور به صورت تمام وقت نیازمندیم 
  09135866577 - 42336577

به یک نیروی 
خانم باسابقه  کار وروابط 

عمومی باال جهت سالنداری 
رستوران نیازمندیم 

09193453622

جهت نگهداری و 
پرستاری یک خانم میانسال 

احتیاج به یک خانم تنها 
)بدون همسر و بچه (داریم

09133794210
09139455527

به تعدادی راننده با 
ماشین جهت کار در آژانس حافظ 
نیازمندیم، با کمیسیون 12 درصد 

یا روزی 7 هزار تومان و کارکرد باال، 
آدرس: شهرک مشتاق، بلوار نبوت

09162495781 
09135874945

به  تعدادي راننده 
پایه دوم جهت کار برروي 

کمپرسي ده چرخ 
حاجي آباد نیازمندیم

09133475342 

به یک نیروي مرد 
جهت کار  در کارگاه ورق 
و جوشکار جهت سقف 

سبک نیازمندیم
09133475342 

به چند نفر نیروی 
خانم صندوقدار، سالندار، 
آشپزخانه جهت کار در 

فست فود نیازمندیم
09132477107 

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

نیازمندیم 
 09136787503

به یک راننده 
پایه یک جهت کار 

روی میکسر نیازمندیم 
 09131789886

به یک نیروی 
زن باسابقه کار جهت 

کاردرآشپزخانه 
رستوران نیازمندیم
09193453622

به یک سالن دار جوان جهت کار در 
کافه رستوران دیگ طال دعوت به 

عمل می آید
09134781375- 09175075195 

آژانس آسان سفر به تعدادی راننده به 
صورت تمام وقت و نیمه وقت با زنگ خور عالی 
و درآمد روزانه 150 هزار تومان نیازمند است 

 09137646277 -  09103070628

به دو شاگرد ساده کارواش با 
حقوق عالی ترجیحا متاهل نیازمندیم 

09136371791 

به یک نفر خانم با روابط عمومی باال 
جهت کار در دفتر کارگاه کانکس سازی 

نیازمندیم 
 09133455785

از یک نفر چانه گیر ماهر ) مرد( با 
حقوق و مزایای عالی دعوت بعمل می آید

 09028083560

به یک نیروی جهت کار در لوازم 
خانگی رحمانی، چهارراه برق  نیازمندیم 

)مراجعه حضوری (
 42281045

به یک خانم جهت کار در 
فست فود نیازمندیم 

 09356158139

به یک نیروی کار جهت کار 
فنی نیازمندیم

 09131787647

به یک 
راننده پایه دو 
جهت پخش 

لبنیات نیازمندیم 
 09133453036

به یک نیروی 
خانم مسلط به امور 

حسابداری ونرم افزار 
سادات جهت کار در 
الکتریکی ولیعصر ،به 

صورت دوشیفت نیازمندیم 
 09132783044
 09131457335

سه حلقه چاه واقع در 
دوراهی گهکم حاجی آباد روستای گنج، 
به یک نماینده همراه با خانواده به مدت 
پنج سال نیازمندیم برای سرزنی به چاه 
ها و اجاره دادن آنها، بدون حقوق فقط با 

درآمد یک ششم
09901472875

09193585501

ویژه خواهران، 
برادران، محصالن

کیفیت آموزش را با ما تجربه کنید

     آموزش رقآن رکیم 
خ دهخدا جنوبی جنب مهمانخانه گلیم

مدیریت: خانم محیاپور 09139452840

استخدام

از یک نفر آرایشگر ماهر خانم دارای جواز 
کسب برای کار در آرایشگاه واقع در نجف شهر 
دعوت به همکاری میشود )سالن آماده و مجهز( 

با حقوق عالی
09944326970

به یک فروشنده خانم با سابقه 
کار جهت کار در لوازم آرایشی 

نیازمندیم
09122700813

به دو فروشنده خانم باتجربه جهت کار در 
مانتوفروشی واقع در خیابان نصیری با حقوق ماهیانه 

1200000 دو شیفت و دو همکار خانم برای کار در آبمیوه 
بستنی تک شیفت عصر با حقوق 800 هزار تومان نیازمندیم

09133453307
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از یک نفر 
راننده پایه3 یا 2 جهت 
کار بر روی وانت مزدا 

