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جناب آقای 

محمد جواد یزدانی نیا  
نایب رییس سازمان لیگ کشتی کشور 

با نهایت تاس�ف و تاثر فقدان ابوی بزرگوارتان را به شما و 
خانواده محترمتان تس�لیت عرض نموده ، از خداوند برای 

آن مرحوم مغفرت و برای شما طول عمر مسئلت دارم. 

مهدی آباده مسئول بانک تجارت 
شعبه آیت اهلل سعیدی سیرجان

خانواده محترم یزدانی نیا 
درگذش�ت مرحوم حاج محمدعل�ی یزدانی نیا را حضور ش�ما 
تس�لیت عرض می کنم. از درگاه احدیت ش�ادی روح آن عزیز 
از دست رفته و صبر و سالمتی برای بازماندگان مسئلت دارم.

مهدی آباده 
مسئول بانک تجارت شعبه آیت اهلل سعیدی سیرجان

جناب آقای محمدجواد یزدانی نیا 
با نهایت تأسف ضایعه درگذشت ابوی بزرگوارتان را حضور جنابعالی 
تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال شادی روح و علو درجات 

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

حاج محمدرضا ارغوانی 

 فروشگاه موتور سیكلت قاسمي نژاد
به علت تغییر شغل كلیه 

موتور سیكلتهاي خود را زیر قیمت 
 كارخانه به فروش مي رساند. 

بشتابید تعداد محدود مي باشد. 

٤٢٢٥٣١٣٦-٤٢٢٥٢٦٣٩

خ شهيد شفيعي جنب 
مسجد شاه واليت

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت زنده یاد 

اوست   اپیدار

حاج منصور اسدی 
(دبیر بازنشسته آموزش و پرورش)

مراسمی روز پنج شنبه 23 آبان ماه از ساعت 3 بعد از ظهر در جوار 
آرامگاه آن مرحوم واقع در امامزاده محمد(ع) برگزار می گردد. حضور 

خانوادهشما سروران ارجمند را ارج می نهیم. 

خانواده های محترم

 یزدانی نیا، عتیقی 
شاه حیدری 

با نهایت تأسف مصیبت وارده را حضور سروران 
ارجمند تس�لیت عرض نموده، از درگاه خداوند 
متعال ش�ادی روح آن مرحوم و صبر و س�المت 

بازماندگان معزز را مسئلت می نماییم. 
حاج احمد رضایی 

خانواده های محترم

 یزدانی نیا، عتیقی 
شاه حیدری 

ب�ا نهایت تأس�ف مصیب�ت وارده را حضور س�روران 
ارجمند تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال 
ش�ادی روح آن مرحوم و صبر و س�المت بازماندگان 

معزز را مسئلت می نماییم. 
نصرت امینی مقدم
اتحادیه فرش سیرجان 

ش�رکت پخش مواد غذایی محبی برای تكمیل کادر خود از یک 
دس�تگاه ایس�وزو یخچال دار و یک دس�تگاه نیس�ان با راننده 

دعوت به همكاری می نماید. آدرس منطقه ویژه اقتصادی
 انبار پخش محبی 

09376640617 

دعوت به همكاری
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 گفتگو با مردم مراجعه کننده و مدیران مرکز شماره گذاری اتومبیل
 در سیرجان انجام شد 

گزارشی از مرکز تعویض پالک

این هفته در حضور رئیس جمهور صورت می گیرد:

بهره برداری از بزرگترین
کارخانه ذوب در جنوب شرق
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سازها دوباره به صدا درآمدند 

سیرجان امروز میزبان 
اهالی موسیقی محلی است

از سوی وزارت کشور

زمان ثبت نام نامزدهای 
مجلس مشخص شد 

دو حکم قصاص سحرگاه شنبه و یکشنبه
 در سیرجان و کرمان اجرا شد

پایان تلخ دو اتفاق ناگوار

در گزارشی از سوی مردم محلی مطرح شد:

چرا خرم آباد
 دیده نمی شود ؟
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از حل مشکل زنان مجرد تا تهدید بنیان خانواده

واکنش ها به
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8660 س��ام. ای��ن همه س��گ 
ولگرد تو ش��هرمون چ��کار می کنند 
و از کجا آمده اند؟ آس��ایش ش��ب و 
بیماران عصبی و آرامش بچه ها چی 
می ش��ه؟ ام��روز یک نف��ر را یه گله 
س��گ دنبال کرده بود که اگه کسی 
ب��ه دادش نرس��یده ب��ود قالب تهی 
می کرد! نمی دونم چه کسی مسئول 
اس��ت اما خواهشاً رسیدگی کنید. ما 
مریض داریم نصفه شب ها صداشون 

اذیت مان می کند.
9057  س��ام ش��ما بگویید من 
بای��د چکار کنم؟ به هزار امید و آرزو 
با هر سختی درس خواندم، لیسانس 
گرفتم در استان سیستان بلوچستان 
رفت��م س��ربازی و االن دوس��اله که 
خدمت��م تم��ام ش��ده ولی بی��کارم! 
بای��د چکارکن��م؟ مگ��ه م��ن دیگه 
نباید آرزوی زندگی داش��ته باش��م؟ 
لطفاً چاپ کنید ش��اید یک مسئول 
دلس��وزی صدایم را بش��نود. سپاس 

فراوان از نگارستان/یک جوان بیکار
7320  با سام و خسته نباشید. 
ای��ن هم��ه م��ردم داد می زنن��د به 
مسئوالن میگن مشکاتشون رو. پس 
چرا یه مسئول باخدایی پیدا نمیشه 
حرف مردم را بشنود و بفهمد؟ تا کی 
مردم داد بزنند به نماینده بگویند، به 
فرماندار و ش��هردار بگویند! به شورا، 
نیرو انتظامی و بقیه مسئوالن که ما 
مشکل داریم. واقعاً یک مسئول پیدا 

نمیشه به داد مردم برسد؟.
7037  س��ام و عرض ادب )لطفاً 
چاپ کنید( شاید یک نفر که مسئول 
هست بخواند از امام جمعه و نماینده 
شهر گرفته تا مس��ئولین رده باالتر و 
پایینتر، بنده جوانی هس��تم 27 ساله 
دارای م��درک تحصیلی ف��وق دیپلم 
مکانیک و مدرک های فّنی اتومکانیک، 
جوش��کاری، برش��کاری ولی بیکارم. 
من آزمون اس��تخدامی ش��رکت های 
ایرانی��ان،  ف��والد  ف��والد،  جه��ان 
نمادریل،گهرزمین را قبول ش��دم ولی 
با این همه مدرک فّنی مصاحبه قبولم 
نکردند. خواس��تم این رو بگم به خدا 
قسم به قرآن قس��م نمی گذرم از این 
مس��ئولینی که پارتی ب��ازی می کنند 
)این کارها حق الناس اس��ت و آخرت 

باید جواب پس داد( با تشکر.
5893 در رابط��ه ب��ا ای��ن کوره 
آجر پ��زی در حج��ت آب��اد یک��ی از 
همش��هری های محترم نوش��تند در 
شیراز هم وسط شهر چنین کوره ای 
اس��ت. این ها نماد فرهنگ و س��ّنت 

مردمان قدیم اند. خراب نشوند. 
اینک��ه  از  س��ام  ب��ا    7022
درش��هری زندگ��ی می کنی��م ک��ه 
مع��دن گل گهر مانن��د نگینی درآن 
می درخشد به خود می بالیم و درهر 
جای ایران گذارمان بیفتد با افتخار 
از آن یاد می کنیم ولی دریغ از اینکه 
س��همی از این معادن به  عنوان قشر 
کارگر یا س��اکنین مح��روم منطقه 
س��یرجان چی��زی عایدمان بش��ود! 
تمام این امکان��ات مختص کارکنان 
و خانواده ش��اغل گل گهر اس��ت که 
از س��هام این معدن عظیم، س��االنه 
درآمده��ای هنگفت��ی نصیب ش��ان 
می ش��ود ولی نصیب م��ا مردم فقط 
دود و گ��رد و غب��ار معدن هس��ت. 
چ��را کس��ی در این زمین��ه اقدامی 
نمی کند تا تمامی ش��هروندان عزیز، 
س��هام آن را ب��ا قیم��ت پایینی در 
بانکی خریداری نمایند و همه ما در 
منافع این نعمت الهی شریک باشیم 
و روزگارم��ان را با خوش��ی س��پری 
کنیم؟ لطفاً آقای نماینده، فرماندار، 
امام جمعه بنش��ینند و با مسئوالن 
گل گه��ر در این رابطه صحبت کنند 
تا ترتیبی داده شود مثل همه جای 
جهان مردم محل از منافع این گونه 
معادن پُر درآم��د بهره ای به صورت 
ماهانه یا ساالنه ببرند. خدا را خوش 
نمی آید س��ود سرش��ار ای��ن معدن 
فقط گی��ر عده ای بیای��د ولی مردم 
را با یک توپ فوتبال س��رگرم کنند 
و بگویند م��ا داریم به مردم خدمت 
می کنیم.! خدمت، س��هام دار کردن 
آن هاس��ت نه بازی دادن با یک توپ 
و چند تا جش��ن مثًا فرهنگی. من 
سؤالم مش��خصاً این اس��ت آیا حق 
و  اس��ت  آن ه��ا حقوق ه��ای کان 
سهیم شدن در شرکت ها و حق این 
م��ردم بیچاره دود و ترافیک و اجاره 
خانه های گران که این ها خودش��ان 
باعث آن می شوند؟ خدا نکند روزی 
که پرده ها بیفتد و معلوم ش��ود چه 
کسی چقدر س��هام دارد و چقدر در 

سال دریافتی؟
روش��نایی  وضعی��ت   0114
نیس��ت.  خوب  ش��هر  خیابان های 
خیل��ی از خیابان ه��ا و کوچه ها یا 
تاریک ان��د یا نور کافی ندارند. اداره 
برق و ش��هرداری هر کدام دیگری 
را مقص��ر می دانن��د. واقع��اً خ��دا 
عابری��ن پیاده را ش��ب ها از عرض 
بعضی خیاب��ان عبور می دهد چون 
در معابر تاریک قابل دید نیس��تند 
خصوصاً اش��خاصی که لباس تیره 

پوشیده اند.

4179  س��ام، به عن��وان ی��ک 
ش��هروند الزم می دان��م از زحمات و 
تمامی مسئولین محترم،  تاش های 
عوام��ل پُرتاش و دس��ت اندرکاران 
پُرانرژی برگزارکننده بس��یارخوب و 
آبرومندانه جش��نواره گلیم و پس��ته 
س��یرجان به ویژه گروه های حرفه ای 
موسیقی صمیمانه تشکر و قدردانی 

کنم. برقرار باشید.
4306  تا س��ال 243 هجری در 
مدین��ه ماندن��د زیرا چنی��ن به نظر 
می رس��د که پس از این سال همراه 
با پ��در بزرگوار خویش ب��ه پایتخت 
خاف��ت عباس��ی در آن ج��ا با پدر 
بزرگ��وار خ��ود در منطق��ه ای به نام 
عس��کر، مس��کن ُگزیدند و بر همین 
اس��اس ملقب به عس��کری ش��دند 
و لقب ه��ای دیگ��ری هم به ایش��ان 
داده شده. س��الروز شهادت پدر امام 
زمان)علیه الّسام( به همه ی عاشقان 

تسلیت و تعزیت باد.
4417  از فرمان��ده محترم جدید 
مرک��ز آموزش و پش��تیبانی دریایی 
بخواهید خواهش��اً ی��ک فکری بابت 
ب��وی بد فاضاب ای��ن پایگاه بکنند.

)با تش��کر. اهالی بلوار صفا و انتهای 
بل��وار امام رضا )علیه الّس��ام( ضمناً 
از آق��ای ش��هردار و فرماندار محترم 
بخواهی��د چرا یک فک��ری برای این 
س��گ های ولگرد توی س��طح شهر 
نمی ش��ود؟ ج��رأت نمی کنیم زن و 
بچه ها را و تنها بفرس��تیم مدرسه یا 

توی خیابون! 
0218  سام. شما را به خدا یک 
فکری ب��ه حال ما کارگ��ران میدان 
بلوار صادقی که مقاب��ل اداره اوقاف 
بکنید!  همیش��ه حی��رون هس��تیم 
گل گهر ش��رکت زیاد ک��ه داره آخه 
چرا ما باید بیکار باش��یم. لطفاً ما را 

هم حمایت بکنید ما نیاز داریم.
6118  ش��هرک س��منگان اصًا 
خروجی به س��مت کمربندی ندارد 
خ��دا وکیلی ی��ک کاری ب��رای آن 
ش��هرداری بکند. ما س��اکنان از این 
وضعیت گایه داریم. آقای ش��هردار 
خودش شخصاً پیگیری کند ممنون.

ش��هرداری  از  س��ام.    4998
منطقه دو درخواس��ت س��طل زباله 
بزرگ و نامگذاری کوچه های شهرک 
صدف را داریم. برای کوچه بدون نام 

چگونه آدرس بدهیم؟
5855  با سام ازمسئولین اداره 
برق خواهش می کنم برای روشنایی 
خیابان اصناف و بعضی از کوچه های 
اصن��اف فکری بکنن��د. طی چند بار 
پیامک دادن و خواهش کردن هنوز 
نیامده اند کاری بکنن��د. برای رفتن 
ب��ه مغازه و مس��جد، تاریکی خیابان 
اصن��اف باعث وحش��ت و ترس زن 

بچه های مان می شود.
ش��هر  ورودی  س��ام    8075
زیدآباد س��رعت گیر بسیار خطرناکی 
احداث ش��ده خواهش��مند اس��ت تا 

کشته نداده عامت گذاری کنید.
9317  بودی��م و کس��ی پ��اس 
نداش��ت که هستیم/ باشد که نباشد 
بدانند که بودیم! همیش��ه که نباید 
گله و ش��کایت کرد: ای��ن بار من به 
نوبه خودم از زحمات دفتر نگارستان 
که واقعاً زحمت می کشه و خبرهای 
جدید واس��مون داره تشکر می کنم. 
ج��ای ت��ک تک ش��ما ت��و قلب من 

هست/ مجید ابراهیمی
از  می خواه��م  م��ن   3245
مهندس��ان شهرس��ازی و شهرداری 
ای��ن  بپرس��م  ش��هر  در  ش��ورا  و 
دست اندازها و یا سرعت گیرهایی که 
مثل کوه می مانن��د آیا فکر کرده اید 
موقع سرعت ماشین های آتش نشانی 
یا آمبوالنس های اورژانس چه بر َسر 
آن ها می آورند؟ مگر مردم این ش��هر 
ای��ن همه عق��ب افتاده اند که چنین 
س��رعت گیرهایی برای ش��ان درست 
می کنید؟ در ش��هری که خارجی ها 
را این ق��در می آوری��د و می بَری��د و 
شهرداری رتبه یک دارد باید جز این 
عمل شود تا جهان سومی به حساب 
نیاییم. خدا وکیل��ی در بعضی جاها  
س��رعت گیر درس��ت کرده اند عینهو 

یک تپه!!!!
8075  سام به مرکز کشاورزی 
زیدآب��اد مراجعه ک��ردم و راهنمایی 
خواس��تم رئی��س آن مرک��ز طوری 
جواب داد لذت بردم. عاقبتش بخیر.

6121  اگ��ر در س��یرجان مغ��ز 
انس��ان را ه��م در جراح��ی جابج��ا 
بکنن��د باز هم عده ای می روند یزد یا 
رفس��نجان. چرا؟ علتش را نمی دانم. 
مگر سیرجان دکتر متخّصص ندارد؟

2587  آس��ایش دو گیتی تفسیر 
این دو حرف اس��ت/ با دوستان مروت 
با دشمنان مدارا. خواستم با این شعر 
زیبای حافظ یادآوری کنم این دنیا به 
این همه بحث و مشاجره نمی ارزد. چرا 
این همه با یکدیگر با خش��ونت رفتار 
می کنیم و چرا قدر آس��ایش و آرامش 
را خانواده ه��ا و جوانان نمی دانند. یک 
س��ر دعوا و پرونده و زندان و یک سر 
مشاجره و درگیری. پس آرامش به درد 

چه زمان ما می خورد.

تریبون آزاد خوانندگان
پیامک : 7258  3000

گروه خبر: درحالی که مدیرکل بیمه س��امت استان کرمان 
می گوید: استان کرمان جزو 5 استان گران نسخه های دارویی 
و جزء سه اس��تان پرهزینه درمانی اس��ت، اما رییس انجمن 
داروس��ازان استان کرمان این گفته ها را به لحاظ آماری کامًا 
خام می داند و می گوید: کرمان یک قطب درمانی است و سرریز 
بیماران دانشگاه علوم پزشکی بم، جیرفت، سیرجان، رفسنجان 
و کرمان به اضافه اس��تان سیس��تان و بلوچستان و هرمزگان 
در کرمان درمان می ش��وند. به گزارش گفتار نو رییس انجمن 
داروسازان استان کرمان در پاسخ اینکه مدیرکل بیمه سامت 
گفته است استان کرمان جزء 5 استان گران نسخه های دارویی 
اس��ت به لحاظ علمی و آماری کامًا خام اس��ت. چرا که باید 
در ابت��دا ابعاد موضوع و پارامتر های مختلف بررس��ی و اعمال 
ش��ود و ریز اقامی که در نسخ است با هم مطابقت داده شود 
سپس نتیجه گیری و تحلیل کرد. دکتر شهرام کانتری افزود: 
اینکه همکاران ما در کرمان اقامی را می نویس��ند که درتعهد 
س��ازمان های بیمه گر نیس��ت به این معنی نیس��ت که نسخ 

کرمان گران است. او اضافه می کند: پزشکان استان های دیگر 
در نس��خه های خود اقامی را می نویسند که در تعهد سازمان 
بیمه گر نیست و بیمه پول آن را نمی دهد لذا در محاسباتشان 
دیده نمی شود. رییس انجمن داروسازان در پاسخ به این سؤال 
مبنی بر اینکه پس شما معتقدید سازمان های بیمه گر برخی 
اقام دارویی را تحت پوشش قرار نمی دهند و بیمار هزینه ها را 
آزاد پرداخت می کند؟ و این عاملی بر گران شدن نسخ است؟ 
می گوید: بله، خیلی از دارو ها لوکس و الکچری هس��تند و در 
عین حال مورد تأیید س��ازمان ها ی بیمه گر نیس��تند. ممکن 
است مثًا فردی در تهران زندگی کند و پزشک این اقام را در 
نسخه بنویسد و بیمه پول ندهد و مردم آن ها را از جیب خود 
بخرن��د. پس وقتی بیمه پول نمی دهد در میانگین ها نیز دیده 
نمی ش��ود. او در پاسخ به این س��ؤال که آیا دارو های سرطانی 
و بیماری ه��ای خاص جزو این نس��خ گران نیس��تند؟ مدعی 
می شود: من به شما قول می دهم این اتفاق هرگز رخ نخواهد 
داد و همکاران ما ماحظه بضاعت مالی بیماران را خواهند کرد.

استاندار کرمان گفت: تغییر فرهنگ رانندگی 
یک��ی از موضوع��ات مهم و ضروری اس��ت و 
بخش��ی از زندانیان ک��ه مرتکب قتل غیرعمد 
در تصادفات می شوند، ناش��ی از این فرهنگ 
نامناسب است و تغییر این فرهنگ کار سختی 

است.
اس��تاندار کرمان در جلسه هیئت امنای ستاد 
دی��ه نمایندگ��ی اس��تان کرمان اظه��ار کرد: 
بسیاری از افرادی که زندانی)جرائم غیرعمد( 
ش��ده اند، تقصیری ندارن��د و گرفتاری آنها به 
مس��ائل جامعه برمی گردد و جامعه باید برای 
آزادی آنه��ا کمک کند که س��تاد دیه در این 
زمینه تاش می کن��د و هر کاری که از عهده 
م��ا بر بیاید نیز کم��ک می کنیم. محمد جواد 
فدایی با اش��اره به لزوم شناسایی و پیشگیری 
از عواملی که موجب گرفتاری افراد می ش��ود، 
افزود: اگ��ر بتوانیم درکاهش و پیش��گیری از 

برخی عواملی که موجب زندانی ش��دن افراد 
در م��وارد خاص می ش��ود، کم��ک کنیم کار 
خوب��ی اس��ت. فدایی تصریح کرد: بخش��ی از 
مس��ائلی از قبیل فرهنگ س��ازی و پیشگیری 
در کاهش تصادفات، عدم توان در بازپرداخت 
تسهیات بانکی و ... را با آموزش می توان حل 
کرد. اس��تاندار کرمان بیان کرد:تغییر فرهنگ 
رانندگ��ی یکی از موضوعات مه��م و ضروری 
اس��ت و بخش��ی از زندانیان که مرتکب قتل 
غیرعمد در تصادفات می ش��وند، ناشی از این 

فرهنگ نامناسب است.
وی ادام��ه داد: تلفات رانندگ��ی در جاده های 
برون ش��هری استان کرمان در سال 96 تعداد 
867 نفر بوده اس��ت و این آمار در س��ال 97 
به 834 نفر رس��یده اس��ت که ب��رای کاهش 
این آمار چاره ای ج��ز تغییر فرهنگ رانندگی 

نداریم.