نیازمندیم
09138419762

به یک فروشنده خانم جهت کار در 
فروشگاه صوتی اتومبیل بصورت نیمه وقت 

)صبح( واقع در ابتدای خیابان وحید نیازمندیم
09135989471 غضنفرپور

به یک شاگرد رستوران یک 
شیفت نیازمندیم

09175442022-09175212022

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

جهت همکاری در کارخانه تولیدی واقع در 
سیرجان نیازمندیم
09225239553

از چند نفر خانم و آقا با روابط عمومی جهت 
همکاری در فست فودهای زنجیره ای سیرجان، 
حاجی آباد و بندرعباس همراه با خوراک و مکان 

رایگان با حقوق و مزایای عالی نیازمندیم
09139455357 - 09212983758

از یک نفر ویزیتور مجرب جهت کار 
در شرکت پخش موادغذایی با حقوق و 

مزایای عالی نیازمندیم
09138420351

به تعدادی نیروی کار خانم جهت 
امور نظافتی و پرستاری 

)در منازل نیازمندیم(
42230581 - 09135797327

به یک فروشنده خانم  مجرب 
جهت فروشندگی در پوشاک زنانه  

نیازمندیم.
09308114432 

از تعدادی استادکار 
و شاگرد نقاش ساختمان 

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

09133477951

شرکت برنا صنعت
استخدام حسابدار و نیروی 

فروش )مسلط به نرم افزارهای 
مربوطه( با شرایط دو شیفت 
کاری، ارسال رزومه به شماره

09133927311

به یک استادکار 
کارواش و یک نفر شاگرد 

نیمه ماهر یا مبتدی با 
حقوق عالی نیازمندیم

09139454249

به یک خانم جهت 
کار در چلوکبابی دربار 

واقع در سه راهی کرمان 
نیازمندیم

09138267399

به یک نفر خانم 
فروشنده جهت کار در بوتیک 
بانوان نیازمندیم.خیابان نصیري 

شمالي بوتیک ماه خانوم
)با حقوق عالي(
09192898580

به یک نفر منشي 
خانم جهت کار دردفتر 
فني مهندسي آسانسور 

البرز نیازمندیم 
09133450293

به یک فروشنده 
جهت کار در مغازه کفش 
فروشی واقع در چهارراه 

اشکذری نیازمندیم
09213057344

به یک شاگرد 
جهت کار کاغذدیواری 

نیازمندیم
 )ترجیحاً مجرد(
09216169133

نیرو کار آقا 
جهت فروشندگی در 
فروشگاه جهان فرش 
یلدای کویرکاشان سن 
20-25 سال، مراجعه 

حضوری
42234373

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 تعدادی نیروی خانم 
جهت فروشندگی و کار

 در کارگاه قنادی نیازمندیم 
09131452273

رستوران شمس العماره به 2 نفر 
ساندویچ پیچ ،سالن دار و 2نفر پیک موتوری 

جهت شیفت شب نیازمند می باشد. 
09363367785

به تعدادی نیروی کار 
ساده،ماهر و هنرجو جهت کار 
در آرایشگاه مردانه با حقوق و 

مزایای عالی نیازمندیم
09391558989

شهیدی

به تعدادی 
سالندارخانم و آقا جهت کار 
در تاالر نیازمندیم )ترجیحا 

کمتراز 30سال(
42238080

42238998

به تعدادی 
سالن شور آقا جهت کار 

در تاالر نیازمندیم
42238998
42238080

به تعدادی 
کمک آشپز آقا جهت 
کار در تاالر نیازمندیم

09381480020

به یک نفر نان 
دربیار جهت کار درنانوایی 
نیازمندیم جاده شیراز نان 

محلی عربی
09135073111 

به تعدادی 
تراشکار ماهر نیازمندیم 

محل کارگاه شهرک 
صنعتی شماره یک
09133792603

به استاد کار 
تر کار کیک وردست 

خشک کار و کارگر ساده 
و ظرف شور نیازمندیم

09131457393 

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

ویژه نیازمندیم.
09130453262

از چند نیرو خانم 
یا آقا جهت کار در فست 
فود واقع در میدان کشتی 
با حقوق مناسب دعوت به 