رییس انجمن داروسازان کرمان خبر داد:

داروهای سرطانی گران نمی شوند 
 سرریز بیماران شهرهای بم، جیرفت، سیرجان، رفسنجان ،کرمان، بندرعباس

و سیستان و بلوچستان در کرمان درمان می شوند

استاندار کرمان در جلسه ستاد دیه استان عنوان کرد:

تغییر فرهنگ رانندگی، 
تنها چاره ی کاهش تصادفات برون شهری

شهردار سیرجان در حاشیه اجالس شهرداران 
جهانی و دیدار با رئیس شورای جهانی صنایع 
دس�تی در کشور چین، از وی به منظور حضور 
در س�یرجان ب�ه عنوان ش�هر جهان�ی گلیم 
دع�وت کرد. به گ�زارش واحدخب�ر مدیریت 
ارتباطات شهرداری سیرجان، رضا سروش نیا 
در حاشیه همایش جهانی شهرداران شهرهای 
جهان�ی صنایع دس�تی در دو کش�ور چین و 

 Rosy Greenlees ( مالزی، با رزی گرینل�س
( رئیس ش�ورای جهانی صنایع دس�تی و غدا 
هیج�اوی )Ghada Hijavi ( رئی�س منطقه 
آس�یا و اقیانوس�یه ش�ورای جهان�ی صنایع 
دس�تی دی�دار و گفتگو ک�رد و در این دیدار 
ضمن ارایه گ�زارش برنامه های ش�هر جهانی 
س�یرجان در حوزه گلیم و صنایع دس�تی، از 
این دو شخصیت جهانی برای حضور در شهر 

جهانی س�یرجان دعوت ک�رد. رزی گرینلس 
رئیس ش�ورای جهانی صنایع دس�تی در این 
دیدار همچنین ضمن بررسی و مثبت شمردن 
اقدام�ات ش�هرداری س�یرجان در راس�تای 
اهداف ش�هرهای جهانی صنایع دستی، شهر 
جهانی س�یرجان را یکی از شهرهای فعال در 

این حوزه توصیف کرد.
خب�ر دیگری از این روابط عمومی حاکی اس�ت 

طرح نص�ب پالک هوش�مند افتخار ش�هدا در 
شهر سیرجان به زودی از سوی شهرداری  اجرا 
می شود. س�روش نیا شهردار س�یرجان اضافه 
می کند: اقدامات ارزش�مند شهرداری سیرجان 
در راس�تای حفظ و حرمت خون ش�هدا س�بب 
ش�ده این مجموعه در راس�تای ترویج فرهنگ 
ایث�ار و ش�هادت گام بردارد. وی ب�ا بیان اینکه 
عظم�ت ش�هیدان واالمق�ام و صب�ر و بردباری 
خانواده های معظم شهداء، عّزت و اقتدار را برای 
نظام مقدس جمهوری اسالمی به ارمغان آورده 
اس�ت، افزود: نص�ب پالک افتخار بر س�ر درب 
منازل ش�هدا به عن�وان یک اقدام مان�دگار، به 
منظور یادآوری دوران دفاع مقدس برای نس�ل 
امروز شهرمان است چرا که  معتقدیم به برکت 
ایثار، رشادت و خون های مقدس شهدا است که 
امنیت و آسایش امروز کش�ور به ما هدیه داده 

شده و باید شکرگزار این موهبت الهی باشیم.
ش�هردار س�یرجان بیان کرد: پ�روژه »پالک 
هوش�مند افتخ�ار ش�هدا« توس�ط کارگروه 
س�یمای ش�هری و گردش�گری ش�هرداری 
س�یرجان و با هم�کاری اداره بنیاد ش�هید و 
امور ایثارگران طی برگزاری جلس�ات متعدد 
کارشناس�ی شده و عالوه بر آن، سامانه جامع 
معرفی ش�هدای س�یرجان و برنامه کاربردی 
)اپلیکیش�ن( معرفی ش�هدا نیز در حال اجرا 

است. 

با آماده شدن کارخانه ذوب ریخته گری در صنایع 
فوالدس�ازی مجتمع جهان فوالد سیرجان برای 
بهره ب�رداری، ای�ن کارخانه عظیم ای�ن هفته با 
حضور ریاست محترم جمهوری افتتاح می شود. 
به گ�زارش روابط عمومی ش�رکت جه�ان فوالد 
س�یرجان کارخان�ه ذوب س�یرجان، جدیدترین 
کارخانه فوالدسازی در این مجموعه صنعتی است 
که ضمن اش�تغالزایی قابل توج�ه، چرخه تولید 
ف�والد را در این مجتمع  ب�زرگ صنعتی تکمیل  
و افتخاری دیگر به نام مهندس علی عباس�لو به 
عنوان پدر صنعت فوالد در جنوب ش�رق به ثبت 

می رساند.
این گزارش حاکی اس�ت ش�رکت جه�ان فوالد 
س�یرجان، ک�ه حدود 9 س�ال قبل با ی�ک و نیم 
میلی�ارد تومان س�رمایه اولیه عملیات س�اخت 
کارخانجات فوالد را در س�یرجان رقم زد اکنون 
میزبان ریاس�ت محترم جمهوری اس�المی ایران 

ب�رای افتت�اح بزرگتری�ن کارخانه فوالد س�ازی 
جنوب ش�رق کش�ور می باشد و با ش�روع بهره 
ب�رداری رس�می اولی�ن کارخان�ه تولی�د فوالد 
در شهرس�تان س�یرجان توس�ط این ش�رکت، 
شهرستان سیرجان نیز در لیست تولیدکنندگان 
فوالد کشور قرار خواهد گرفت که برای مردم این 
خطه از کش�ورمان مبارک و میم�ون خواهد بود. 
در ادامه این گزارش آمده این ش�رکت توانس�ته 
است هرچند سال یکبار خبرهای خوش را تقدیم 
مردم عزیز س�یرجان نماید. تابستان سال 1394 
افتتاح رسمی اولین کارخانه تولید آهن اسفنجی 
در شهرستان سیرجان توسط معاون اول محترم 

ریاست جمهوری دکتر جهانگیری رقم خورد.
در زمس�تان 1395 افتت�اح رس�می بزرگتری�ن 
کارخان�ه ن�ورد و تولی�د میلگرد در شهرس�تان 
بردسیر توس�ط ریاست محترم قوه مقننه جناب 
آقای دکتر الریجانی صورت گرفت و اکنون پائیز 

1398 افتت�اح بزرگترین کارخان�ه فوالد جنوب 
ش�رق کش�ور و اولین کارخانه فوالد شهرستان 
س�یرجان به دلیل اهمیت پروژه به دست توانای 
ریاس�ت محترم جمهور افتتاح می شود. واقعیت 
این اس�ت با بهره ب�رداری از این چرخه تولید، از 
خام فروش�ی س�نگ معادن جلوگیری می شود 
و عماًل زنجیره تولید از س�نگ تا شمش فوالدی 
در س�یرجان تکمی�ل می گ�ردد و شهرس�تان 
سیرجان تنها شهرستانی اس�ت که این زنجیره 
تولید بصورت کامل از س�نگ تا ش�مش را دارد. 
تکنولوژی بکار رفته در این کارخانه از پیشرفته 
ترین تکنولوژی های موج�ود دنیا بوده و تمامی 
تجهیزات خارجی آن توسط معروف ترین برندها 
و ش�رکت ه�ای اروپایی و تجهی�زات داخلی آن 
نیز توس�ط سازندگان معتبر داخلی ساخته شده 
است. بنابراین گزارش منابع مالی این کارخانجات 
از محل آورده س�هامداران، تس�هیالت بانکهای 

داخل�ی و خارجی تأمین ش�ده و محصول نهایی 
ای�ن کارخانه ش�مش فوالدی به ابع�اد 130*130 
ت�ا 200*200 و ط�ول 12 متر می باش�د که حدود 
500ه�زار ت�ن آن در کارخانه نورد بردس�یر این 
ش�رکت تبدیل به میلگرد سایزهای 8 تا 32 می 
گردد. همچنین ظرفیت این کارخانه تولید سالیانه 
یک میلیون و دویس�ت هزار تن شمش بوده که 
مازاد مصرف آن در کارخانه ن�ورد در بازار داخل 
و بخش�ی نیز به خ�ارج از ایران صادر می ش�ود. 
میزان اشتغالزایی مستقیم این کارخانه 750 نفر 
و اشتغالزایی غیرمس�تقیم آن 2250 نفر خواهد 
ب�ود. راه اندازی این کارخان�ه در اوج تحریم های 
آمریکا و عدم حضور کارشناسان داخلی صورت 
پذیرفته اس�ت و هم اکنون خوشبختانه توانسته 
اس�ت در مدت کوتاهی به هشتاد درصد ظرفیت 
اسمی برسد و ان ش�اءا... تا پایان سال به ظرفیت 

کامل تولید خواهد رسید.

دعوت شهردار سیرجان از رزی گرینلس و غدا هیجاوی در حاشیه اجالس شهرداران جهانی 

سیرجان؛ میزبان رئیس و اعضای شورای جهانی صنایع دستی می شود 

این هفته در حضور رئیس جمهور صورت می گیرد:

بهره برداری از بزرگترین کارخانه ذوب در جنوب شرق
 سومین طرح ملّی مهندس علی عباسلو، بنیانگذار صنعت فوالد در سیرجان با حضور رییس جمهور افتتاح می شود



مریم کاظمی

به رغم کس��ادی بازار در س��ایر کاالها اما 
خریدوف��روش خودرو در س��یرجان روند 
خودش را حفظ کرده و تنها مرکز تعویض 
پالک خودرو در این شهر روزهای شلوغی 
را می گذراند به طوری که به گفته مسئوالن 
این مرکز، روزانه 70 تا 100 مراجعه برای 
تعویض پ��الک صورت می گیرد. ارس��ال 
چن��د قطعه عک��س به تلگرام نش��ریه از 
سوی شهروندانی که از این شلوغی گالیه 
داش��تند نیز مؤید همین نکته اس��ت لذا 
به منظور پوش��ش این گالیه ها و دریافت 
پاسخ از مدیران مرکز تعویض پالک قبل 
از آنکه هوا روشن بشود با محمد احمدی 
از عکاس��ان نش��ریه راهی آنجا می شویم. 
اینجا نه صف گوش��ت است و نه پرداخت 
سهام عدالت! صف نوبت برای تعویض  و یا 
اخذ پالک خودروهایی است که روزانه در 
سیرجان معامله می شوند و یا خودروشان 
را از نمایندگ��ی فروش تحویل می گیرند. 
ساعت 6 صبح است. از دور صف ماشین ها 

پیداست. 
جل��و م��ی روم و ب��ه در ورودی نزدی��ک 
می شوم. از راننده پرایدی که به عنوان نفر 
اول در صف قرار دارد اجازه می گیرم تا با 
او صحبتی داش��ته باشم. از ماشین پیاده 
می شود و پس از سالم و علیک می گوید: 
از ساعت 3.30 بامداد آمده ام شاید نفر اول 
باشم و کارم زود انجام شود. می گوید: »من 
البته دیروز مراجعه کردم ولی به مدارکم 
ای��راد گرفتند. رفتم و با مدارک درس��ت 
امروز در این ساعت آمدم تا هیچ بهانه ای 
نباشد. باور کنید برای هر بار که می آیم از 
محل کارم مرخصی می گیرم ولی هرروز 
که نمی ش��ود مرخصی گرفت. دیروز هم 
درس��ت که مدارکم ناقص بود ولی کاش 
کارم راه می افت��اد و ام��روز نواقص��ش را 
تکمیل می کردم تا خیلی معطل نش��وم 
و مرخصی هایم طوالنی نش��ود«. کمی به 
عقب  صف برمی گردم و چندتایی از آقایان 
را که ایس��تاده اند می بینم. وقتی متوجه 
می شوند گزارشگرم دورم جمع می شوند 
و سفره دلشان را باز می کنند و می گویند

» شما را به خدا یه چیزی بنویسید شاید 
 دفاتر تعویض پالک را بیشتر بکنند«. البته 
برایش��ان جالب بود که در این س��اعت از 

صبح برای تهیه گزارش��ی از مشکالتشان 
اینجا هس��تیم. اول باورش��ان نمی شد و 
یکی ش��ان از آن طرف تر ب��ا خنده گفت: 
نکند شما خودتان هم برای تعویض پالک 
آمده اید؟«! به هرحال خوش��حال بودند از 
اینکه می خواهیم حرف هایشان را بشنویم. 
یک��ی می گوی��د: »چند ماه پی��ش برای 
پالک گذاری ماش��ینم مجبور شدم بروم 
کرم��ان آنجا در کمترین زمان ممکن که 
شاید حدود یک ساعت بود کارم انجام شد 
ولی اینجا باید از صبح ساعت 4-5 بیاییم 
و ت��ازه اگر کارمان آخر وقت انجام ش��ود 
هنر کرده ای��م«. حمیدرضا جوان مراجعه 
کننده ای بود که گالیه دیگری داش��ت. او 
گفت: »ش��ما بروید کرمان مرکز استان یا 
جای دیگری نگاه کنید هیچ کجا ماشین ها 
را در خیاب��ان و پیاده رو نگه نمی دارند اما 
اینجا در س��یرجان توی خیابان و البالی 
درختان در پیاده رو باید ساعت ها بایستیم 
که جالب نیست، درحالیکه در داخل مرکز 
تعویض پالک، زمین پارکینگ وس��یعی 
وجود دارد ولی به دلیل اینکه اینجا متعلق 
به راهنمایی و رانندگی است ما را در سرما 
و گرم��ا بیرون نگه می دارند و نمی گذارند 
برویم داخ��ل و باید به ناچار در یک صف 
طوالنی در خیابان پارک کنیم درحالی که 
می توانستند با یک فنس کشی ساده این 

مشکل را در داخل برای همشهریان شان 
حل کنند«. 

ساعتی تحمل می کنم تا وقت اداری برسد 
و مرکز تعوی��ض پالک باز ش��ود. برخی 
مراجعی��ن البته از ش��رایط بهتر تعویض 
پالک نسبت به قبل صحبت می کردند اما 
می گفتن��د درعین حال هنوز زمان زیادی 
را در صف می ایس��تند. یک��ی از آن ها نیز 
ک��ه محمد نام داش��ت می گفت: یک روز 
س��اعت 8 صبح آمدم برای تعویض پالک 
که گفتند امروز نوبتتان نمی شود باید فردا 
بیایید. فردا یک ساعت زودتر یعنی ساعت 
7 ب��ه محل پالک گذاری رفتم تا نفر اول 
باش��م و زودتر کارهایم انجام ش��ود ولی 
غافل بودم از این که این س��اعت مراجعه 
یعنی جزو نفرات آخ��ر! با خودم تصمیم 
گرفتم اگر امروز به کارم نمی رس��م الاقل 
مدارک��م را تحوی��ل بدهم و پرون��ده ام را 
کامل کنم که در مراجعه به قس��متی که 
فتوکپی می گرفتند مش��اهده کردم تنها 
خانم پش��ت دس��تگاه به عنوان متصدی 
کپی از پس این حجم مراجعه برنمی آمد. 
کاش الاقل دو دستگاه کپی می گذاشتند 
تا مردم ب��رای کپی گرفتن دیگر در صف 
نایستند! خالصه آن روز از کپی گرفتن هم 
منصرف ش��دم و رفتم تا اینکه امروز این 
ساعت آمده ام ولی بازهم تردید دارم کارم 

انجام شود یا خیر! در میان مراجعین یکی 
می گوی��د: نمی دانم برای ش��هری به این 
بزرگی که صد تا بنگاه معامالتی دارد چرا 
یک مرکز تعویض پالک در نظر گرفته اند. 
در این ش��هر هرروز از هر خانه دوس��ه تا 
ماشین بیرون می آید و خیابان هایی دارد 
پر از ترافیک خودرو. مس��لم هس��ت که 
یک مرکز تعویض پ��الک با این حجم از 
خودروها جوابگو نیست. در صف تعویض 
پالک صحبت ه��ای زیادی را از مراجعین 
یادداش��ت کردم که اینجا فرصت بازتاب 
همه نیس��ت ولی عمدتاً پیرامون طوالنی 
ش��دن پروس��ه تعویض پ��الک و کمبود 
دس��تگاه کپی و نیز نیاز به تأسیس دفاتر 

دیگر مشابه بود.

مرکز دوم شماره گذاری در راه
برای تکمیل این گزارش با مسئول مرکز 
پالک گذاری سیرجان صحبت کردم که 
جواب های جال��ب و ش��نیدنی دریافت 
نمودم. سرهنگ محمود کارآموز در این 
رابطه با اشاره به مشکالت مطروحه در این 
گزارش گفت: من به این موضوع اشراف 
کامل دارم که برای شهری مثل سیرجان 
ی��ک مرک��ز پالک گ��ذاری به هیچ عنوان 
کافی نیس��ت و من خ��ودم بارها پیگیر 
ش��ده ام که ب��رای یک مرک��ز دیگر هم 
مجوز داده شود که خوشبختانه گویا یک 
خانم توانس��ته برای راه اندازی و تأسیس 

مرکز دوم پالک گذاری س��یرجان مجوز 
بگیرد. وی در پاس��خ این سؤال که فکر 
می کنید راه ان��دازی مرکز دوم چه مدت 
زمان می ب��رد، گفت: امیدوارم دریکی دو 
ماه آینده شروع به کار کند و کمی از این 
ترافیک کاری در مرکز ما کاس��ته شود. 
 وی می گوید: مرک��ز پالک گذاری چارت 
س��ازمانی محدودی دارد و بر اساس این 
چارت ما فقط سه نفر می توانیم به عنوان 
پرس��نل به کار بگیریم و با همین تعداد 
نی��روی کم و همین مق��ررات مؤظف به 
پالک گذاری روزانه 50 خودرو هس��تیم 
ولی ب��ه خاطر راه انداخت��ن کار مردم و 
همش��هریان چن��د نفر نیروی م��ازاد به 
کار گرفته ایم و هم اکن��ون روزانه حدود 

70-80 پرونده ماش��ین را رس��یدگی و 
پالک گ��ذاری می کنی��م که اگ��ر مرکز 
جدید راه اندازی شود هم ما می توانیم با 
ف��راغ بال به کارمان برس��یم و هم مردم 
کمتر معطل می ش��وند. وی در خصوص 
پارکینگ داخل ه��م گفت اینجا متصل 
به راهنمای��ی و رانندگی اس��ت و چون 
منطقه نظامی است نمی توانیم ماشین ها 
را به داخ��ل هدایت کنیم. کارآموز درباره 
ش��لوغی صف فتوکپی نی��ز گفت:  تعبیه 
کردن دس��تگاه فتوکپی دیگر از حوزه ی 
اختیارات ما خارج اس��ت و ما فقط برای 
سهولت کار مردم این دستگاه فتوکپی را 
پیمان��ی به یک فرد داده ای��م. وی درباره 
کاهش زمان پالک گ��ذاری در کرمان و 
طوالنی بودن آن در س��یرجان نیز گفت:  
در کرم��ان تع��داد غرفه های رس��یدگی 
بیش��تر اس��ت و هر غرفه ب��ه پرونده ی 
20-30 ماشین در روز رسیدگی می کند 
درصورتی ک��ه م��ا در اینجا بای��د به 80 

پرونده با یک باجه رسیدگی کنیم. 
رئی��س مرکز ش��ماره گذاری اتومبیل در 
س��یرجان به ی��ک نکته نیز اش��اره کرد 
ک��ه راهگشاس��ت. وی گف��ت: چنانچه 
متقاضی��ان محت��رم از قب��ل بدانند که 
دقیق��اً چه مدارکی برای ش��ماره گذاری 
جدی��د و یا تعویض پالک الزم اس��ت و 
با مدارک کامل مراجعه کنند کارش��ان 
به روز بعد که بروند مدارکش��ان را کامل 

کنند نمی کشد و چه بسا به موقع و کمتر 
از ی��ک س��اعت کار انجام ش��ود. وی در 
خصوص م��دارک موردنی��از گفت: اصل 
س��ند کارخانه و برگ س��بز، اصل کارت 
خودرو، معاینه فنی، بیمه ش��خص ثالث 
معتبر و تصفیه ع��وارض خودرو تا پایان 
سال برای ماشین های تولیدی قبل از 98 
الزامی است. تصفیه حساب به روز خالفی 
خودرو، ارائه اصل کارت ملی شناسایی و 
شناسنامه، مدارک احراز سکونت )مانند 
شناس��نامه متولد س��یرجان یا دفترچه 
تأمین اجتماعی، س��ند خانه ملکی ثبتی 
به نام خود یا پ��در، اجاره نامه محضری، 
نامه معرف��ی از ادارات دولتی و نیروهای 
مسلح مبنی بر سکونت شهروند در شهر 
و مدارک جانب��ی و مکمل مانند قبوض 
آب و ب��رق و اگ��ر اجاره نام��ه محضری 
نبود، بن��گاه معامالتی امالک با پرداخت 
هزینه های��ی ب��ه آن ه��ا ک��د رهگیری 
اختصاص می دهد که قابل قبول اس��ت.( 
البت��ه در بحث احراز س��کونت باید این 
نکت��ه را حتم��اً عرض کنم که پروس��ه 
پالک گذاری، پروسه ای انتظامی، قضایی 
و امنیتی و بس��یار حس��اس اس��ت لذا 
مدرک احراز محل س��کونت الزامی است 
چراکه در صورت نی��از در مواقعی، مقام 
قضایی تنها جایی ک��ه می تواند مراجعه 
کن��د و آدرس یک ف��رد تحت تعقیب را 
دریافت کند، اینجا است. به هرحال تمام 
تالش ما این است که پالک خودرو بدون 
نقص تحویل داده ش��ود و هیچ مشکلی 

نداشته باشد. 
س��رهنگ کارآموز در پایان ضمن تقدیر 
از ش��هروندان به خاطر شکیبایی در این 
امر حس��اس اظه��ار امی��دواری کرد با 
راه اندازی مرکز دوم شماره گذاری خودرو 
در س��یرجان بخش��ی از این مش��کالت 
ک��م ش��ود. وی گفت باید اذع��ان کنیم 
ش��هری با جمعیت بالغ بر 330 هزار نفر 
ک��ه با جمعیت مهاجر و ش��ناور در واقع 
ت��ا چهارصد ه��زار نفر برآورد می ش��ود 
ب��ا ح��دود 140 نمایش��گاه اتومبی��ل و 
چندین نمایندگی فروش، طبیعی است 
که کاس��تی هایی وجود داش��ته باشد اما 
مطمئن هس��تیم با درایت مس��ئولین و 
حوصله شهروندان این کاستی ها به تدریج 

برطرف خواهد شد.
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گفتگو با مردم مراجعه کننده و مدیران 
مرکز شماره گذاری اتومبیل در سیرجان 

گزارشی از 
مرکز تعویض پالک
 متقاضیان می گویند اینجا یک مرکز 
شماره گذاری بیشتر ندارد و از ساعت های اولیه بامداد در حالی 
در صف تعویض پالک می ایستیم که آخر َسر حتی ممکن است 
کارمان هم به دلیل شلوغی انجام نشود !

 رییس مرکز شماره گذاری اتومبیل سیرجان 
در این گزارش صحبت های امیدوارکننده ای مطرح کرد

 شماره 1197 
3 شنبه 18 آبان 1398  شهر

| سرهنگ کارآموز |

فرزند دلبندمان

 آراد 
حبیبی نژاد 
کس�ب مقام نائب قهرمانی در مسابقات تنیس A رده سنی 8 
سال کشوری را از صمیم قلب تبریک عرض نموده، امیدواریم 

در تمامی مراحل زندگی ات موفق و مؤید باشی. 
پدربزرگ و مادربزرگ

روز تولدت بهانه ای شد تا 
بهترین شادباش هایم را تقدیم حضورت کنم. 

گل زیبای زندگیم اگر برای دنیا یکی باشی برای من تمام دنیایی.

سولماز جان تولدت مبارک 
همسرت هادی 

جناب آقای علی احمدی پور 
ریاست محترم آب روستایی شهرستان سیرجان 

از جنابعالی و پرسنل زحمتکش اداره آب و فاضالب روستایی شهرستان 
سیرجان که پروژه تعویض شبکه آب آشامیدنی روستای ایزدآباد را به 

نحو احسن به انجام رساندید، تقدیر و تشکر به عمل می آید. 
دهیاری و شورای اسالمی روستای ایزدآباد

مدیریت محترم اداره برق شهرستان سیرجان 
مدیریت و پرسنل زحمتکش اداره برق خواجوشهر 

بدین وس�یله از ش�ما بزرگواران جهت بازس�ازی و اصالح ش�بکه برق 
روستای ایزدآباد تقدیر و تشکر به عمل می آید. 

دهیاری و شورای اسالمی ایزدآباد 

جناب آقای 

مجید یزدانی نیا 

و اخوان محترم 
با نهایت تأسف ضایعه درگذش�ت پدر بزرگوارتان را حضور 
ش�ما س�روران ارجمند تس�لیت عرض نم�وده، از خداوند 
متعال ش�ادی روح آن مرحوم و صبر و س�المت بازماندگان 

را مسئلت می نماییم. 

خانواده مرحوم حاج عباس آباده ای

جناب آقای یزدانی نیا
جناب سرهنگ شاه حیدری

درگذش�ت آن پدر گرامی را حضور ش�ما و خانواده های محترم 
تس�لیت عرض نموده، ضمن آرزوی س�المتی برای آن جنابان، 

غفران الهی را برای آن مرحوم از خداوند متعال خواستاریم. 
کارکنان نشریه نگارستان

آگهیمناقصهعمومیدهیاریروستایعزتآباد 
بخش مرکزی سیرجان )نوبت دوم( 

دهیاری روستای عزت آباد در نظر دارد مصوبه شماره 117 شورای اسالمی روستای عزت آباد اجرای پروژه ذیل را از طریق 
مناقصه عمومی به پیمانکار واجدشرایط راهسازی دارای رتبه بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی کشور واگذار نماید. 
بخشداری مرکزی  به  مناقصه  اسناد  به عمل می آید جهت دریافت  دارای صالحیت دعوت  کلیه شرکت های  از  لذا 
سیرجان مراجعه نمایند. دهیاری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. سایر اطالعات و جزئیات مربوط به قرارداد 
در اسناد مربوطه می باشد. سپرده شرکت در مناقصه بایستی به صورت واریز به حساب ذیل نزد پست بانک بنام 
به  برندگان اول تا سوم مناقصه حاضر  بانکی معتبر باشد. در صورتیکه  یا به صورت ضمانت نامه  دهیاری عزت آباد 
انعقاد قرارداد نباشند تضمین شرکت در مناقصه آنها به ترتیب به نفع دهیاری ضبط خواهد شد. ضمنًا در صورت 
اخذ قیر رایگان از بنیاد مسکن مبلغ قیر از قرارداد کسر می گردد. هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

تلفن: 09132470549 )پورخسروانی(- 42374333 

جناب آقای مهندس مهدی خراسانی 
شهردار محترم خواجوشهر 

درگذش�ت ب�رادر گرامیتان را حضور ش�ما و خان�واده محترم 
تس�لیت عرض نموده، از خداوند متع�ال علو درجات، برای آن 

عباس پورابراهیمی مرحوم مسئلت می نمائیم.   
 فرمانده پایگاه بسیج شهید علیار شول خواجوشهر

دعوت به همکاری

یک ش�رکت معتبر تولیدی در سیرجان جهت 
تکمیل کادر نیروی انس�انی خود از افراد واجد 

شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید: 
اپراتور دستگاه 3 نفر )مرد( 
برق کار حرفه ای 1 نفر )مرد(

نیروی فنی تعمیرات 1 نفر )مرد(
ساعات تماس: 7:30 الی 14 

شماره تماس: 09105893104 

دعوت به همکاری
ش�رکت عالیس به یک نی�رو چیدمان براي 
در س�وپر  عالی�س  محص�والت  چیدم�ان 
مارکتهاي س�طح ش�هر و یک نیرو آشنا با 
کامپیوتر و نرم افزارهاي حسابداري)مدرك 
تحصیلي لیسانس و حداکثر سن 30 سال ( 
نیازمند اس�ت. مراجعه حضوري بلوار قاآني 

روبروي پلیس +10

فروشی 

2 هکتار باغ مش�جر پسته با 2/5 حبه آب 

فرمانداری لوله 6 اینج کامل ش�یرین واقع 

در روستای دارینوئیه به فروش می رسد. 

)در ضم�ن تمام باغ لوله کش�ی می باش�د و 

دارای اتاق نگهبانی و انبار است( 

 09131451790



مریم کاظمی

در میان پیامک هایی که به سامانه نشریه ارسال می شود هر 
هفته ش��اید حداقل یکی دو مورد درباره محله ی خرم آباد و 
مش��کالتش باش��د. جایی که گفته می شود جزو شهر است 
ام��ا به گفته مردم محل آن طور که بای��د خدمات الزم را از 
آموزشی گرفته تا خدمات درمانی و شهری دریافت نمی کنند. 
در پ��ی این پیامک ها و به دنب��ال چندین مورد تماس های 
مردمی و مراجعات حضوری، گروه گزارش نگارس��تان این 
هفته از این محله بازدید کرد تا حرف های مردم را منعکس 
و توجه مسئوالن شهری را به این منطقه از شهر جلب کند. 
قبل از آن به دو مورد نامه ای که شهروندان منطقه خطاب به 

مسئوالن شهر نوشته اند اشاره می کنیم: 
»به نام حالل مش�کالت! عرض سالم مجدد خدمت 
سرپرس�ت محترم فرمانداری وی�ژه و اعضای محترم 
شورای ش�هر احتراماً با توجه به بازدید میدانی جناب 
آق�ای مهن�دس س�لمانی ریاس�ت محت�رم اداره برق 
سیرجان از وضعیت نامساعد روشنایی مسیر پل هوائی 
و خیاب�ان اصل�ی خرم آباد نامبرده با توجه به مش�غله 
کاری زیاد و تالش ش�بانه روزی پرسنل خدوم شرکت 
توزیع برق سیرجان و اینکه این روزها گرفتار بازسازی 
خطوط انتقال برق و روشنایی )با توجه به سرقت سیم 
یا کابل برق( هست لذا قول مساعد دادند نسبت به رفع 
نقص از مس�یر فوق الذکر اق�دام نمایند اما در خصوص 
روشنایی خیابان کش�اورز که ضلع شمالی آن مدارس 
و ضل�ع جنوب�ی آن زمین خال�ی واقع گردی�ده اظهار 
نمودن�د به علت ع�دم وجود منازل مس�کونی در این 
مسیر تأمین روشنایی خیابان فوق الذکر در حیطه کاری 
شهرداری است لذا استدعا دارد در جلسات آتی نسبت 
به تخصیص بودجه جهت مس�یر یادش�ده که ورودی 
قس�متی از محله خرم آباد و شهرک سمنگان و ... می 

باشد اوامر مقتضی را صادر فرمایید«.
با تشکر اهالی محله فراموش شده خرم آباد

***
»به نام خداوند منان که حق و عدالت را آفرید اما در 
اجرای آن قصور می گردد. باسالم خدمت اعضای محترم 
شورای شهر سیرجان. احتراماً شنیده ها حکایت از آن 
دارد که دولت محترم بودجه ای را بر اساس ارزش افزوده 
و س�رانه جمعیت در اختیار ش�هرداری ها قرار داده تا 
صرف عم�ران و آبادانی مناطق مختلف ش�هر ش�ود. 
حال با توجه به اینکه منطقه خرم آباد در ش�مال شهر 
واقع شده آیا بودجه اختصاصی شامل این محله شده یا 
خیر؟ اگر شامل می شود چرا تابه حال هیچ گونه خدمات 
عمرانی انجام نشده؟! و اگر شده صرف کجا شده است؟! 
لذا با توجه به جمیع جهات فوق و پیرو مکاتبات قبلی و 
قول مساعد تعدادی از شما بزرگواران که فرمودید پس 
از تعطیالت شورا در خصوص منطقه خرم آباد در اولین 
جلسه ش�ورا تصمیمات الزم را اتخاذ می کنیم استدعا 
داریم نس�بت به رفع مشکالت عدیده این محله اوامر 

مقتضی را صادر بفرمائید.«
با تشکر اهالی محله فراموش شده خرم آباد

***
صب��ح زود به همراه یک��ی از نمایندگان م��ردم محل، راهی 
خرم آباد می ش��ویم. از مقابل  امامزاده احم��د و ابتدای جاده 
خرم آباد شروع می کنیم. روشنایی های وسط خیابان هرکدام 
یک ش��اخه  دارند؛ می گویند اگر قرار بود یک شاخه باشد چرا 
تیر دوش��اخه گرفته و نصب  کرده اند و اگر قرار بر دوش��اخه 
بودن تیرها بود چرا یکی از آن ها حذف شده است؟ به راهمان 
ادامه می دهیم تا به ابتدای پل می رس��یم. س��مت راست پل 

کابل های برق آن قدر پایین هستند که با کوچک ترین برخورد 
بزرگ ترین حادثه ها امکان رخ دادنش هست. یکی از دوستان 
همراه می گوید: در صورت برق گرفتگی واقعاً چه کسی مقصر 
خواهد بود؟ در حین ادامه مس��یر چهره ی نازیبای نخاله های 
ساختمانی چش��م انداز بسیار زشتی را به رخ می کشد، مقصر 
مردم اند یا شهرداری نمی دانیم فقط می دانیم که چهره نازیبا 
در این مس��یر ک��ه رهگذران��ی از آن می گذرند خیلی جالب 
نیست. ورودی اصلی هم که نه عالئم هشداردهنده و نه هیچ 

تابلویی برای راهنمایی دارند.

◄ ◄ مشاهدات ما در خرم آباد
وارد محله خرم آباد که می شویم در همان اول مدرسه ی ابتدایی 
خودنمایی می کند با حیاط خاک��ی و بچه هایی که در آن به 
این ور و آن ور می دوند و به اقتضای سن شان شیطنت ها دارند،  
ولی روی خاک ها که می دوند گردوخاکی به هوا بلند می شود 
و بی شک هم وارد ریه هایشان می شود و هم روی خوراکی هایی 
که می خورند می نشیند و این در حالی است که در سال 95 با 
توجه به مصوبه ای که به امضای فرماندار وقت رسیده بود باید 7 
مدرسه آسفالت می شد که نشده. البته بر اساس گفته ی اهالی 
نباید کمک های خّیرین و نوس��ازی م��دارس را نادیده گرفت 
چراکه برخی از آن ها توانس��ته اند با کم��ک خیرین کارهای 
مثبتی برای م��دارس موجود در این منطقه انجام دهند ولی 
بازهم نیاز به فضای آموزش��ی بیشتر در برخی از این مدارس 
به چشم می خورد. از جلوی مدرسه ها که عبور می کنیم جای 
خالی فضای س��بز به خوبی احساس می شود. حال بگذریم از 
جاهای خالی که در این منطقه وجود دارد و معلوم نیس��ت با 
وجود مشهود بودن برای کاربری فضای سبز چرا خالی است 
و اگر فضای سبزی نیز هست تمام با خار و خاشاک و گیاهان 

هرز پوشیده شده اند. هرچند تنها فضای سبز و پارکی هم که 
آنجا هست فاقد وسایل بازی برای بچه هاست و فقط تعدادی 
وسایل ورزشی دارد آن هم به همراه علف های هرزی که تا یک 
متر اجازه ی رشد پیدا کرده اند. اگرچه منطقه، خانه بهداشت 
دارد و چن��دان گالیه ای از این بابت نیس��ت اما جمعیت زیاد 
منطقه نیاز به درمانگاه با امکانات الزم دارد و مس��لماً خانه ی 
بهداش��ت جوابگوی نیازهای درمانی همه نیست. تنظیف این 
مح��ل را هم که اصاًل نباید درباره اش ح��رف زد. آن قدر زباله 
و نخاله در هر نقطه به چش��م می خورد ک��ه گویا دیدن این 
مناظر برای سکنه ، عادی ش��ده است. جلوتر که می روم تک 
خانه ای به چشم می خورد که نیاز به عقب نشینی دارد و چرا با 
وجود دریافت زمین ُمَعَوض )طبق گفته اهالی( صاحبش عقب 
نش��ینی نمی کند و یا وادار به عقب نش��ینی نمی شود تا طرح 
اجرا ش��ود معلوم نیست. منطقه را که دور می زنیم مشکالت 
بیشتر خودنمایی می کنند. انکار نه انگار اینجا بخشی از شهر 
اس��ت و باید به این منطقه هم در حد و حدود برخی مناطق 
شهری رس��یدگی ش��ود. کنار مرکز مخابرات توقف کوتاهی 
می کنیم خانمی که آنجاست جلو می آید و بعد از اینکه متوجه 
می ش��ود برای انعکاس مش��کالت آمده ایم می گوید: »درباره 
مخابرات هم بنویسید، اینجا تا اندکی باران می بارد باید منتظر 
قطعی تلفن ها باش��یم.« او در ادامه حرف هایش می گوید: »به 
کارشناسان مخابرات که مراجعه می شود این جواب را دریافت 
می کنیم به دلیل نبود بودجه فعاًل نمی توانیم کابل های نوری 
را تعوی��ض کنیم« خانم انگار که جایی برای بازگو کردن درد 
دل هایش پیداکرده به سرعت می گوید»این سگ های بی پناه را 
هم ای کاش شهرداری جمع آوری می کرد. شده اند بالی جان 
خ��ود و بچه هایمان. دلمان به حال این حیوانات می س��وزد و 
از طرفی خودمان هم از حرکت دس��ته جمعی ش��ان ُرعب و 

وحشت داریم«
در طول مسیر آن قدر ماشین باال و پایین می رود که احساس 
می کنم در روس��تای دورافتاده ای هس��تم که آسفالت نشده 
و این در حالی اس��ت که این منطقه چس��بیده به شهر است 
و نیاز اس��ت شورا و ش��هرداری محترم گوشه چشمی به این 
منطقه محروم داش��ته باش��ند. کنار یک خودپرداز می ایستم 
از آقای��ی که آنجاس��ت درباره خدمات بانکی س��ؤال می کنم 
ک��ه می گوید »ای بابا! همین خودپ��رداز هم اگر نبود که باید 
برای کارهای بسیار جزئی به مرکز شهر می رفتیم .کاش الاقل 
یک پست بانک اینجا تأسیس شود آن وقت جلوی بسیاری از 
رفت وآمدهای داخل شهر کمتر می شود«. با او در حال حرف 
زدن هس��تیم که خانمی باحالت عصبانی جلومی آید و گویا 
حرف هایمان را شنیده باشد می گوید این آقایان که می خواهند 
به شورا راه پیدا کنند  خوب بلدند برای رأی جمع کردن بیایند 
اینجا و به ما افراد ساده وعده بدهند ولی در بقیه مواقع یادشان 
م��ی رود که همین مردم برای حل مشکلش��ان به آن ها رأی 
داده اند! خانم بنویس حرام اس��ت حرام اگ��ر به وعده هایتان 
عمل نکنید. «. جلوتر می رویم وهمینطور مشکالت بیشتر و 
بیشتر می شود محله ی اتباع خارجی بسیار وضع اسفناک تری 
نسبت به بقیه جاها دارد. نمی دانم اصاًل دیده می شوند یا نه؟ 
ازآنجاک��ه می گذرم از کوچه ی باریک و خاکی عبور می کنیم 
روی تابلویی که اول کوچه نصب اس��ت نوشته شده »کوچه ی 
شهید گلزاری« واقعاً آیا این کوچه شایسته نام شهیدی است 
که بر آن گذاشته اند؟ کاش بیشتر دقت کنیم. از خرم آباد خارج 
می شویم از روی پل هم که رد می شوم باز وضع بسیار نامناسب 
آسفالت و روشنایی مؤید عدم رسیدگی به این منطقه است. به 
دفتر نشریه بازمی گردیم ولی با کلی سؤاالت بدون جواب که 

در این گزارش با آن مواجه شدیم. .!
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در گزارشی از سوی مردم محلی
مطرح شد:

خرم آباد
دیده 
نمی شود

◄ چرا الزم دانس�تید کلینیک تخصصی درمان 
زخم را راه اندازی کنید؟ 

از سال 92 که به عنوان متخصص عفونی در شهرستان 
س��یرجان شروع به کار کرده ام موارد زیادی از بیماران 
ک��ه به علت ه��ای مختلف دچ��ار زخم های پیش��رفته 
و نکروتی��ک بوده ان��د را ویزیت کرده ام که متأس��فانه 
علیرغ��م ت��الش هم��کاران در رش��ته های مختلف و 
دریاف��ت درمان ه��ای متعدد در خیل��ی از موارد مؤثر 
نبوده و منجر به از دست دادن اندام و در برخی موارد 
تهدید جان بیمار ش��ده اس��ت. لذا به فک��ر راه اندازی 
مرکزی در شهرس��تان س��یرجان افتادم ک��ه از تمام 
تکنیک  های نوین جهت التیام هرچه س��ریع تر بیماران 

در این زمینه برخوردار باشد. 
◄ در مورد دس�تگاه اُُزن که اخی�راً به کلینیک 

اضافه کرده اید بیشتر توضیح می دهد؟

یکی از دس��تگاه هایی که مورد اس��تفاده قرار داده ایم، 
دس��تگاه اُُزن می باش��د که هدف اصل��ی راه اندازی آن 
کمک به ترمیم س��ریع تر زخم بود ولی خوشبختانه گاز 
اُُزن تأثیرات و فواید متعددی دارد که امروزه در دنیا در 
عرصه های مختلف پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد. 