 همکاری میشود
09131457083

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

09130453262

یه یک نیرو 
آقا در لوازم قنادی 

نیازمندیم 
42209174 

به یک نفرخانم 
جهت همکاری در فست 

فود با حقوق ماهیانه 1/5م 
تومان نیازمندیم.
09133473700

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

همکاری مینماید
09133479224

به یک نیروي آقا 
یا خانم جوان جهت کار در 
آشپزخانه فست فودشیفت 

عصر نیازمندیم
چهارراه اداره گاز

09363280826

به یک نیروی 
بازنشسته مرد و یک 
 نفرخانم نیازمندیم 

09138260531

به چند نفر نیرو 
 خانم و آقا ماهر وکارکرده 
جهت کار در فست فود 

نیازمندیم.
09359415967

به یک شاگرد 
جهت کاردر مغازه مرغ 

وماهي به صورت تمام وقت 
نیازمندیم

09132795118 

به یک خانم 
تنها جهت پرستاری 
از سالمند با حقوق و 

 مزایای فوق العاده
 برای بندر عباس 

نیازمندیم
09131451798

از دو نفر خانم 
جهت کار در ساندویچی 

دعوت بعمل می آید
09902892154

دعوت به همکاری
رستوران گندم جهت تکمیل کادر خود 

از نیروهای زیر دعوت به همکاری
 می نماید 

1- مهماندا ر    2- صندوق دار
مراجعه حضوری ، خیابان ابوریحان بعد 

از کمیته امداد 
 42262372

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

با مدیریت متقین   09131454060

تاسیسات گازرسانی ساالربنیان
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استخدام
به یک نفر همکار خانم جهت کار در 

فست فود شیفت صبح نیازمندیم
09136673647

به یک خانم با 
مدرک روانشناس شیفت 
صبح جهت همکاری در 

کلینیک نیازمندیم  
09133474098

به یک آشپز 
خانم یا آقا و چند 

کارگر ساده جهت کار 
در چلوکبابی با حقوق و 
مزایای عالی نیازمندیم

09132456125

به یک نیروی 
خدماتی خانم و دو 

نفر نیروی کارگر ساده 
خانم و آقا جهت کار در 

فست فود نیازمندیم
09157392419

رستوران ژینو جهت تکمیل کادر پرسنلی 
خود به فست فود کار حرفه ای آشپز فرنگی و 

نیروی ساده و  نگهبان نیازمند است لطفا جهت 
اطالعات بیشتر با شماره 42250500 تماس 

حاصل فرمایید یا به آدرس بلوار مالک اشتر نبش 
دکتر مفتح مراجعه فرمایید

ساعت تماس 11 الي 15:30 و 18 الي 22

به 5بازاریاب کامال حرفه اي جهت 
بازاریابي مواد غذایي در شهرستان هاي: 
سیرجان،بافت،شهربابک،بردسیر،حاجي 

آباد)فقط بومي همان شهر( با حقوق 
وپورسانت عالي دعوت به همکاري مي اید.

09339817140

از یک نفر خانم برای نگهداری از یک 
خانم سالمند سالم با حقوق عالی و محل 

سکونت دعوت به همکاری می شود.
09133457631

به 5بازاریاب کامال حرفه اي جهت بازاریابي 
مواد غذایي در شهرستان هاي:سیرجان،بافت،شهرباب
ک،بردسیر،حاجي اباد)فقط بومي همان شهر(با حقوق 

وپورسانت عالي دعوت به همکاري مي اید.
09339817140

به چندنفر نیروخانم جهت کار 
درفست فود به صورت تک شیفت 

نیازمندیم
09130812376

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

09137671660

به تعدادی خانم 
برای کمک آشپز و سالن 
داری در کافه رستوران 
نیازمندیم با سرویس 

رفت و برگشت با حقوق 
و مزایای عالی

09918922824

قالی محلی 
سیرجان دست دوم 

شما را خریداریم
09917665969

وسایل یک مغازه آب میوه و بستنی 
فروشی واقع در بلوار سیدجمال نرسیده به پلیس 
راه بصورت یکجا وبا قیمت مناسب بفروش میرسد

09135535242

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

درب منازل ، شرکت ها و ادارات 
برادران خدائی

 09131452643- 09132783052  
 09192305036

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

09133477436   

فروش پژو tu5 مدل 91 سالم 
55 م 

09216778963

سوپر مارکت باموقعیت عالی 
واگذار میگردد

09131789215 

خریدار آسیاب گندم
09916901969

یک باب خانه باغ به متراژ 530 متر،ساختمان سازی  
شده به زیربنای 150 متر تکمیل ،همراه با امتیازات آب و برق 
و دارای پروانه ساخت واقع در نصیر آباد کیلومتر 45 جاده ی 
سیرجان -کرمان به فروش میرسد ویا با ملک مسکونی در 