◄ درمان با اوزن چگونه است؟
امروزه استفاده از اُُزن برای بهبود مشکالت استخوان و 
مفاصل در به روزترین کلینیک های فوق تخصصی دنیا 
رایج شده و حتی ورزشکاران حرفه ای مثل کریستیانو 
رونال��دو هم برای درمان مصدومیت ه��ای خود از اُُزن 
درمانی اس��تفاده می کنند. در م��ورد ترمیم زخم اُُزن 
با مکانیس��م افزایش خون رس��انی و ضدعفونی کننده 
عم��ل می کند. از خواص اُُزن می ت��وان به اثر ضد درد 
و ضدالتهاب��ش اش��اره کرد که کاربرده��ای زیادی در 
بیماران مبتال به دیس��ک کمر و گ��ردن، تنگی کانال 

نخاع و دردهای سیاتیکی دارد. در این بیماران تزریق 
گاز اُُزن ب��ه صورت داخ��ل عضالنی در عضالت اطراف 
کانال نخاعی می باشد. در موارد آرتروز زانو و دردهای 
اس��کلتی و عضالنی نیز از این روش استفاده می گردد. 
درم��ان اُُزن در م��وارد فوق در بیش از هش��تاد درصد 
بیماران مؤثر می باش��د. از س��ایر خواص اُُزن، خاصیت 
میکروب کش��ی این گاز است که در درمان عفونت های 
مقاوم به درمان گوارش��ی، پوس��تی و تناسلی کاربرد 
دارد. در س��ال های اخی��ر از تأثی��ر گاز اُُزن در زمینه 
پوست و مو و زیبایی نیز استفاده می گردد. از محاسن 
ب��زرگ اُُزن، عدم گزارش عوارض در این روش درمانی 
است. در مورد ترمیم زخم غیر از دستگاه اُُزن در مرکز 
ما از دستگاه های َوکیوم و همچنین آخرین روش های 
پانس��مان و م��وارد مؤثر در ترمیم پوس��ت اس��تفاده 

می گردد.

مصاحبه با دکتر علی امجدی؛ مؤسس مرکز تخّصصی ترمیم زخم

نه به آمپوتاسیون )قطع عضو( 
 خدمات جدید و تخّصصی در مرکز ترمیم زخم سیرجان

زخ�م  ترمی�م  کلینی�ک 
مرک�ز  اولی�ن  س�یرجان 
در شهرس�تان اس�ت ک�ه 
ب�ا اس�تفاده از بهتری�ن و به روزتری�ن 
اُُزن تراپی، وکیوم،  دس�تگاه ها ش�امل 
پانس�مان های نوی�ن وکامالً اس�تریل 
ام�کان ترمی�م و احی�اء زخ�م را برای 
بیم�اران همش�هری امکان پذیر کرده 

است.
ت�ا قب�ل از این بیم�اران س�یرجانی با 
زخم های پیشرفته مجبور به مسافرت 
به تهران و مراکز اس�تانی دور و صرف 
وق�ت و هزینه ه�ای هنگف�ت در ای�ن 
زمین�ه بودن�د. به همین بهان�ه با دکتر 
عل�ی امج�دی متخص�ص بیماری های  
عفونی و مؤس�س کلینیک ترمیم زخم 
در سیرجان به گفت وگو نشستیم تا در 
مورد خدمات ارائه شده در این کلینیک 

بیشتر بدانیم.

آدرس: کوچه دکتر ادیب پور/ جنب آزمایشگاه دکتر خاتمی /  تلفن: 42206057
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گ�روه فرهن�گ و هن�ر: دوازدهمی��ن 
جش��نواره موس��یقی نواحی ایران از عصر 
پنجشنبه ش��انزده آبان در کرمان آغاز شد 
و تا عصر فردا یکشنبه به کار خود در تاالر 
ات��اق بازرگانی و می��دان تاریخی گنجعلی 
خ��ان در جنب بازار قدیم��ی کرمان ادامه 
خواهد داد. این جش��نواره در این دوره در 
پنج بخش شامل پژوهش، منظومه خوانی و 
برگزیدگان جشنواره موسیقی جوان، بخش 
اجرای موسیقی نواحی مختلف شهر کرمان، 
بخش اجرای موسیقی شهرستان ها در حال 
برگزاری است. بر این اساس، بخش پژوهش 
از س��اعت ١٠ الی ١٢ صبح در تماشاخانه 
هت��ل پ��ارس، بخ��ش منظومه خوان��ی و 
برگزیدگان جش��نواره موس��یقی جوان از 
س��اعت ١٥ تا  ١٧ در ت��االر اتاق بازرگانی، 
بخش اجرای موسیقی نواحی مختلف شهر 
کرمان از ساعت ١٧:٣٠ تا ٢٠:٣٠ در میدان 

گنجعلی خان برگزار می شود.
ش��ایان ذک��ر اس��ت افتتاحی��ه دوازدهمین 
جش��نواره موس��یقی نواح��ی ای��ران عصر 
پنجش��نبه ١٦ آبان م��اه با حرکت س��رنا و 
دهل ن��وازان  به س��مت ب��ازار از میدان ارگ 
آغاز ش��د که مورد توجه عالقه من��دان قرار 
گرفت. در ادامه این مراسم آن روز نوبت نوازی  
انجام و پس از آن  مراس��م به طور رس��می از 
کاروانسرای گنجعلی خان آغاز گردید و فضای 

زیبا و دلنشینی ایجاد کرد.

◄ پیام وزیر خوانده شد
هم زمان با افتتاح این مراسم پیام کوتاه وزیر 

فرهنگ و ارش��اد اس��المی ب��ه دوازدهمین 
جشنواره موسیقی نواحی ایران در کرمان از 
سوی مجری مراسم قرائت شد. در متن پیام 
س��ّید عباس صالحی پس از یاد و نام خداوند 
متعال، چنین آمده بود: » موس��یقی نواحی 
روایتگر تاریخ و جغرافیای فرهنگی، اجتماعی 
و انس��انی ایران است. گنجینه هایی از نواها و 
آواهای��ی که تجلی اصالت و معرفت اس��ت و 
با باوره��ای مردمان این س��رزمین پیوندی 

وثیق دارد. روایت ها و قصه های فراوانی با این 
موسیقی از مسیر تاریخ گذر کرده و تا امروز 
راه پیموده است. موسیقی نواحی برخاسته از 
فرهنگ، اقلیم و هویت قومی مناطق مختلف 
ایران نس��ل به نسل حفظ شده و جلوه هایی 
از تن��وع فرهنگ های بومی و قومی در آیینه 
زالل آن هویداس��ت. در روزگار ما موس��یقی 
نواحی فرصتی است برای بیان فرهنگ و هنر 
بوم��ی و نوجوانان و جوانان��ی که دل در گرو 

این موسیقی دارند و راه استادان و هنرمندان 
را ادامه می دهند. جش��نواره موسیقی نواحی 
جلوه هایی از این موسیقی را چون منشوری 
از نقش ه��ا و رنگ ها به نمایش می گذارد، اما 
بیش از آن رویدادی برای بازخوانی و یادآوری 
اهمیت و ضرورت موس��یقی نواحی در زمان 
حاضر و اندیشه و گفت و گو درباره داشته ها، 
نیازها و فردای موسیقی نواحی است. حضور 
هنرمن��دان گرانقدر موس��یقی نواحی را در 

دوازدهمین جش��نواره موسیقی نواحی ایران 
درکرم��ان ارج می نهم و از ت��الش خالصانه 

دست اندرکاران این رویداد سپاسگزارم.«

◄ جشنواره در سیرجان
ام��ا در چهارمین س��ال نب��ود نوازنده فقید 
موس��یقی ش��هرمان، س��هراب عیس��ی پور، 
رئیس اداره ارش��اد س��یرجان ب��ه برگزاری 
ش��اخه ای از این جشنواره در سیرجان اشاره 
ک��رد و گفت: امروز عصر ش��نبه، از س��اعت 
١8 ش��اهد هنرنمایی اهالی موسیقی نواحی 
در س��یرجان هس��تیم و ط��ی آن گروه های 
موسیقی از افغانستان و استان های خراسان 
رضوی، سیس��تان و بلوچس��تان، خوزستان 
و کرمان)شهرستان س��یرجان( در این شهر 
خواهیم بود. پورمحس��نی ضم��ن دعوت از 
عالقه مندان موس��یقی برای حض��ور در این 
برنام��ه ش��اد و مفرح اف��زود: این مراس��م با 
همکاری باش��گاه فرهنگی ورزشی گل گهر و 
در محوطه این باشگاه واقع در بلوار صفارزاده 
با تجلیل از پیشکس��وتان موسیقی و تجلیل 
ویژه از خانواده مرحوم س��هراب عیسی پور و 
اجرای ویژه برنامه های فرهنگی برگزار خواهد 
شد. وی ورود همه ی عالقه مندان موسیقی را 

در این مراسم آزاد اعالم کرد.

محمدعلی آزادیخواه 

برای آمرزش وقت های تلف ش�ده ام عزاداری 
می کنم 

■ س��حرخیز باش تا غروِب شب را به چشِم خودت 
ببینی. 

■ اگر قفس آتش بگیرد، دودش به چشِم انتظارکِش 
پرنده ی محبوس خواهد رفت. 

■ برای این که روی پایمان بایستیم، باید از جایمان به پا خیزیم. 
■ روزگار غریبی اس��ت برای کسانی که نه فکرشان به جایی می رسد، نه 

خودشان. 
■ هنرمند تنها و فقیر، آن قدر »خودخوری« می کند تا از خودش س��یر 

می شود. 
■ روابط هنرمندان و خودخواهان تیره تر از آن اس��ت که بتوانند یکدیگر 

را ببینند. 
■ دیگر بوقلمون نمی  تواند یکه تاز میدان باشد؛ چون بسیاری امروزه بر او 

پیشی گرفته اند. 
■ تجربه بهترین آموزگار است و پیشامدها کتاب درسی اند. 

■ تا در ژرفای چشمانت ستاره ها در تب و تابند، قلبم برایت می تپد. 
■ برای آدمی که اراده دارد، هیچ چیز امکان پذیر نیست. 

■ دانش از خطا پاک است و دانشمندان گاهی با همه ی دانش شان ناپاکند. 
■ خدا کند که دانش های پاک در َسرهای ناپاک قرار نگیرند. 

■ در تاریخ، داورِ بزرِگ همه دوران ها و روزگاران »زمان« است. 
■ همیشه محصوِل شیریِن بردباری، بیش از ثمِر تلِخ خشم است. 

■ اگر سکوت، شنیده ها را بازگو کند؛ سنگ روی سنگ بَند نمی شود. 
■ تا حاکم خود نباشی، بر دیگران نمی توانی حکومت کنی. 

■ کینه قبیله را می سوزاند؛ همچنان که آتش فتیله را. 
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گروه فرهنگ و هنر: در آس��تانه ٢4 آبان روز کتاب، س��تاد هفته کتاب 
و کتاب خوانی در کرمان تش��کیل و برنامه های این روز مرور ش��د. در این 
جلسه که با حضور مدیرکل امور اجتماعی استانداری، مدیرکل ارشاد استان، 
مدیرکل امور کتابخانه های عمومی اس��تان و نمایندگان دستگاه های عضو 
برگزار ش��د مدیرکل ارشاد اس��تان کرمان در سخنانی با اشاره به طرح های 
متعدد با محوریت کتاب گفت: اگ��ر فرهنگ کتاب خوانی در جامعه ترویج 
یابد، خیلی از مش��کالت برطرف خواهد ش��د. وی با اشاره به برگزاری سه 
جلسه شورای فرهنگ عمومی استان با موضوع کتاب و کتاب خوانی افزود: 
طرح ه��ا و برنامه های مختلفی در این جلس��ات مورد بحث و بررس��ی قرار 
گرفت و در نهایت و به عنوان یک چش��م انداز کوتاه مدت با انتخاب ش��دن 

ش��هر کرمان برای پایتخت کتاب ایران در سال١4٠٠ از مواردی بود که بر 
آن تأکید شد.

علیزاده گفت: طی س��ال های گذش��ته فعالیت های بس��یار خوبی در طرح 
پایتخ��ت کتاب ایران در اس��تان کرمان انجام ش��ده اس��ت و ش��هرداری 
رفس��نجان، بم و س��یرجان تا مراحل پایانی این طرح نیز انتخاب شده اند. 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همچنین با اشاره به لزوم توجه به 
جمعیت کارگری استان تصریح کرد: کارگران و خانواده های آنان باید یکی 
از گروه های هدف ما در توسعه و ترویج فرهنگ مطالعه باشند. ضمن این که 
باید توجه داش��ت که اگر می خواهیم در آینده جامعه ای کتاب خوان داشته 
باش��یم باید از همین امروز به کودکان و نوجوانان در این زمینه آش��نایی و 

آموزش الزم داده ش��ود. احمد وفایی، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان 
نیز در این جلس��ه با اش��اره به برپایی بیش از ه��زار برنامه در هفته کتاب 
در اس��تان کرمان از س��وی این اداره کل گفت: نشس��ت های کتاب خوانی، 
مس��ابقات، جلسات نقد و بررسی، رونمایی ها و برنامه های متعدد دیگری با 

محوریت کتاب در هفته کتاب جمهوری اسالمی تدارک دیده شده است.
در این جلس��ه همچنین موس��ی پور، مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری 
در س��خنانی با اش��اره به لزوم و اهمیت کتاب خوانی در ارتقای ش��اخص های 
اجتماعی و فرهنگی جامعه تصریح کرد: برای گسترش فرهنگ کتاب خوانی باید 
تمهیداتی اندیشیده شود تا کتاب خواندن به یک موضوع دارای اهمیت و همراه 
با لذت دانایی همراه شود. وی تأکید کرد: موضوع مطالعه و کتاب خوانی باید در 
تمام طول سال مورد توجه قرار گیرد. باید نویسندگان را در طول سال تقدیر 
و تجلیل کنیم، معرفی کتاب ها و نویسندگان باید با اجرای برنامه های متعدد و 
متنوع از سوی ادارات و دستگاه های مختلف در تمام سال با جدیت دنبال شود. 
در این جلس��ه همچنین نمایندگان سازمان ها و نهادهای فرهنگی برنامه های 

پیش بینی شده دستگاه متبوع را برای اجرا در هفته کتاب ارائه کردند.

در آستانه هفته کتاب و کتاب خوانی صورت گرفت:

ستاد هفته کتاب در کرمان تشکیل شد  

کرمان و سیرجان میزبان اهالی موسیقی محلی از سراسر ایران 

سازها دوباره به صدا درآمدند 

ارتب��اط  »وس��ایل  کت��اب 
اس��ت  جمعی« عنوان کتابی 
ک��ه دکت��ر کاظ��م معتم��د 
ن��ژاد آن را تألی��ف و به چاپ 
دوازدهم رس��انده اس��ت. وی 
در ای��ن کتاب ک��ه ٥ فصل و 
٣9٠ صفح��ه دارد به کارکرد 
وسایل جمعی در دوره معاصر 
اش��اره و به تشریح ویژگی ها و 
ش��رح وظایف آن ها، چگونگی 
ش��ناخت وس��ایل ارتباط��ی، 
ش��رایط اجتماعی رس��انه ها، 

تکنیک ه��ای چاپ و مطالب مرتبط دیگری در این زمینه پرداخته و 
چگونگ��ی روش های مطالعه را در ارتباطات جمعی به صورت مفصل 

از نظر گذرانده است.

کاریکلماتور

معرفی کتاب

افتتاح نمایندگی انحصاری محصوالت گوشتی»زمهریر« در سیرجان

خرید متفاوت محصوالت پروتئینی در فروشگاه گوشت زمهریر
نگارستان: تنوع باالی محصوالت گوشتی 
و ام�کان انتخ�اب قس�مت های مختلف 
گوش�ت به هر مقدار و با توجه به سلیقه 
خریدار از ویژگی های فروش�گاه گوشت 
زمهری�ر اس�ت. محص�والت گوش�تی و 
پروتئینی  در بسته بندی های بهداشتی و 
تفکیک شده برای اولین بار در سیرجان 
در ای�ن مغ�ازه به قیمت مناس�ب عرضه 
می شود و این امکان را برای همشهریان 
فراهم س�اخته است تا تنوع و تفکیک را 
در خری�د محص�والت پروتئین�ی تجربه 
کنند. با مصطفی افشار مؤسس نمایندگی 
فروش گوشت زمهریر  در سیرجان  گفت 
و گوی�ی ترتیب دادی�م تا در م�ورد این 

محصوالت بیشتر بدانیم.
***

چرا به فکر افتتاح نمایندگی محصوالت 
پروتئینی زمهریر در سیرجان افتادید؟ 

ممنون��م که موقعیتی فراه��م کردید تا بتوانم 
محص��والت جدیدی ک��ه در س��یرجان ارائه 
می کنیم و می تواند سبد خانواده را در سیرجان 
متحّول کند را معرفی کنم. باعت افتخار بنده 

است که این فرصت را دارم که توضیحاتی در 
مورد ای��ن کارخانه و محصوالت و نحوه توزیع 
خدمت شما و همشهریان محترم ارائه نمایم. 
همان طور ک��ه اطالع دارید ش��غل اصلی من 
رس��توران داری اس��ت و سال ها اس��ت با برند 
معتبر »تورینو« در خدمت همش��هریان عزیز 
هس��تیم. تالش کرده ایم بهترین محصول را با 
کیفیت باال به ش��هروندان عزی��ز ارائه کنیم و 
همین امر س��بب ش��ده اعتبار خوبی در میان 
مردم داشته باشیم. در طول  سال ها فعالیت در 
رستوران تورینو یکی از مهم ترین دغدغه های 
م��ن همواره تهیه گوش��ت و مرغ درجه یک و 
با کیفیت جهت مصرف رس��توران و فست فود 
بوده اس��ت. همواره  به دنبال کارخانه ای معتبر 
بودم ت��ا با خیال راح��ت و اطمینان محصول 
م��ورد نظرم را تهیه کنم. به لطف خدا با آقای 
مهدی زاده مدیر محترم کارخانه بس��ته بندی 
گوشت زمهریر آش��نا شدم و به مدت ٦ ماه از 
محصوالت این کارخانه استفاده نمودم و بعد از 
اطمینان از کیفیت بسیار باال و تنوع محصوالت 

اقدام به اخذ نمایندگی کردم. 
چ�ه محصوالتی در فروش�گاه ش�ما 

عرضه می شود؟
محصوالت ارائه ش��ده در این فروشگاه گوشت 
گرم و منجمد شامل گوساله، گوسفندی، شتر، 
مرغ، ماهی، میگو، بوقلمون، شترمرغ، کبک و 

بلدرچین می باشد. 
ویژگی محصوالت زمهریر چیست؟

اولوی��ت کار م��ا ارائه محص��والت با کیفیت و 
قیمت مناسب و مورد تأیید ارگان های مرتبط 
از لحاظ بهداش��تی اعم از بهداش��ت محیط و 
دامپزشکی می باش��د و خوشبختانه با نظارت 
دقیق اداره دامپزش��کی دام درجه یک از زمان 
ذبح، نگهداری در پیش سردکن و معاینه دقیق 
دکتر تمام وقت دامپزشک مستقر در کارخانه 
به بهترین شکل بسته بندی بهداشتی می شود. 
بعد از بازدید مجدد دامپزشکی سیرجان تحت 
نظارت دقیق و تمام وقت توزیع می گردد. نکته 
حائز اهمیت این است که توزیع از ابتدایی ترین 
کار ذب��ح دام تا بس��ته بندی و حم��ل و نقل و 
عرضه، تحت نظارت دقیق دامپزشکی می باشد 
نکته ای که باتوجه به گرانی گوش��ت و امکان 
سوءاس��تفاده های محتم��ل از درجه اهمیت 
بس��یار باالیی برخودار ش��ده است. فروشگاه و 

سردخانه نیز توسط یک نفر مسئول بهداشت 
از اداره دامپزشکی به صورت شبانه روزی کنترل 

و نظارت می گردد. 
اینکه عنوان می کنید محصوالت شما 
به صورت تفکیک شده در اختیار مشتری 
قرار می گیرد را بیشتر توضیح می دهید؟ 

عرض کنم برای اولین بار در سیرجان فروشگاه 
و محصوالت ما این اختیار را به مشتری می دهد 
که هر قسمت از دام را که نیاز داشته به صورت 
تفکیک شده و بس��ته بندی انتخاب نماید. در 
روش فروش سنتی گوشت شما امکان انتخاب 
تفکیک شده گوشت را ندارید و بایستی همراه 
با گوش��ت مورد نظرتان مقداری هم دنبه و یا 
اس��تخوان را خریداری کنید که این مورد در 
فروشگاه ما حذف شده اس��ت. به عنوان مثال 
ش��ما می توانید فقط ی��ک ماهیچه و یا گردن 
را خریداری کنید بدون هیچ قسمت اضافه ای. 
آیا عرضه محصوالت گوش�تی جدید 
تأثی�ری بر قیمت گوش�ت در س�یرجان 

می گذارد؟
بل��ه بدون تردی��د توزیع بیش��تر و متنوع تر 
قیمت ها را می شکند چون انحصارطلبی را از 

بی��ن می برد. در نهایت تمام هم و غم ما ارائه 
گوشت بسیار با کیفیت و با ورود به بازار جهت 
تنظیم بازار با قیمت بسیار مناسب است. چرا 
که این محصول دارای  کیفیت بس��یار عالی، 
بسته بندی کاماًل بهداشتی و عرضه بهداشتی 
اس��ت. در توضیح بیشتر سؤال شما در مورد 
قیمت ها به خانواده ها و اقشار کم درآمد این 
نوید را می دهم که  با همکاری این فروشگاه 
و مدیریت محت��رم کارخانه زمهریر تصمیم 
گرفتی��م که ه��ر چند وقت چن��د محصول 
تعاونی با کیفیت باال و قیمت بسیار مناسب 
جهت حمایت این عزیزان در فروشگاه در کنار 

دیگر محصوالت لوکس ارائه دهیم. 
فروش عمده برای رستوران ها و تاالرها 

هم دارید؟ 
بله در این فروش��گاه کلی��ه محصوالت عمده 
به صورت بس��ته بندی و تفکیک ش��ده جهت 
استفاده رس��توران ها، فس��ت فودها، تاالرها و 
شرکت ها موجود می باشد و آماده عقد قرارداد 
با کلیه ارگان های شخصی و دولتی می باشیم. 
از خداون��د مهرب��ان برای همش��هریان عزیزم 

آرزوی شادی و خوشبختی دارم.
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گ�روه جامع�ه: چند روزی می ش��ود که 
موضوع چندهمسری بحث داغ شبکه های 
اجتماعی و رس��انه های عمومی اس��ت. هر 
چن��د این بحث بارها پیش از این نیز مورد 
توج��ه کاربران این ش��بکه ها ق��رار گرفته 
ام��ا این روزها و به خص��وص پس از برنامه 
»اس��توا« از شبکه س��ه و همچنین برنامه 
تلویزیونی»بدون توقف« از همین شبکه که 
اواخر مهرماه پیرامون این پدیده اجتماعی 
بحث و از آن دفاع شد، این بحث گسترش 
بیش��تری یافت و به دنبال آن واکنش های 
زیادی در جامعه برانگیخت. سابقه این گونه 
برنامه ها در تلویزیون وجود دارد و در خرداد 
90 بود که شبکه دوم سیما در مصاحبه با 
م��ردی که 3 زن داش��ت، او به بیان انگیزه 
اصلی خود از ازدواج با س��ه زن پرداخت و 
تصریح کرد که برای تنوع این کار را کرده و 
میلش کشیده است.! او در عین حال تلویحاً 
تأکید کرد که چون از نظر مالی، ش��خص 
پولداری محسوب می شود با سه ازدواجش 
مشکلی ندارد.! آن روز برخی واکنش ها به 
آن برنامه صورت گرفت از جمله ابوالقاسم 
اکبریان در نوشتاری گفت: جدای از اینکه 
تهیه کنندگان برنامه یاد شده از گفت وگو 
با چنین افرادی چه هدفی داش��ته اند باید 
گفت که از صدا و سیمای جمهوری اسالمی 
ایران به هی��چ وجه این انتظار نمی رود که 
دس��ت به پخش برنامه های��ی بزند که غیر 
از ترویج اباحه گ��ری درجامعه هیچ نتیجه 
دیگری ندارد. در آن یادداش��ت اضافه شده 
بود »واقعاً آیا شأن صدا و سیمای ما تا این 
حد پایین آم��ده که در گیر و دار بیخیالی 
مسئوالن ذیربط در سازمان، به راحتی یک 
شبکه به خود جرأت بدهد درونیات مردی 
تنوع پرست را بر روی آنتن ببرد و هیچکس 

هم معترض آن ها نشود؟«
پس از آن واکنش ها به برنامه ش��بکه 2 در 
س��ال 90 ص��دا و س��یما در عکس العملی 
مدعی ش��د موضوع چند همسری را فقط 
آسیب شناسی کرده که آن روز در پاسخ آن 
گفته شد اگر صدا و سیما مدعیست برای 
آسیب شناسی مسئله چند همسری اقدام 
به پخش این برنامه کرده پس چرا مجری 
برنامه یک کارشناس نبود و یا چرا مجری 
برنامه هیچ تالشی برای جلوگیری از بیان 
حرف های سخیف توسط مهمان چند زنه 

برنامه نداشت؟

دفاع ها و عکس العمل ها
اما واکنش ها به برنامه های جدید سیما که 
با عناوین »استوا« و »بدون توقف« از شبکه 
سوم با حضور مهمانان روحانی برنامه پخش 
و از چند همسری دفاع شد بسیار بیشتر از 
دوره گذشته بود. در یکی از این برنامه های 
تلویزیونی یک روحانی جوان که در برنامه 
»بدون توقف شبکه 3« درباره چالش های 
ازدواج س��خن گفت، در ابتدای این برنامه 
توس��ط مجری برنام��ه این گون��ه معرفی 
شد: »ایش��ان همان روحانی خوش صدایی 
هستند که ویدئوی ش��ان را در شبکه های 
اجتماعی دیدید«. قاسمیان در این برنامه 
با اشاره به اینکه بیش از سه میلیون خانم 
ازدواج نک��رده در جامع��ه امروزمان داریم 
از ض��رورت ازدواج های مجدد س��خن به 
میان می آورد. ای��ن حرف های او که البته 
تأکید داش��ت »برای ترویج چند همسری 
نیست!« سرو صدای بسیاری در شبکه های 

اجتماعی راه انداخت. از سویی تبلیغ کارگاه 
چندهمسری هم زمان در فضای مجازی نیز 
مزید بر علت ش��د تا به عکس العمل های 
بسیار تندی از سوی کاربران حوزه سایبری 
و رسانه ها منجر ش��ود. روزنامه ایران ابتدا 
در واکنش  به انتش��ار آگه��ی کارگاه های 
آموزش��ی ویژه خانواده های چندهمسری 
نوشت: »خیلی از کاربران به ویژه زنان این 
اق��دام را مغایر فرهن��گ جامعه و به خطر 
انداختن امنیت روان��ی زنان عنوان کردند 
و برخی دیگر ه��م معتقدند ترویج چنین 
مس��أله ای بنیان خان��واده را متالش��ی و 

متزلزل خواهد کرد«. 
اما محمود عسکری، مسئول واحد مشاوره 
مؤسس��ه وطن توحیدی در دفاع از انتشار 
آگه��ی کارگاه های آموزش��ی مهارت های 
ارتباط��ی خانواره��ای چند همس��ری به 
روزنامه »ایران« می گوید: »برگزاری چنین 
کارگاه های آموزش��ی با هدف اطالع رسانی 

و تبلیغ مهارت ه��ای ارتباطی خانواده های 
چندهمس��ری به ص��ورت رای��گان برگزار 
می شود و در این کارگاه ها بیشتر پیرامون 
مسائل ش��رعی و احکام فقهی که تاکنون 
به آن پرداخته نش��ده است، اشاره و بحث 
می ش��ود البته خیلی از افراد جامعه با این 
موضوع مخالف هس��تند و گارد می گیرند 
اما ما در جهت آش��نایی و ح��ل برخی از 
مشکالت خانواده های چندهمسری وظیفه 
داریم از بُعد ش��رعی، انسانی این موضوع را 
برای این گروه از افراد در چنین کارگاه هایی 
بیان کرده تا اف��راد دارای تعدد زوجات به 
حقوق یکدیگر آش��نا شوند. در این کارگاه، 
عالوه بر آم��وزش، در خصوص چالش ها و 
درگیری های��ی که این گون��ه از خانواده ها 
دارن��د، اقدامات آسیب شناس��ی نیز انجام 
می گیرد و صرفاً به دنبال ترویج نیس��تیم؛ 
هرچند آموزش و تبلی��غ تعدد زوجات در 
جامعه با مخالفت هایی مواجه است و عمده 

مخالفان ه��م از طیف های مختلفی مانند 
زنان فمنیس��ت غربی و حتی زنان مذهبی 

هستند.«! 
وی در پاس��خ به این س��ؤال ک��ه با تعدد 
زوج��ات، مردان چگونه می توانند عدالت را 
بین همس��ران برقرار کنند، می گوید: »در 
حال حاضر بیش از صدهزار خانواده در ایران 
چند همسر دارند و خیلی از آن ها با اختیار 
کردن همس��ر دوم و سوم دچار مشکالتی 
شدند که بیش��تر به دلیل عدم آشنایی به 
مسائل حقوقی و عمده ترین آن ها هم بحث 
عدالت بوده، که ما در این کارگاه ها به بحث 
عدال��ت در قال��ب کالس های مش��اوره ای 
نی��ز می پردازی��م«. او درب��اره واکنش های 
مخالفین تشکیل خانواده های چندهمسری 
می افزاید: »با توجه ب��ه فرهنگ جامعه ما 
خیلی از خانواده ها به ویژه خانم ها نس��بت 
به این موضوع واکنش��ی منفی دارند و آن 
را یک خیانت به حس��اب می آورند. این در 
حالی اس��ت که با توجه ب��ه تمکن و توان 
مالی برخی از اف��راد جامعه نباید این حق 
را از آنان س��لب کرد«. او در ادامه در پاسخ 
به این سؤال ترویج چند همسری به نوعی 
تشویق مردان به ازدواج های مجدد نیست، 
می گوید: »در این زمینه خیلی از این افراد 
به دلیل تبعات منفی و ترور ش��خصیتی از 
انج��ام ازدواج مجدد خ��ودداری می کنند. 
البته نسخه تعدد زوجات برای همه مردان 
تجویز نمی شود بلکه برای گروهی است که 
در جامع��ه به لحاظ اقتص��ادی دارای توان 
مالی باالیی هس��تند و می توانند با اختیار 
زن دوم و س��وم زندگی را ب��ه راحتی اداره 
کنن��د«. وی در پاس��خ به این س��ؤال که 
آی��ا با ترویج چندهمس��ری کانون خانواده 
متزلزل نمی شود و آسیب نمی بیند، توضیح 

می دهد: »اگر به لحاظ عدالت مردان بتوانند 
خ��وب خان��واده را اداره کنند، آس��یبی به 
کانون خان��واده وارد نمی ش��ود اما در غیر 
این صورت این موضوع می تواند مشکالتی 
ب��رای خانواده ها به وجود آورد، از س��ویی 
دیگر باید توجه داشته باشیم که در شرایط 
کنونی برخی دختران که تا س��نین باال به 
لح��اظ اقتصادی نمی توانن��د ازدواج کنند 
یا زن��ان مطلقه ای که از پ��س هزینه های 
زندگی برنمی آیند، از طریق چنین امکانی 
می توانند ازدواج و بر مشکالت زندگی شان 
فائق آیند و به عبارتی باید حق حیات و حق 
برخ��ورداری از ازدواج و نعمت مادری برای 
این دس��ته از افراد نیز فراهم شود چرا که 
آمار نش��ان می دهد، در حال حاضر بین ۴ 
تا ۵ میلیون دارای شرایط مذکور هستند«.  
از سوی دیگر رابط هماهنگ کننده کارگاه 
چندهمسری در یکی کالن شهرها با بیان 
این که آخرین کارگاه مربوطه در مهرماه 
با حضور تعدادی از متقاضیان برگزار شده، 
می گوی��د: »در پژوهش ها و تحقیق هایی 
که طالب حوزه و دانشجویان دانشگاه ها با 
بررسی هایی که در شهرهای حاشیه ای در 
جنوب و شرق کشور داشتند متوجه شدند 
آس��یب هایی فرهنگی و امنیتی در حال 
وقوع است و زنان مطلقه و بیوه های زیادی 
ک��ه ام��کان ازدواج ندارند ب��رای برآورده 
کردن نی��از غریزی و عاطف��ی ارتباطات 
نامش��روعی برقرار می کنند که معضالت 
غیرقابل کنترلی ب��ه دنبال دارد«. وی که 
نمی خواهد نام��ش فاش ش��ود در ادامه 
می  گوی��د: ما در این مرک��ز هم مراجعان 
زن و هم مرد داریم و با بررس��ی وضعیت 
زندگ��ی آن ها افراد متقاضی را به یکدیگر 

معرفی می کنیم.

واکنش ها در فضای مجازی 
اما تبلیغ کارگاه چندهمس��ری در فضای 
مجازی به واکنش تند بسیاری از کاربران 
حوزه سایبری منجر ش��د. در پوستر این 
تبلی��غ مردی با چفی��ه در میان چهار زن 
به تصویر کش��یده ش��ده اس��ت. کاربران 
اصولگ��را وج��ود چفیه و چ��ادر در تبلیغ 
چندهمس��ری را خدشه دار کردن مفاهیم 
ارزشی و انقالبی دانستند و به آن اعتراض 
کردن��د. کاربرانی هم ی��ادآوری کردند در 
این تبلیغ نباید از کلمه »چندهمس��ری« 
اس��تفاده کرد چ��ون آن چی��زی که این 
تبلیغ و مؤسس��ه مجری به  دنبال رواج آن 
است چندهمسری نیس��ت بلکه به دنبال 
رواج »چندزنی« اس��ت. آن ه��ا یادآوری 
کردند اصطالح »مردان چندزنه« درست 
اس��ت و اصط��الح خانواده  چندهمس��ره 
غلط محض و در جه��ت تلطیف این کار 
س��اخته شده است. ایرنا به نقل از کاربران 
دیگری به آش��فته بودن وضعیت خانواده 
مردان چندزنه پرداخت��ه  و آن ها یادآوری 
کردند ک��ه کودکان، در اغلب خانواده های 
چندهمسری، انواع آزار کالمی، عاطفی و 
فیزیکی را تجربه ک��رده بودند. همچنین 
در یک خانواده چندهمس��ره، کودکان به 
درک روشن ارزش های اخالقی نمی رسند 
و احتمال ضداجتماعی ش��دن آنان بسیار 
اس��ت. برخی کاربران فض��ای مجازی هم 
با دی��دگاه سیاس��ی پرس��یده اند: »طرح 
مشکوک چندهمسری در این برهه زمانی 
قرار است کدام پازل شبکه نفوذ را در این 
مقطع زمانی تکمیل کند؟« بسیاری دیگر 
هم تبلیغ چندهمس��ری در شرایطی که 
آمار تجرد پسران و دختران باالست را تنها 

پاک کردن صورت مسأله دانسته اند.
س��ایت تحلیلی فرارو نیز ب��ه نقل از یک 
وکیل دادگس��تری با چندش آور خواندن 
تبلیغ چند همسری نوشت: »چرا به جای 
تبلیغ چند همسری شرایط را برای ازدواج 
مجرد ه��ا فراهم نمی کنید؟. اگر ش��ما به 
اس��تناد قانون حرکت کنید، قانون تعدد 
زوجات را پذیرفته و تا ۴ همس��ر را مجاز 
شمرده اس��ت، پس تعدد زوجات خالف 
قانون نیس��ت و قانون آن را به عنوان یک 
اصل کلی پذیرفته اس��ت، ام��ا فی الواقع 
اکنون درد مردم، جامعه و معضالت زنان 

ما این نیست.

دفاع ها و واکنش ها به بحث چند همسری در تلویزیون و شبکه های اجتماعی 

از حل مشکل زنان مجرد
تا  تهدید  بنیان خانواده

 در حالی که برخی با تبلیغ چند همسری اعتقاد دارند
 باید مشکل بسیاری زنان مجرد و مطلقه در جامعه را
 از این طریق حل کرد تا بر مشکالت زندگی فائق آیند،
 در مقابل برخی منتقدین با این شیوه فکری شدیداً مخالف و
 معتقدند این تفکر موجب به خطر انداختن
 امنیت روانی زنان و تزلزل در
بنیان خانواده ها می شود

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

ش�رکت دره زار پاریز در حال تصفیه س�هامی خاص به ش�ماره ثبت 
2592 و شناس�ه مل�ی 10861203902 در اج�رای م�اده 255 قانون 
تجارت از کلیه بس�تانکاران ش�رکت دره زار پاریز در حال تصفیه که 
آگهی انحالل آن در روزنامه رس�می کش�ور به ش�ماره 20074 مورخ 
1392/11/13 است دعوت به عمل می آید تا ظرف مدت حداکثر 6 ماه 
از تاریخ انتش�ار آگهی نوبت دوم با ارائه مدارک مثبته ادعای خود به 
محل تصفیه ش�رکت واقع در سیرجان، پاریز ابتدای جاده سرچشمه، 
طبقه فوقانی، تراش�کاری مس�عود احمدی پاریزی مراجعه فرمایند. 
بدیهی اس�ت ش�رکت در مورد هرگونه ادعای احتمال�ی که خارج از 

مهلت فوق به شرکت منعکس گردد مسئولیتی نخواهد داشت. 