سیرجان معامله میشود
09134954368

خودرو X33 فول اکسلنت اسپرت با 
کارکرد 30000 ، مدل اسفند 96 دارای بیمه بدنه 

و ثالث تا پایان اسفند امسال به رنگ قرمز 
09177231073

شناسنامه و گواهی نامه رانندگی پایه دوم به 
نام حامد فهیمیان به شماره ملی 3071247834 و 

شماره شناسنامه 86 صادره از سیرجان نام پدر حسن، 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

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

زمینی واقع در 
شهرک حجت آباد ده قصب 
با 150 متر پروانه ساخت به 
قیمت 120 میلیون بفروش 

میرسد
09379849061 

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

خرید و فروش 
ضایعات کلی و جزئی 
و تخریب ساختمان و 

حمل نخاله
09905234525

یک باب مغازه 
شیک داخل بازار رهن 
و اجاره داده می شود

09131795277

خریدار انواع 
پسته خندان دهن 
بست روآبی و پوک 

بصورت  نقدی
09137491018

خرید و فروش امتیاز وام 
رسالت 

09135323325

فروش امتیاز وام بانک
 رسالت

09904014165

امتیاز آژانس 
بانوان بفروش

 میرسد
09135401411

یک باب مغازه 
مرغ و ماهي باتمام امکانات 

وفروش عالي بدلیل کار 
اداري اجاره داده میشود 

09132795118 

امتیاز آژانس تاکسی تلفنی با زنگ 
خور عالی به فروش می رسد یا معاوضه 

می گردد
  09135824949 

باغچه تفریحی بعد از کران 30قصب 
با چهل درخت، قیمت 18 میلیون

09131787647

1عدد پیکور صنعتی 1عدد بکس 
بادی جینیوس سبک و سنگین 3عدد 
تیفور3تنی و1عدد جک 5تنی بفروش 

میرسد   09136371791   

یک باب مغازه 
واقع در سه راه قریب 

اجاره داده میشود 
09133792118

کارواش واقع در 
کمربندی به همراه  دو دستگاه قطعه 
شویی با تمام امکانات با 8سال سابقه 

کار به علت کار در شرکت دولتی 
به قیمت توافقی بفروش میرسد در 
ضمن با ماشین هم معاوضه میگردد 

09136371791

وسایل سوپر مارکت با 
30 سال سابقه کاری کامل به قیمت 
فاکتور با فروش عالی به دلیل تغییر 
شغل به صورت نقد و چک معتبر به 
فروش میرسد )ملک استیجاری ( 

 09135439168 

امتیاز وام بانک رسالت بلوار صادقی 
شما را هر میلیون 60 هزار تومان 

خریداریم
09373613273 

فروش کافی شاپ با تمامی 
وسایل و امکانات
09361598684

قیمت کارشناسی زمین و ساختمان 
مهندس نادری نیا 
 09133455472

ابتدای بلوار دکترصادقی - 50 متر بعد از تقاطع دهخدا

جوشکاری سیار، خرده کاری
09136345386 هاشمی نسب

تعمیرو سرویس لوازم گاز سوز 
بخاری،آبگرمکن،اجاق گاز 

 09133960704

خرید، فروش، رهن و اجاره

negarestanniaz@در دنیای مجازی با شما هستیم
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انواع کارت ویزیتهای 
لمینت با کیفیت عالی
هماهنگی جهت سفارش:

:mat.graphic.kerman      :09395955838

1000 عدد کارت ویزیت

58000 تومان
کاهگل آماده

خاک رس شیرین با 
نازلترین قیمت درب منزل 

و ضمانت بعدازکار
09336917154 سلیمانی

رنگ آمیزی ساختمان 
کیفیت، تمیزی، سرعت ارزان 

تر از همه جا ، طرح های 
چرم، پتینه، چوب

09928761454

تدریس ویژه
 آزمون های 

استخدامی
09130568200

اجرایی کلیه کارهای 
ساختمانی 

از صفرتا 100 با کیفیت 
عالی  باتخفیف ویژه 
 09173379430