روابط عمومی شرکت ملی صنایع مس ایرانمدیر تصفیه مسعود احمدی پاریزی

آگهی مناقصه شماره 21982699  
موضوع مناقصه: بهینه سازی سیستم عملیات کنورترها

 با اصالحات تجهیزات کنترلی مرتبط با هوای دمشی در مجتمع مس سرچشمه 
ش�رکت ملی صنایع مس ایران در نظر دارد: بهینه س�ازی سیستم عملیات کنورترها با اصالحات تجهیزات 
کنترلی مرتبط با هوای دمشی در مجتمع مس سرچشمه را از طریق مناقصه عمومی به انجام برساند. جهت 

کسب اطالعات بیشتر به سایت های رسمی شرکت به آدرس های ذیل مراجعه شود. 
 Dargah.nicicoportal.com- Sarcheshmeh.nicico.com- www.nicico.com

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی مروارید سبز کویر شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 1321 و شناسه ملی 10860536390 

به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ 1398/07/02 الف-تعیین س�مت مدیران : 
آقای محمد حس�ام شماره ملی 3071173156 به سمت رئیس هیئت مدیره خانم مهناز 
نجف ابادی پور شماره ملی 3179691081به سمت نائب رئیس هیئت مدیره خانم نازنین 
حس�ام ش�ماره ملی 3060202893 به س�مت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ب-کلیه 
اس�ناد و اوراق بهادار و تعهد آور ش�رکت از قبیل چک ، سفته ، بروات و عقود اسالمی 
و س�ایر نام�ه های اداری با امضاء رئی�س هیئت مدیره همراه با مهر ش�رکت معتبر می 
باش�د . اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری سیرجان )637103(
آگهی تغییرات شرکت سازه گستر منظر کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

3395 و شناسه ملی 14003491430 
به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده م�ورخ 1397/11/04 : - 
اعضاء هیئت مدیره به ش�رح ذیل: - رضا ایشاهی سیرجانی شماره ملی 3071150792 
2 - محم�د سعیدعباسلوش�ماره ملی 3071208235 - محمد حمید عباس�لو ش�ماره 
مل�ی 3071270666 برای مدت 2 س�ال انتخاب گردیدند. - آق�ای محمود روان بخش 
ش�ماره ملی 3070943683 بعنوان بازرس اصلی و خانم شایس�ته راجی ش�ماره ملی 
3070987702 بعن�وان بازرس علی البدل برای مدت یکس�ال مالی انتخاب ش�دند . - 
روزنامه نگارس�تان جهت نش�ر آگهی های شرکت انتخاب ش�د . اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )637114(
آگهی تغییرات شرکت مهر ورزان و امید افرینان روستا شرکت تعاونی به شماره ثبت 

4334 و شناسه ملی 14007184483 
ب�ه اس�تناد صورتجلس�ه هیئ�ت مدی�ره م�ورخ 1398/05/19 منض�م به نامه ش�ماره 
98/4536/ص مورخ 98/5/26 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرس�تان س�یرجان 
الف-تعیین س�مت مدیران برای م�دت باقیمانده : آقای محمد نوری گوش�کی کدملی 
3130060413 ب�ه س�مت رئی�س هیئ�ت مدی�ره خان�م زهرا ن�وری گوش�کی کدملی 
3120044334 به س�مت نای�ب رئیس هیئت مدیره خانم اعظم کاظمی ارش�لو کد ملی 
3060089711 به س�مت منش�ی هیئت مدیره ب-کلیه قراردادها،اوراق مالی و اس�ناد 
تعهدآور بانکی و غیره )اعم از برات، س�فته ، چک( و س�ایر اوراق بهادار تعاونی پس از 
تصویب هیئت مدیره با امضای ثابت آقای محمد نوری گوش�کی مدیرعامل تعاونی و به 
انضمام امضاء آقای زهرا نوری گوش�کی )نائب رئیس هیئت مدیره ( ومهر تعاونی اعتبار 
دارد و کلیه مدارک عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت مدیره و 
مهر تعاونی قابل قبول و معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )637116(
آگهی تغییرات شرکت نوید پسته سیرجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1017 

و شناسه ملی 10860531547 
به اس�تناد صورتجلس�ه هیئ�ت مدیره م�ورخ 1398/06/10 تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د 
: -1آقای حامد صالحی ش�ماره ملی 3070113036به س�مت مدی�ر عامل و عضو هیئت 
مدیره - آقای همت صالحی ش�ماره ملی 3070935095 به س�مت رئیس هیئت مدیره 
- آقای علیرضا صالحی ش�ماره ملی 2300944235 به س�مت نائب رئیس هیئت مدیره 
- خانم زهره مهدویان ش�ماره ملی 3071048416به س�مت عضو هیئت مدیره - خانم 
مهشید موحدی شماره ملی 3070966233به سمت عضو هیئت مدیره -2کلیه اسناد و 
اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات وعقود اسالمی وسایر نامه 
ه�ای اداری با امضاء مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر ش�رکت معتبر 
می باشد . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری سیرجان )637120(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ایلیا ابنیه پاسارگاد درتاریخ 1398/06/20 به 
شماره ثبت 4712 به شناسه ملی 14008608283 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 

گردیده 
که خالصه آن به ش�رح زی�ر جهت اطالع عموم آگهی میگ�ردد. موضوع فعالیت :انجام 
کلی�ه امور س�اختمانی - ابنیه- راه س�ازی درصورت لزوم پس از اخ�ذ مجوزهای الزم 
از مراج�ع ذیرب�ط مدت فعالیت : از تاری�خ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اس�تان 
کرمان ، شهرس�تان س�یرجان ، بخش مرکزی ، شهر س�یرجان، محله ابن سینا ، کوچه 
)مدرسه( ، کوچه 4 ، پالک 8 ، طبقه همکف کدپستی 7819618333 سرمایه شخصیت 
حقوقی عبارت اس�ت از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان س�هم الشرکه هر یک از شرکا 
آقای فرزاد عابدی به شماره ملی 3060024693 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقای 
وحی�د عابدی به ش�ماره ملی 3071210779 دارنده 500000 ریال س�هم الش�رکه اعضا 
هیئت مدیره آقای فرزاد عابدی به ش�ماره ملی 3060024693و به س�مت رئیس هیئت 
مدیره ب�ه مدت نامحدود آقای وحید عابدی به ش�ماره ملی 3071210779و به س�مت 
مدیرعامل به مدت نامحدود و به س�مت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اس�ناد بهادار و تعهد آور ش�رکت از قبیل چک ، سفته ، بروات 
، قراردادها، عقود اس�المی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل 
همراه با مهر ش�رکت معتبر می باش�د. اختیارات مدیر عامل : طبق اساس�نامه روزنامه 
کثیر االنتش�ار نگارس�تان جهت درج آگهی های ش�رکت تعیین گردی�د. ثبت موضوع 
فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باش�د. اداره کل ثبت اس�ناد و 
امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )637127(

آگهی تغییرات شرکت سازه گستر منظر کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
3395 و شناسه ملی 14003491430 

به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق الع�اده مورخ 1397/11/04 : تعداد س�هام 
مدی�ران طبق ماده 33 اساس�نامه از 100 س�هم به 1 س�هم کاهش یاف�ت بنابراین ماده 
33اساس�نامه اصالح می گردد . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )637140(
آگهی تغییرات شرکت نوید پسته سیرجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1017 

و شناسه ملی 10860531547 
ب�ه اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عموم�ی عادی بط�ور فوق الع�اده م�ورخ 1398/06/10 
تصمیم�ات ذی�ل اتخ�اذ ش�د : -1 اعضاء هیئ�ت مدیره به ش�رح ذیل به مدت دو س�ال 
انتخاب گردیدند: - حامد صالحی ش�ماره ملی 3070113036 - همت صالحی شماره ملی 
3070935095 - علیرض�ا صالحی ش�ماره ملی 2300944235 - زهره مهدویان ش�ماره 
ملی 3071048416 - مهش�ید موحدی شماره ملی 3070966233 -2 آقای رضا خنجری 
ش�ماره مل�ی 3071541521 بعنوان بازرس اصلی و آقای عبدالحس�ین مراد پور ش�ماره 
ملی 3071360118 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکس�ال مالی انتخاب شدند -3 
روزنامه نگارس�تان جهت نش�ر آگهی های ش�رکت انتخاب ش�د . اداره کل ثبت اسناد و 

امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )637154(
آگهی تغییرات شرکت نوید پسته سیرجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1017 

و شناسه ملی 10860531547 
به اس�تناد صورتجلس�ه مجم�ع عمومی ع�ادی بطور فوق الع�اده م�ورخ 1398/06/10 
تصمیم�ات ذی�ل اتخ�اذ ش�د : -1 اعضاء هیئ�ت مدیره به ش�رح ذیل به مدت دو س�ال 
انتخاب گردیدند: - حامد صالحی ش�ماره ملی 3070113036 - همت صالحی شماره ملی 
3070935095 - علیرض�ا صالحی ش�ماره ملی 2300944235 - زهره مهدویان ش�ماره 
ملی 3071048416 - مهش�ید موحدی شماره ملی 3070966233 -2 آقای رضا خنجری 
ش�ماره مل�ی 3071541521 بعنوان بازرس اصلی و آقای عبدالحس�ین مراد پور ش�ماره 
ملی 3071360118 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکس�ال مالی انتخاب شدند -3 

روزنامه نگارس�تان جهت نش�ر آگهی های ش�رکت انتخاب ش�د . اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )637154(
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل و باربری پور رنجبران سیرجان شرکت سهامی 

خاص به شماره ثبت 2047 و شناسه ملی 10860547965 
به اس�تناد صورتجلس�ه هیئ�ت مدی�ره م�ورخ 1398/05/15 و منضم به نامه ش�ماره 
45/19254 م�ورخ 98/05/20 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اس�تان کرمان 
-1 حسن کوچکعلی پور رنجبر به کد ملی 3071763883 به سمت رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعام�ل - منی�ره کوچکعلی پور رنجب�ر به کد ملی 3070096212 به س�مت نائب 
رئیس هیئت مدیره - حس�ام کوچکعلی پور رنجبر به کد ملی3060078009 به س�مت 
عض�و هیئت مدیره -2 کلیه اس�ناد و اوراق به�ادار و تعهدآور ش�رکت از قبیل چک ، 
س�فته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء 
آقای حسن کوچکعلی پور رنجبربه سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر 
ش�رکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )640139(
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل و باربری پور رنجبران سیرجان شرکت سهامی 

خاص به شماره ثبت 2047 و شناسه ملی 
10860547965 به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور ف�وق العاده مورخ 
1398/05/15 تصمیم�ات ذیل اتخاذ ش�د : -1 آقای حس�ن کوچکعلی پور رنجبر به کد 
مل�ی 3071763883, منیره کوچکعلی پ�ور رنجبر به کد ملی 3070096212, حس�ام 
کوچکعلی پور رنجبر به کد ملی3060078009به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت 
دو س�ال انتخاب گردیدند. -2 آق�ای رضا محمودآبادی به کد مل�ی 3071784457 به 
س�مت بازرس اصل�ی و خانم زهرا زیدآبادی ن�ژاد به کد ملی 3070252672به س�مت 
ب�ازرس عل�ی البدل برای مدت یک س�ال انتخاب گردیدند. -3 روزنامه کثیراالنتش�ار 
نگارس�تان جهت نش�ر آگهی های ش�رکت انتخاب ش�د. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )640148(
تاسیس شرکت سهامی خاص پاک درخش پارس درتاریخ 1398/03/04 به شماره ثبت 

4632 به شناسه ملی 14008354794 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به ش�رح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :طراحی، 
محاس�به، نظارت و ایجاد و نگهداری کلیه پروژه های فضای س�بز و محوطه س�ازی زیبا 
سازی و رنگ آمیزی معابر-انجام کلیه امور خدماتی شامل تنظیفات، محوطه سازی فضای 
س�بز، تامین نیروی انسانی مجاز ش�رکت، اجرای کلیه خدمات شهری اعم از مبلمانهای 
شهری رنگ آمیزی جداول و جدول کشی، تسطیح اراضی-همچنین اجراء کلیه طرحهای 
بازیاف�ت انواع زباله و پس�ماندهای صنعتی و غذایی و تولیدی-خری�د و فروش وتهیه و 
توزیع و واردات و صادرات کلیه کاال های بازرگانی-اخذ واعطای نمایندگی ش�رکت های 
معتب�ر داخلی و خارجی-اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک 
ها وموسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور-شرکت در کلیه مناقصات وپیمانها 
و مزای�دات دولت�ی و خصوصی-تهیه ، تولید و س�اخت انواع رنگ و زرین و پوشش�های 
صنعتی-طراح�ی و تجهیز و راه اندازی خطوط تولید و کارخانجات تولید رنگ-همچنین 
ارائه کلیه خدمات در زمینه رنگ کاری نماهای ساختمان و جدول گذاری ایزوگام آسفالت 
کاری، عایق بندی، شستش�و و پاکسازی معابر، سند پالست، کنیتکس، رومالین ، مولتی 
کالر و کلیه خدمات س�اختمانی-ارایه کلیه فعالیتها در زمینه طراحی، س�اخت ، تولید و 
مونت�اژ کلیه قطعات و لوازم یدکی انواع خ�ودرو های داخلی و خارجی-فروش و خدمات 
پس از فروش محصوالت تولیدی خودرو-تعویض، تعمیر و نگهداری فنی خودرو همچنین 
ارایه خدمات فنی در محل توقف خودرو در داخل و خارج از ش�هر و در صورت نیاز حمل 
خودرو به تعمیرگاه جهت بازدید فنی و تعمیر اساسی-مشارکت و سرمایه گذاری با کلیه 
اش�خاص حقیقی و حقوقی-ارائه کلیه امور خدماتی مربوط به برگزاری جشنها و همایش 

ها از قبیل آذین بندی، طبخ غذا ، س�رویس دهی به اش�خاص حقیقی و حقوقی-س�فره 
آرایی، تامین ظروف و اقالم و وس�ایل مورد نیاز-تامین اقالم غذایی و دس�ر وش�یرینی 
جان-تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت-عقد قرارداد با اشخاص جهت ارائه خدمات 
فوق پس از اخذ مجوزه�ای الزم از ارگانهای ذیربط درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اس�تان 
کرمان ، شهرس�تان س�یرجان ، بخش مرکزی ، شهر سیرجان، خواجوی کرمانی ، خیابان 
جواداالئم�ه ، خیاب�ان بروجردی ، پ�الک 195 ، طبقه همکف کدپس�تی 7814673381 
س�رمایه شخصیت حقوقی عبارت اس�ت از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 
10000 ریال�ی تعداد 100 س�هم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توس�ط موسس�ین طی 
گواه�ی بانکی ش�ماره 46284/25 م�ورخ 1398/02/28 نزد بانک ملت ش�عبه آیت اهلل 
غفاری س�یرجان با کد 46284 پرداخت گردیده اس�ت اعضا هیئ�ت مدیره خانم مژگان 
حجری به ش�ماره ملی 1817467263و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم 
نسرین السادات حسینی نسب به شماره ملی 2280609991و به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 س�ال خانم لیال گوهری به ش�ماره ملی 3060136130و به س�مت رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 س�ال و به س�مت مدیرعامل به مدت 2 س�ال خانم اعظم قاس�م 
زاده به ش�ماره ملی 3071152310و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان 
حق امضا : کلیه اس�ناد و اوراق بهادار و تعهدآور ش�رکت از قبیل چک ، س�فته ، بروات 
، قرارداده�ا و عقوداس�المی و نامه ه�ای اداری و اوراق عادی با امض�اء منفردا خانم لیال 
گوهری فرزند محمدرضا به ش�ماره ملی 3060136130 )مدیرعامل( همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم زهره قیم به شماره 
ملی 1817258311 به س�مت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم سحر قاسم 
زاده به ش�ماره ملی 3071883900 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه 
کثیر االنتشار نگارستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )640149(
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود بازرگانی کیان صدرا صنعت پردیس درتاریخ 

1398/07/17 به شماره ثبت 4731 به شناسه ملی 14008682742 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده 

ک�ه خالصه آن به ش�رح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگ�ردد. موضوع فعالیت :خرید 
و ف�روش کلی�ه کاالهای مجاز بازرگانی ، ص�ادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی 
و اب�زار آالت صنعتی درصورت ل�زوم پس از اخذ مجوزه�ای الزم از مراجع ذیربط مدت 
فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان سیرجان ، 
بخش مرکزی ، شهر سیرجان، محله بالل ، کوچه ]شهید قلعه خانی[بالل 3 ، خیابان بالل 
، پالک 0 ، طبقه همکف کدپس�تی 7816714148 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است 
از مبلغ 5000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای رضا نورمندی پور 
به ش�ماره ملی 3071090455 دارنده 4950000 ریال سهم الشرکه خانم طیبه دهقانی پور 
به ش�ماره ملی 3071811888 دارنده 50000 ریال س�هم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای 
رضا نورمندی پور به ش�ماره ملی 3071090455و به س�مت رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود و به س�مت مدیرعامل به مدت نامحدود خانم طیبه دهقانی پور به ش�ماره ملی 
3071811888و به س�مت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا 
: کلیه اوراق و اس�ناد بهادار و تعهد آور ش�رکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، 
عقود اس�المی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر 
ش�رکت معتبر می باش�د. اختیارات مدیر عامل : طبق اساس�نامه روزنامه کثیر االنتشار 
نگارس�تان جهت درج آگهی های ش�رکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به 
منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باش�د. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )640151(

ش�رکت   س�هام  صاحب�ان  کلی�ه  از  بدینوس�یله 
پردی�س دش�ت س�یرجان  دع�وت  می گ�ردد در 
جلس�ه عموم�ی به ط�ور فوق الع�اده  ش�رکت که 
مح�ل  در   1398/8/20 م�ورخ   16 س�اعت  راس 
 ش�رکت تش�کیل می گ�ردد  حض�ور بهم رس�انند.

 دستورجلسه 
1- تصویب تراز سود زیان سال 97

2-تعیین بازرس علی البدل
 هیات مدیره

مجمع  عمومی
آگهی دعوت هب 

 هب طور فوق العاده صاحبان سهام 



گروه ح�وادث: حکم قصاص عامل دو قتل که در 
س��ال های 92 و 96 در خیابان ابن س��ینا و اصناف 
مرتکب آن ش��ده بودند، سحرگاه شنبه و یکشنبه 
11 و 12 آبان ماه، در پی عدم رضایت اولیا دم، در 

زندان سیرجان و کرمان اجرا شد. 

 قتل در پی دعوای قدیمی
ساعت 8 شب چهارشنبه 6 شهریور ماه سال 1392 
نزاع گروهی در خیابان ابن سینا روبروی هتل فدک 
به دنب��ال ی��ک ک��دورت قدیمی منجر ب��ه مجروح 
ش��دن 5 جوان ش��د که 2 نفر از آن ه��ا به اورژانس 
بیمارس��تان امام رضا )علیه الّس��ام( و 3  نفر دیگر 
به اورژانس بیمارس��تان دکتر غرضی منتقل شدند. 
یک��ی از مجروحان به ن��ام »علیرض��ا فیروزآبادی« 
معروف ب��ه »علی دادا...« که در آن زمان 26 س��ال 
سن داشت بر اثر ضربات متعدد چاقو به ناحیه سینه 
و زیر قلب، و ش��دت خونریزی علی رغم تاش کادر 
پزش��کی و درمانی، جان س��پرد. سرهنگ سعیدی 
فرمان��ده وقت نی��روی انتظامی س��یرجان در گفت 
وگو با خبرنگار نگارستان درباره جزئیات این حادثه 
گفت: به خاطر اهمی��ت اتفاق و احتمال نزاع مجدد، 
شخصاً در صحنه حاضر شدم. از آنجایی که گروهی 
از مجروحان به بیمارستان دکتر غرضی منتقل شده 
بودند، سرهنگ محمدرضا ایران نژاد جانشین خودم و 
عوامل گشت کانتری 11 را به آنجا فرستادم. مجبور 
شدیم برای دقایقی خیابان ابن سینا را مسدود کنیم. 
گش��ت کانتری 12، عوامل پلی��س آگاهی، پلیس 
امنی��ت عمومی، یگان ام��داد، پلیس راهور و کانتر 
منطقه در محل حاضر بودند. احتمال درگیری بین 
گروهی از جوانان اهل بدرآباد و دوستان قاتل وجود 
داشت. سعی کردیم باتوجه به اینکه جمع زیادی از 
اقوام و دوس��تان دو طرف در محل بیمارستان امام 
رضا)علیه الّسام( سیرجان حاضر بودند، با شگردهای 
فن��ی، اطاعاتی و اقدامات روانی جمع را کنترل و از 
بیمارستان خارج کنیم. اهمیت آرامش و امنیت سایر 

افرادی که در بیمارستان حضور داشتند برایمان بسیار 
مه��م بود. عوامل پلیس در مح��ل اتاق مانیتورینگ 
دو بیمارس��تان نیز مس��تقر و از طریق دوربین های 
مداربسته اوضاع را کنترل و هرگونه حرکت مجرمانه 
را رصد می کردند. قاضی آیت اللهی بازپرس دادس��را 
نیز با دس��تور قاضی بخشی دادستان وقت سیرجان 
در محل حاضر و ب��ا همراهی مأموران دایره جنایی 
پلیس آگاهی و مأموران تش��خیص هویت، اقدامات 
قانونی انجام گرفت، و جسد به سردخانه منتقل شد. 
دو نفر از مجروحان در روز پنجشنبه در بیمارستان 
دکتر غرضی تحت عمل جراحی قرار گرفته و پس از 

بهبودی به پلیس آگاهی سپرده شدند.

 پرونده در دادگاه کیفری
به علت عدم وجود دادگاه کیفری - در سال  92 - در 

س��یرجان، پس از طی مراحل در دادسرای عمومی 
و انقاب س��یرجان، پرونده به دادگاه کیفری کرمان 
ارسال شد. متهم به قتل پس از طی چندین جلسه 
به قصاص محکوم شد. درخواست فرجام خواهی در 
دیوان عالی کش��ور مطرح و رد شد و سرانجام پس 
از درخواس��ت اجرای حکم قصاص از سوی اولیا دم، 
تاش های��ی ب��رای اخذ رضایت از س��وی گروه های 
مختلف انجام که بی نتیجه ماند. درخواست استیذان 
)اج��ازه اجرای حکم از س��وی رئیس ق��وه قضائیه( 
ارس��ال و جواب مثبت آن نیز ارس��ال و پس از طی 
تشریفات زندان، ماقات آخر انجام، محکوم 36 ساله 
قرنطینه، و س��پس حکم سحرگاه یکشنبه 12 آبان 
با حضور نماینده دادس��تان کرم��ان، قاضی اجرای 
احکام، مأموران انتظامی، مسئوالن زندان و اولیا دم 

در کرمان اجرا شد.

  دومین قصاص
 قتل در پی اختالفات خانوادگی

اولین روز زمس��تان در س��ال 1396 ب��رای خانواده 
»احس��ان معصوم��ی« روز س��ختی بود. ب��رادر وی 
حوالی س��اعت 11 شب جسد احس��ان 33 ساله را 
در حالی در مقابل منزل��ش در خیابان اصناف پیدا 
می کن��د که او غرق در خون بوده اس��ت. او برادرش 
را به بیمارس��تان منتقل می کند اما احسان به علت 
ضرب��ات متعدد چاقو به ناحیه س��ینه و گردن جان 
باخته اس��ت. تحقیق��ات مأموران پلی��س آگاهی از 
ساعات اولیه آغاز، و یکی از بستگان نزدیک مقتول در 
همان ابتدا دستگیر شد. دادستان عمومی و انقاب 
س��یرجان در گفت وگو با خبرنگار نگارستان در این 
رابطه گفت: به علت اختاف��ات ادامه دار خانوادگی، 
برادر همسر مقتول گروهی را اجیر که داماد خانواده 
را مورد ضرب وشتم قرار دهند. قاضی نیک ورز ادامه 
داد: مته��م در اعترافات خ��ود از دخالت 3 نفر اهل 
استان های فارس و خوزس��تان در این حادثه ناگوار 
پرده برداش��ت که با وی همدست بودند. تحقیقات 
پلیس آگاهی ادامه داشت تا اینکه ردی از متهمان در 

فسا و شیراز به دست آمد. 
با صدور نیابت قضای��ی دو اکیپ از مأموران پلیس 
آگاهی راهی شیراز و سپس فسا شدند و هر 3 متهم 
با همکاری پلیس آگاهی اس��تان فارس، با اقدامات 
فّن��ی، اطاعات��ی و تعقیب و مراقبت ش��بانه روزی 
دستگیر و به س��یرجان منتقل شدند. متهم ردیف 
اول پرون��ده، مته��م س��ابقه دار بود که در اس��تان 
خوزس��تان تحت تعقیب قرار داش��ت و شنیده شد 
که قبًا هم مرتکب قتل شده است. او در اعترافات 
خود در پلیس آگاهی به قتل »احس��ان معصومی« 
ب��ا ضربات چاقو اعتراف کرد. باتوج��ه به راه اندازی 
دادگاه کیفری در س��یرجان، پرونده پس از تکمیل 
در آگاهی و رس��یدگی در دادس��را به دادگستری 
ارس��ال و با سرعت بیشتر، پیش رفت. رأی قصاص 
در دیوان عالی کش��ور نیز تأیید و پس از موافقت با 
درخواست استیذان از س��وی رئیس قوه قضائیه و 
عدم رضایت اولیا دم، س��حرگاه شنبه 11 آبان ماه 
98 در زندان سیرجان اجرا شد. دادستان سیرجان 
گفت: متهم ردیف دوم که برادر همسر مقتول است 
نیز به جرم معاونت در قتل به 25 سال زندان، و دو 
نفر دیگر ک��ه قاتل را نیز همراهی کردند به حبس 

محکوم شدند.

 فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان
 خبر داد: 

جریمه برای افرادی که
مشموالن غایب را به کار می گیرند

گروه حوادث: صاحبان مش��اغلی که مش��موالن وظیفه غایب را به کارگیری 
کنند به دستگاه قضایی معرفی و جریمه می شوند. فرمانده انتظامی شهرستان 
سیرجان ضمن اعام این خبر افزود: طبق ماده 63 قانون وظیفه عمومی افرادی 
که مش��موالن غایب را به کارگیری کنند در نوبت اول 13 میلیون تومان و در 

نوبت دوم 39 میلیون تومان جریمه می شوند. 
س��رهنگ محمدرضا ایران نژاد افزود: اس��تخدام مش��موالن غایب به هر شکل 
)روزمزد، ش��رکتی، قراردادی، پیمانی و رس��می( طبق م��اده 58 و 62 وظیفه 
عمومی ممنوع بوده و این افراد از دریافت هرگونه تس��هیات دولتی نظیر وام، 
دریافت پروانه کسب، نامزد شدن در انتخابات و ... محروم هستند. وی ادامه داد: 
درصدد هستیم با راه اندازی یک سامانه ارتباط با شهرداری ها، ادارات، بانک ها و 

... را بیشتر کرده تا شناسایی مشموالن غایب راحت تر شود.

توصیه جّدی رئیس پلیس
به باغداران پسته

گروه حوادث: فرمانده انتظامی شهرس��تان سیرجان به باغداران و صاحبان 
ترمینال های ضبط پس��ته توصیه کرد اصول حفاظتی را با دقت و وس��واس 
رعایت کنند. سرهنگ محمدرضا ایران نژاد گفت: متأسفانه بعضی از پسته داران، 
محصول برداش��تی خود را بدون هیچ گونه حفاظتی در حیاط خانه باغ ها رها 
کرده که بعضاً با س��رقت روبرو می ش��وند. وی ادامه داد: به کشاورزان توصیه 
می شود محصول خود را در انبارهای مستحکم دارای در فلزی با قفل مناسب 
قرار داده و محل را به دزدگیر، دوربین مداربسته و حفاظ فلزی مناسب مجهز 

کنند. همچنین در صورت لزوم از نگهبان و سگ نگهبان استفاده کنند.

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

197، پل ارتباطی مردم 
با بازرسی نیروی انتظامی.

) معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان ( 

 شماره 1197 
7 شنبه 18 آبان 1398 

| احسان معصومی /  مقتول | | علیرضا فیروزآبادی /  مقتول |

دو حکم قصاص سحرگاه شنبه و یکشنبه در سیرجان و کرمان اجرا شد

پایان تلخ دو اتفاق ناگوار

آگهیمناقصهعمومی-دومرحلهای 
شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد به منظور اجرای خط لوله تزریق نیتروژن در مخازن 

آهن اسفجی کارخانه احیاء خود از طریق پیمانکار EPC، اقدام نماید. 
ابنیه و تأسیسات و دارای سابقه کار  از کلیه شرکت های واجد شرایط دارای رتبه حداقل 4  بدینوسیله 
حداقل دو پروژه مشابه )از نظر حجم و شرایط( می باشند، دعوت بعمل می آید تمایل خود را به صورت 
مکتوب همراه با تصویر اسناد و مدارک ذیل به آدرس ایمیل DKMSJSCO@gmail.com ارسال نمایند. 

کمیسیون معامالت شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

شرایط موضوع مناقصهشماره مناقصه 

- رتبه حداقل 4 ابنیه و تأسیساتاجرای خط لوله تزریق نیتروژن در مخازن آهن اسفجی98-36
- سابقه کار احداث حداقل دو پروژه مشابه

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. 

ارسالی  رزومه های  و  )سوابق  فوق الذکر  موضوع  با  شده  انجام  قراردادهای  نمونه  و  سوابق  رزومه،   -4
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. 

7- گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاران.
8- مدارک، سوابق و رزومه نفرات تیم اجرایی.  

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

2- بازدید از محل انجام کار، ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1398/8/21 می باشد. 
3- ارسال درخواست کتبی و همچنین مدارک فوق، جهت بازدید از محل کار الزامی است. 

4- آخرین فرصت تحویل پاکات پیشنهاد فنی تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1398/8/28 می باشد. 
جاده   2 کیلومتر  شیراز،  سیرجان-  جاده   50 کیلومتر  سیرجان،  شهرستان  فعالیت؛  انجام  محل   -5

اختصاصی گل گهر، مجتمع جهان فوالد سیرجان می باشد. 
6- موضوع مدارک ثبتی پیمانکار حتمًا باید در رابطه با موضوع آگهی باشد. 

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

فراخوانمناقصهعمومییکمرحلهایتهیهمصالحو

اجرایساختقبورآمادهبهشترضا)ع()نوبتدوم(
شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر: تهیه مصالح و اجرای ساخت قبور آماده بهشت رضا 
)ع(( به شماره 2098005674000074 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل 

ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1398/8/11 می باشد. 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 18 روز سه شنبه تاریخ 1398/8/21
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19 روز   شنبه تاریخ 1398/9/2

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 14:40 روز  یکشنبه تاریخ 1398/9/3
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها: 

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

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوانتجدیدمناقصهعمومییکمرحلهایتهیهمصالحو

اجرایجدولگذاریمعاربسطحشهرشماره8سال1398 )نوبتدوم(   
شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر: تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری معابر سطح 
شهر شماره 8 ( به شماره 2098005674000077 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 

قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1398/8/11 می باشد. 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 18 روز چهار شنبه تاریخ 1398/8/22
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19 روز   یکشنبه تاریخ 1398/9/3
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 14:40 روز  دوشنبه تاریخ 1398/9/4

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها: 
الف: آدرس: سیرجان، میدان انقالب، شهرداری مرکزی امور قراردادها تلفن: 034-41325077 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 41934- 021 

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 
مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان



 سال بیست و دوم  شماره  1197 شنبه 18 آبان 1398 

سیاسی  /   اجتماعی /   فرهنگی

پیامبر مهربانی ها )علیه الّسالم(: 
کسی که نماز را از وقتش

تأخیر بیندازد، )فردای قیامت( 
به شفاعت من نخواهد رسید.

تبعات اجتماعی
چند همسری

بیژن ادبی

یکی از پدیده هایی که اخیرا نقل محافل ش��ده است 
و بس��یاری را بر آن داش��ته تا پیرامون آن دست به 
قلم شوند، مبحث چندهمسری است با چاپ پوستری 
تبلیغاتی که مردی را میان چند همس��ر خود نش��ان می ده��د.! نگارنده 
تخصص و داعیه ای در امور شرعی ندارد و در حد اطالعات عمومی بسنده 
می کنم که اسالم، عقل را پیامبر درونی انسان می داند و عرف و حجت های 
عقلی از اصلی ترین مسیرهای استنباط و اتقان محسوب می شوند. اساساً 
موضوع اجتهاد پویا و استفتائات نیز برای پاسخگویی به ابتالئات، نیازها و 
ضرورت های زمانه شکل گرفته است. بحث در این خصوص بسیار است و 
آن چنان که از بررس��ی سطحی استدالل های موافقین و مخالفین متوجه 
شدم، استنادات مخالفان ترویج چندهمسری به آیات شریفه ی  قرآن کریم 
است که می فرماید: »اگر بیم دارید که نتوانید میان چند همسر به عدالت 
رفتار کنید، تنها یک زن را به ازدواج خویش درآورید. )سوره ی نساء، آیه3(. 
در برخی منابع نیز اش��اره می شود که در اس��الم، تعدد زوجات، مشروط 
ب��ه مواقع غیرعادی و همچنین توانایی اداره زندگی همس��ران به عدالت 
است. واال سعادت در وحدت و  یک زنی است. )نگاه شود به یادداشت چند 

همسری در قرآن و سیره پیامبر اکرم، نشریه بینات، 1385(. 
ف��ارغ از این مباحث، می ت��وان پی رنگ هایی از آثار س��وء اجتماعی را در 
پدیده ی فوق الذکر مش��اهده کرد. آثاری که بس��یاری از مراجع مذهبی و 
مراجع تصمیم گیری نیز بر تبعات آن هش��دار داده اند. در قوانین حقوقی 
کشورمان، مرد پس از اخذ مجوز از مراجع قانونی و کسب رضایت همسر 
اول می تواند به این عمل دست بزند.  بی شک آثار تخریبی این عمل بیش 
از منافع آن در ساختار خانواده های هسته ای و غیرمتمرکز امروزی است. 
جامعه ی ما سال هاست که از منظر فیزیکی و ظاهری از فضای عمارت های 
زیب��ا و قدیمی به آپارتمان ه��ای کوچک و از منظر محتوایی، از حاکمیت 
ارزش های عرفی آن به دوران مدرن گذار داشته است. عمارت های قدیمی 
زیبا، خانه هایی بزرگ و پُر و پیمان بودند که تجلی نظام خانواده گسترده یا 
پدرساالر محسوب می شدند و تمامیت اعضای یک خانواده، زیر یک سقف 
و با لحاظ کردن ساختار گره گشای ریش سفیدی زندگی می کردند و کمتر 
بن بستی پیش می آمد که در لوای این سیستم خانوادگی مرتفع نشود. در 
زندگی امروزی اما اختیار کردن زوجات متعدد می تواند اثرات ناخواس��ته 
بسیاری داشته باشد. تبعاتی که اتفاقا بر خالف نظرات طراحان آن پوستر 
در جامعه امروز، ایجاد گس��ل های عاطفی می کند. در حقیقت اگر هدف 
این اشخاص تحکیم بنیان های نظام خانواده باشد، در این جا نوعی »نقض 

غرض« روی می دهد. 
در حقیقت، پس از چندهمس��ره ش��دن مردان، در بس��یاری مناطق که 
پیش��ینه های فرهنگی این پدیده نیز وجود ندارد، همس��ر دچار احساس 
سرخوردگی، شکست و فروپاشِی عاطفی می شود. پذیرفتن این گسل های 
عاطفی به عوض تحکیم بخش��ی خانواده به ناکارآمدی و سس��ت ش��دن 
پیوندهای عاطفی، افس��ردگی و اختالالت روحی منجر خواهد شد. گمان 
نمی کن��م با لحاظ کردن معادالت اجتماعی امروز بتوان چندهمس��ری را 
راه حلی برای تسکین آالم جامعه به شمار آورد. اگر  این پدیده را در بوته ی 
نقد افکار عمومی قرار بدهیم، بی شک به ندرت پیش می آید که همسری با 
چنین وضعیتی موافق باشد و با ترویج این سبک زندگی، آن چنان خدمتی 

به صیانت از ثبات زندگی زناشویی نخواهد شد. 

نگاه آخر
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18 سال پیش در این روز
مروری بر 

 دور
خبار سال های

ا

◄ اس�تاندار جدید کرمان معرفی شد. موس�وی الری در سفر 
به کرمان طی مراس�می از خدمات مس�عود محمودی اس�تاندار 
س�ابق تقدیر و محمدعلی کریمی را به عنوان اس�تاندار جدید 
استان کرمان معرفی نمود. در این مراسم که مرعشی و خوشرو 
نمایندگان کرمان در مجلس نیز حضور داش�تند وزیر کش�ور از 
مسئوالن استان خواست اس�تاندار جدید را در مسئولیت خود 

یاری رسانند. 

◄ بیمارس�تان دکت�ر غرض�ی موفق ب�ه دریاف�ت گواهینامه 
بین المللی ISO 9001  شد. این گواهینامه طی مراسمی با حضور 
اس�تاندار کرمان به رییس بیمارس�تان دکتر غرضی اهداء شد. 
در این مراس�م دکتر بلوردی با تقدیر از اس�تاندار کرمان گفت: 
گواهی استاندارد جهانی پس از یک دوره فشرده برنامه ریزی با 
حجم ماه ها فعالیت برای استاندارد سازی خدمات صورت گرفت 
و من در اینجا از تالش تمامی پرس�نل بیمارس�تان برای کسب 

این موفقیت بین المللی تشکر می کنم. 

◄ س�یزدهمین جش�نواره تئات�ر اس�تان ای�ن هفته در 
س�یرجان برگزار می شود. صفیه حسینی معاون فرهنگی اداره 
کل ارشاد با اعالم این خبر گفت: این جشنواره در قالب 10 گروه 
تئاتر و 130 هنرمند انجام می شود و در حاشیه آن از هنرمندان 

کشوری برای برگزاری کارگاه های آموزشی استفاده می شود. 

◄ رییس جدید هیأت فوتبال س�یرجان از برنامه های تازه این 
هیأت برای رش�د فوتبال در سیرجان خبر داد. مهدی عبدالهی 
در گفتگو با نگارس�تان گف�ت: با توجه به این که قرار اس�ت از 
س�ال آینده بازی های باش�گاهی را در س�یرجان در قالب لیگ 
برتر شهرستان برگزار کنیم از هم اکنون برنامه ریزی برای انجام 
این مسابقات را در دستور کار قرار داده ایم. /  نگارستان/ شنبه 
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درگیری های آقاي وزير و خانم نماينده ! 
جدال خانم نماینده و آقاي وزیر از نخستین روزي آغاز شد که حسن روحاني، 
محمدج��واد آذري جهرمي را به عنوان وزیر پیش��نهادي ارتباطات به مجلس 
معرفي کرد. آن روزها بسیاري از اصالح طلبان با یادآوري سوابق آذري جهرمي 
نسبت به معرفي این وزیر پیشنهادي اعتراض داشته و خواستار معرفي گزینه اي 
دیگر بودند ولي در این میان یکي از اعضاي فراکسیون امید دست روي عملکرد 
جهرمي گذاش��ت و او را با س��وابق غیرسیاس��ي اش به باد انتق��اد گرفت. این 
گالیه ه��اي جناحي و آن انتقاد غیرجناحي به روحاني اما کارس��از نش��د تا او 
ردای وزارت را بپوش��د. از آن روز تاکنون بیش از دو س��ال گذشته ولي جدال 
آذري جهرم��ي، وزیر ارتباطات و  حمیده زرآبادي، نماینده اصالح طلب مجلس 

همچنان ادامه دارد.
نکته قابل  توجه در این میان آن است که عمده انتقادات جهرمي از زرآبادي و 
بالعکس از طریق رسانه ها و شبکه هاي اجتماعي مطرح مي شود؛ به این معنا که 
زرآبادي در مصاحبه اي مطلبي را علیه جهرمي مطرح مي کند و جهرمي نیز در 
مقابل در صفحه شخصي خود در شبکه اجتماعي توییتر یا اینستاگرام پاسخي 
را همراه با ادعایي جدید علیه زرآبادي مطرح مي  سازد. این دو مقام وکالت و 
وزارت در پ��ی ادعاهای تازه علیه یکدیگر خود را آماده مناظره با طرف مقابل 
دانسته اند . حال برای اینکه ببینیم  در این جدال سیاسی کدام یک از طرفین 

پیروز ماجرا می شوند باید صبر کرد. 
زمان ثبت نام نامزدهای مجلس اعالم شد

سخنگوی س��تاد انتخابات کش��ور گفت: ثبت نام نامزد های انتخابات مجلس 
یازدهم در س��ه جایگاه از دهم آذر شروع خواهد شد. سید اسماعیل موسوی، 
با بیان اینکه از دهم آذر ماه ثبت نام نامزد های انتخابات مجلس یازدهم شروع 

می شود، گفت: در دو جایگاه ثبت نام داوطلبان انجام خواهد شد.
 او ادام��ه داد: جای��گاه اول در فرمانداری های مراکز حوزه انتخابیه اس��ت که 
محل اصلی ثبت نام داوطلبان به ش��مار می آید. جایگاه دوم، ستاد ثبت نام در 
وزارت کش��ور است که از تاریخ 10 آذرماه ش��روع به کار خواهد کرد. نامزد ها 
در صورتیک��ه در ح��وزه انتخابیه خود ثبت نام نکرده ان��د، می توانند در وزارت 
کش��ور ثبت نام کنند؛ وزارت کش��ور ثبت نام نامزد ها را انجام و مدارک آنها را 
به فرمانداری حوزه انتخابیه ارس��ال می کند؛ یعنی ثبت نام نامزد ها در وزارت 
کشور و یا فرمانداری هیچ تفاوتی نخواهد داشت.سخنگوی ستاد انتخابات کشور 
تأکید کرد: وزارت کشور چند روز قبل از برگزاری ثبت نام نامزدها، اطالعیه ای 
مبنی بر ش��رایط و م��دارک الزم برای ثبت نام را صادر و منتش��ر می کند؛ به 
همی��ن منظور نامزد ها باید با اطالعات و مدارک کامل برای ثبت نام به مراکز 
ذی صالح مراجعه کنند؛ چنانچه مدارک داوطلبان کامل نباش��د، ثبت نام آنها 
نهایی نخواهد شد و فرصت را از دست می دهند؛ به همین منظور از داوطلبان 
می خواهیم تا تمام مدارکی که در اطالعیه اعالم می شود را همراه داشته باشند.

موسوی در پایان درباره تمام الکترونیکی شدن انتخابات مجلس گفت: دوشنبه 
هر هفته در وزارت کشور با کارشناسان و مدیران شورای نگهبان جلساتی، ذیل 
این موضوع برگزار می شود و فرآیند های این کار به صورت گام به گام در حال 

بررسی است و امیدواریم که به زودی به نتیجه مطلوبی برسیم.

حاشیه - خبر

هفته گذشته، باشگاه گهرزمین در یک اقدام خوب از پیشکسوتان ورزش سیرجان تجلیل کرد

بدین وسیله از مسئولین آکادمی استعدادیابی  بسکتبال گل گهر
 که در پیشرفت و آموزش فرزندم 

محمد فاضل 
نصرت آبادی

تالش نموده اندسپاسگزاری می نمایم.
آقایان ناصر اسدی سرپرست ، علی شمس الدین 
سعید سرمربی، آقایان سلیم شمس الدین سعید 
و حسن عس�اکره و حامد جهانشاهی و مصطفی 

کاظمی زاده مربیان محترم

جناب آقای جواد رضوانی پور  
با نهایت تأس�ف درگذش�ت پ�در بزرگوارتان را حضور ش�ما و 
خان�واده گرانقدرتان تس�لیت عرض نم�وده، از درگاه خداوند 
متعال ش�ادی روح و علو درجات آن مرحوم و صبر و س�المت 

مهدی مکی آبادی بازماندگان را مسئلت می نماییم. 
و پرسنل حمل و نقل شرکت گهرهمکار

جناب آقای حمید نادری 
با نهایت تأس�ف درگذش�ت پ�در بزرگوارتان را حضور ش�ما و 
خان�واده گرانقدرتان تس�لیت عرض نم�وده، از درگاه خداوند 
متعال ش�ادی روح و علو درجات آن مرحوم و صبر و س�المت 

مهدی مکی آبادی بازماندگان را مسئلت می نماییم. 
وپرسنل حمل و نقل شرکت گهرهمکار 

خالصه آگهی مزایده )نوبت اول( دو قطعه زمین واقع رد اراضی حسنی 
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سیرجان به اتفاق متولی موقوفات رضوی قصد دارد 2 قطعه زمین واقع 

در اراضی حسنی انتهای خیابان ولی عصر )عج( داخل کوچه را از طریق آگهی مزایده به افراد واجد شرایط 

واگذار نماید لذا متقاضیان می توانند پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 98/9/3 

تحویل اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سیرجان نمایند.
سید صادق طباطبایی 
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سیرجان استان کرمان



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

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

 09139473880-42252330
09136473880 سلطانی

شعبه دیگری ندارد

6  صفحه
نیازمندیهای سیرجان

اولین و جامع ترین

 نیازمندیهای  استان
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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

@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 

آموزش ریاضیات 
دبستان تا دکتری
09130568200

تاکسی جی پی اس سینامهر به 
تعدادنامحدودی راننده تمام وقت و نیمه وقت، 
و تعدادی پیک موتوری)به صورت نیمه وقت( 

نیازمند میباشد. افراد متقاضی میتوانند با 
شماره تلفن ۰۹۱۳۳۴۵۳۱۰۶ تماس حاصل 
نموده و یا به آدرس دفتر واقع در خیابان 

اباذرغفاری مراجعه نمایند.

تدریس تضمینی زیست شناسی
دهم ، یازدهم،دوازدهم ترکیبی و مفهومی

ویژه بانوان
09106836296

چاپ تراکت ،کارت ویزیت، 
سرنسخه، فاکتور و... بهترین قیمت

09129486451
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به یک فروشنده خانم جهت کار در استخدام
فروشگاه صوتی اتومبیل بصورت نیمه وقت 

)صبح( واقع در ابتدای خیابان وحید نیازمندیم
۰۹۱۳۵۹8۹۴7۱

به یک سرویس جهت ایاب 
وذهاب نیازمندیم.
۰۹۳۳7۱2۵۳2۵

به دو نفر نیروی 
حسابدار خانم 

نیازمندیم 
۴22۳۱۶۹۰ 
۴22۳۱۶۹2

به یک همكار آقا 
تمام وقت جهت کار در 
مغازه تزئینات اتومبیل 

نیازمندیم
۰۹۱۳27۹۴۵8۴ 

به یک سند ملک 
)۳۰۰ میلیون( جهت آزادی 

زندانی نیازمندیم
۰۹۱۳۵8۴۴۱78
۰۹۱7۶۱۳۶۱82

به یک خانم 
باتجربه جهت همكاری در 

پوشاک زنانه )بوتیک طهران( 
با حقوق خوب نیازمندیم

۰۹۱۹۳۴۵۴۳۵۱

به یک منشی 
خانم مجرد جهت کار در 

دندانسازی نیازمندیم
۰۹۱۳۹۴۵۵۶۴8

به یک نفر 
راننده پایه ۳ یا 2 

جهت کار بر روی وانت 
نیازمندیم

۰۹۱۳8۴۱۹7۶2

به یک شاگرد 
جهت کار راویزبندی 

نیازمندیم
۰۹۱2۹2۶7۰8۳

از چند نیروی 
خانم و آقا جهت تكمیل 

کادر پرسنل تاالر در مشاغل 
مختلف دعوت بعمل می آید

۰۹۱۳۱۴۵7۰7۹

از تعدادی استادکار 
و شاگرد نقاش ساختمان 

بصورت دائم و روزمزد دعوت 
بعمل می آید )آریا رنگ(

۰۹۱۳۳۴77۹۵۶
۰۹۳۹۹۰2۳2۰۵

به یک فروشنده 
خانم باتجربه جهت کار 

در مانتو فروشی واقع در 
پاساژ مهر نیازمندیم

۰۹۱۳2۴722۶۵

به یک نفر 
نیرو جهت کار در 
کارواش نیازمندیم
۰۹۱۳۱7۹7۳8۵

به یک خانم منشی 
جهت کار در نمایشگاه 

کابینت MDF بصورت دو 
شیفت نیازمندیم
۰۹۱۳۱7۹2۹۰۳

به سه نفر نیروی 
کار ساده جهت کار در 

فست فود نیازمندیم
۰۹۱2۰۳2۹۶27

به یک نیرو آقا یا 
خانم جهت کار در آشپزخانه 

فست فود شیفت عصر دعوت به 
همكاري مي شود

 ساعت کاري ۱7 تا 2۳
۰۹۳۶۴2۰۶۳۶۴

به یک نفر همخانه خانم جهت 
تقسیم کرایه خانه نیازمندیم

۰۹۳۶۹۶۳۱۵۰7

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

۰۹۳۶۴8۹۴۱2۵

رستورانی جهت افتتاح به  2نفر 
سالن دار و صندوقدار شیفت شب  

نیازمند میباشد. 
۰۹۳۶۳۳۶778۵ 

پخش سراسری محصوالت شوینده بهداشتی 
در نظر دارد جهت تكمیل کادر فروش خود بازاریاب با 
شرایط عالی استخدام نماید. حقوق اداره کار + بیمه + 

بیمه تكمیلی + پورسانت عالی
۰۹۱۳۹۹۴2۰2۵

به چند نفر مدل برای کوتاهی، رنگ 
ابرو نیازمندیم با نظارت مربی، مدل رنگ 

صاف یا فر هم نیازمندیم
۰۹۹2۴۳۶۹۵۰2 خانم فرهمند

به تعدادی خانم و آقا مسلط به کامپیوتر جهت 
کار در تاکسی بی سیم ۱8۵۰ و تعدادی راننده برای 

بستن بی سیم نیازمندیم. 
آدرس: مسكن مهر

۰۹۱۳۱۴۵۳۳7۴  مدیریت: شول

به تعدادی راننده پایه یک جهت 
کار روی میكسر درون شهری نیازمندیم. 

ساعت پاسخگوی ۱۶ - 2۰
۰۹۱۳2۴78۱8۶

یک واحد تولیدی واقع در منطقه ویژه 
اقتصادی سیرجان به دو نفر نیروی فنی آشنا 

به جوش آرگون نیازمند است
۴2۳82۰7۰

به یک همكار خانم یا نوجوان آقا جهت کار 
در ساندویچی خیابان امام نیازمندیم)آشپزخانه 

طبقه باال بدون دیدمشتری به شما(
۰۹۱۳8۴۵۵2۰7

به یک شاگرد ساده جهت خدمات 
کولر گازی با حقوق ماهیانه 

۱/۳۰۰م تومان نیازمندیم
۰۹۳۶۱۴۵2۴۱۴ 

به تعدادی کارگر جهت کا ردر 
کارواش با حقوق و مزایای عالی

 نیازمندیم 
 ۰۹۱۳۳۴۵۶87۴

به تعدادی نیروی خانم و آقا به 
صورت نیمه وقت نیازمندیم

۰۹۱۳۱7۹۱8۵۶

به تعدادی راننده با ماشین  جهت 
کار درآژانس شبانه روزی نیازمندیم 

)درآمدو زنگ خور عالی(
۰۹۱۳۹۵۶۰۰۶۹ 

به یک استاد کار نجار و ام دی 
اف با جواز کسب نیازمندیم

   ۰۹۱۳۱78۴۶۱۴ محمودآبادی

به چند نیروي ماهر و نیمه ماهر براي 
کارگاه چوب و ام دي اف نیازمندیم  

 ۰۹۱۳۳۴7۴82۰

به یک راننده ماهر و معتمد جهت 
کار روی تاکسی سمند خط بازار ، شهرک 

برق ، با ضامن معتبر نیازمندیم
 ۰۹۳۹۶۴78۵۵۶ 

به یک همكار خانم جهت کار در 
فست فود با حقوق عالی نیازمندیم 

 ۰۹۳۵۶۱۵8۱۳۹

به چند نفر آقا 
جهت کاردر نانوایی 

با حقوق مزایای عالی 
نیازمندیم

 ۰۹۱۳۹۴22۶2۹ 

به دو نفر شاگرد 
ماهر یا نیمه ماهر جهت 

کار درکارواش
 نیازمندیم 

 ۰۹۱7۵7۶8۴۴۰

کبابي بریاني یاس آماده جذب 2نفر 
نیروي مسئولیت پذیر با انگیزه و با صداقت 

براي همكاري با این مجموعه مي باشد 
شماره تماس: ۰۹۱۳۱787۹7۰ 

ازیک فرکارمرغ بریانی باسابقه کاری وحقوق 
2/۵۰۰م تومان و جای خواب و از دو نفرنیروی آقا 
ویک نفرخانم جوان جهت کاردر رستوران باحقوق 
ومزایای عالی و بیمه دعوت به همكاری می شود 

۰۹۳۰27۳۹۱۶۴

دعوت به همكاری
رستوران گندم جهت تكمیل کادر خود از 
نیروهای زیر دعوت به همكاری می نماید 

مهماندار با روابط عمومی باال
 و فن بیان خوب

مراجعه حضوری ، خیابان ابوریحان بعد از 
کمیته امداد 
۴22۶2۳72

ویژه خواهران، 
برادران، محصالن

کیفیت آموزش را با ما تجربه کنید

     آموزش رقآن رکیم 
خ دهخدا جنوبی جنب مهمانخانه گلیم

مدیریت: خانم محیاپور 09139452840

اجرای نما 
آلومینیوم وچوب

آالچیق و کلبه چوب
09162458385 سرمدی

کاهگل آماده
خاک رس شیرین - کاه نرم

با کارگرانی مجرب و با 
نازلترین قیمت

09135060509 فیروزآبادی

آموزش ریاضیات و 
آمار کنکور ارشد و 

دکتری
09130568200

گـچ کـاری )خرده کاری و لکه گیری( 
قیمت مناسب و کیفیت عالی

09136117454
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بوتیک زنانه 
دارکوب واقع در پاساژ مهر 
به یک فروشنده مجرب و 
متعهد )خانم یا آقا( با فن 
بیان باال جهت دوشیفت 
کاری بصورت حداقل یک 

سال نیازمند است.
۰۹۱78۹۰7۶۰۹

به یک ویزیتور  
با روابط  اجتماعی باال 
جهت اموررستوران 
دیگ طال با حقوق 
عالی نیازمندیم 
۰۹۱۳۴78۱۳7۵

به یک نیروی 
مرد، مجرد با موتورسیكلت 

به صورت تمام وقت 
نیازمندیم)پیک۱۳(

۰۹۱۰۳۴۵7۱۶۶

به یک فروشنده 
خانم جهت کار در نان 

فانتزی بلوار دکتر صادقی 
جنب کوروش نیازمندیم

۰۹۳8۰۹۱۴2۰۶

به یک نیروی 
خانم جوان جهت کار در 
فست فود  شیفت عصر 
نیازمندیم  خیابان ولیعصر

۰۹۱۳۳۴۵8۴۱۰ 

به یک منشی 
خانم جهت کار در کلینیک 

ساختمانی به صورت دو 
شیفت نیازمندیم
۰۹۱۳۳۴777۵۴

به چند استاد 
کار وشاگرد جهت کار در 

کارگاه mdf نیازمندیم
۰۹۱۳7۶87۳۳8

نیازمند یک اتاق 
برای زندگی خودم و همسر 
و فرزندم هستم. از خیرین 
محترم  تقاضای کمک دارم

۰۹۱۶27۴2۶8۰

به یک همكار 
خانم برای دفتر 

دکوراسیون داخلی 
نیازمندیم 

۰۹۱۳2۴۵۶۵۳8

به استاد کار 
ترکار کیک ساز خوشكار 
کار گر ساده و ظرف شور 

نیازمندیم 
۰۹۱۳۱۴۵7۳۹۳

به یک  خانم 
مجرد تنها جهت پرستاری 
از یک خانم سالمند بطور 

شبانه روز نیازمندیم
۰۹۱۳۳۴۵۶87۶ 

به یک همكار 
خانم مسلط به کامپیوتر 
جهت کار در کافی نت 

نیازمندیم
۰۹۱۳۶2۱۴۳۵۱ 

به دونفر نیروی 
خانم جهت همكاری در 
لوازم التحریر زرین خط 
با حقوق و مزایای عالی 

نیازمندیم 
۰۹۱۶27۵۱۵۴8

یک مغازه با 
وسایل کامل نانوایي 
اجاره داده میشود 
۰۹۳7۹۳۳2727

به چند کارگر 
ساده جهت کار در 
آشپزخانه  نیازمندیم

۰۹۱۳۳۴۵۰۵۹8

به یک نفر نیرو 
کار استاد و شاگرد جهت 
کاردرکابینت سازی فلز 
باحقوق وبیمه نیازمندیم 

۰۹۱۳۳۴۵2۴۴۶

فراخوان جذب مدرس زبان انگلیسی
آموزشگاه زبان صبا 

برای دوره های سنی و سطوح مختلف 
ازاساتید مجرب و متعهد دعوت به همكاری 

مینماید.  ساعت تماس 2۰-۱۵
۴22۰۶۹۴۶

به تعدادی راننده پایه دوم و همچنین 
تعدادی خودروی  مینی بوس هیوندا ، ای سی 

زو ،ون وانا ،سواری پژو۴۰۵،پژو پارس ،سمند دو 
گانه سوز جهت سرویس دهی شرکتهای وابسته 

گل گهر نیاز مندیم
۰۹۱۳۳۴۵۶7۵۵  

۰۹۱۳۱782۴۶۱ مكی آبادی

به چند نفر 
بازاریاب خانم یا 

آقا جهت بازاریابی 
مواد غذایی 

نیازمندیم
۰۹۱۴۰۱۶۶۱۹۰

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

۰۹۱۳۳۴7۴82۶

به یک فروشنده خانم  مجرب 
جهت فروشندگی در پوشاک زنانه  

نیازمندیم.
۰۹۳۰8۱۱۴۴۳2 

به دو نفر نیروی سالن دار و دو نفر نیرو جهت 
کار در آشپزخانه جهت سرو غذا و ظرف شور ویک نفر 

نیرو جهت کافی شاپ در رستوران نیازمندیم 
۰۳۴۴22۰۴۳۵8
۰۹2۱2۴۹۳۵8۵

به تعدادي سالندار )خانم وآقا( جهت 
همكاري در تاالر پذیرایي نیازمندیم.

۰۹۱۳۰۵۰2۰2۴
۰۳۴۴22۳۱۶۰۵

یک شرکت معدنی تولید دانه بندی شن وماسه، جهت تكمیل 
پرسنل خود از افراد با تخصص های زیر دعوت به همكاری می نماید.

حسابدار آشنا با نرم افزار پارسیان و آفیس )خانم و اقا( 
جوشكار- راننده لودر- راننده کامیون

لطفا رزومه وشماره تماس خود را از طریق واتساپ به شماره 
۰۹۱۹۶۶۰۹۰۳۴ ارسال فرمایید.

*آژانس اطمینان*
به تعدادی راننده تمام وقت 

و نیمه وقت نیازمندیم.)با 
کمیسیون پایین - درآمد باال(

شهرک مشتاق
۰۹۱۳۰۶۹۵۳۱2 

به یک نفر 
شاگرد جوشكار جوان ۱۰ 

تا ۱۵ ساله نیازمندیم
 ۰۹۱۳۰7۰۰۹۰۶ 

آژانس آسان سفر به تعدادی راننده به 
صورت تمام وقت و نیمه وقت با زنگ خور عالی و 

درآمد روزانه ۱۵۰ هزار تومان نیازمند است
 ۰۹۱۰۳۰7۰۶28

 ۰۹۱۳7۶۴۶277 

به یک خانم مسلط به نرم افزارهای 
سه بعدی معماری و چندین بازاریاب خانم 

و آقا در دفتر مهندسی نیازمندیم.
 ۰۹۱۳۴۵۶۴۰۴۵ - ۰۹۱۳۴۵۶2۱2۵

به یک نفر 
نیروي آقا  سن 2۰ تا  ۳۰ 
سال ،جهت کار خدماتي 

نیازمندیم 
)مراجعه حضوري(

کتاب فروشي، میدان 
شهرداري 

فست فود تورینو برای 
تكمیل پرسنل خود از افراد 
زیر دعوت به عمل می آورد

۱( یک نفر  کافی من  
2( یک نفر پیک موتوری
۳( یک نفر پیک ماشینی
۴( یک نفر کمک پیتزا زن
۵( یک نفر ساندویچ زن

۶( دو نفر تحویل دار
7( یک نفر ظرف شور خانم

8( یک نفر سالن دار
۰۹22۴28۶7۶2

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

با مدیریت متقین   09131454060

تاسیسات گازرسانی ساالربنیان

به تعدادی نیروی کار خانم جهت 
امور نظافتی و پرستاری 

)در منازل نیازمندیم(
۴22۳۰۵8۱ - ۰۹۱۳۵7۹7۳27

به یک نیروی مسلط به فتوشاپ 
برای کار در آتلیه نیازمندیم

۰۹۳۶۳۳۴72۶۶ 
۴22۰۰8۱۰

به 8 نفر نیروی خدماتی آقا و خانم 
جهت کار در رستوران سیخ طال

 نیازمندیم 
۰۹۳7۱۳87۱۵۴
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خرید، فروش، 
رهن و اجاره

به یک شاگرد ساده کارواش 
نیازمندیم)ترجیحا متاهل(

۰۹۱۳۶۳7۱7۹۱

به یک همكار خانم ترجیحا مجرد 
جهت کار در ساندویچي نیازمندیم

۰۹۰۳۶۵2۴۳27

به یک فروشنده خانم جهت 
کار در عینک فروشی نیازمندیم 

۴22۳2۴۴۵

به یک شاگرد ساده با حقوق عالی 
جهت کار در آرایشگاه مردانه نیازمندیم 

۰۹۳۹۱۵۵8۹8۹ شهیدی

به یک همكار خانم جهت کار در 
کافی نت نیازمندیم

۰۹۱۳82۶۰7۰۱

به یک نیروی خانم جهت کار در 
فست فودی نیازمندیم

۰۹۱۳82۶۵۶2۱

به یک فروشنده کارکرده در پوشاک 
فروشی مردانه  با تجربه نیازمندیم

۰۹۱۳۳۴۵۰۶۱2  

به یک کارگر نیازمندیم
۰۹2۱۱۴۵8۴8۶

به دونفر ویزیتور مرد جهت پخش 
در مرکز پخش دخانیات ترافیک 

نیازمندیم با حقوق عالی
۰۹۳۹۳۳۶8۱۴7

۰۹۱۳۱7۹۵۵28

به یک پیک 
موتوري  جهت کار 
در رستوران دیگ 
طال با حقوق عالی 

نیازمندیم
۰۹۱۳۴78۱۳7۵  

آگهی استخدام فوری
مجموعه تورینو برای تكمیل پرسنل 

خود از افراد زیر دعوت به عمل می آورد
یک نفر آشپز

دونفر کمک آشپز
دونفر نیرو خدماتی آقا

دونفر نیرو خدماتی خانم
۰۹22۴28۶7۶2

واگذاری و اجاره کارواش 
شیک واش با موقعیت عالی و 

درآمدزایی باال همراه با کلیه وسایل 
و امكانات آماده به کار واقع در نجف 

شهر پمپ بنزین شهید
 عطا ا... عزت آبادی
۰۹۳7۴7۶۰۳۳۹

یک کارگاه MDF واقع در شهرک صنعتی 
شماره یک، خیابان چهارم ،جهت تكمیل پرسنل خود 

از نیروهای زیر دعوت به همكاری می نماید 
) سن بین 2۰ تا ۳۵ سال (

۱- حسابدار ماهر  خانم یا آقا
2- پنج  نفر نیروی آشنا به کامپیوتر، خانم و آقا 

حداقل مدرک دیپلم
۳- ده  نفر نیروی ساده

  ۴- دو نفر نگهبان با محل اسكان 
۵ - دو نفر نیروی خدماتی 

۰۳۴  ۴2۳۰۴۴۵8 -  ۰۹۱۰۱۴۵۶788

به دو نفر راننده جهت 
کار با مینی بوس ترجیحا دفترچه 

دار مسیر سیرجان گل گهر 
دوشیفت نیازمندیم 

تماس: ۱۱ ظهر الی 2۱شب
 2۳ الی 2 بامداد
۰۹۱۴۰۱۶۶۳۱۳

به یک 
بازاریاب ماهر باحقوق 

باال  نیازمندیم 
۰۹۱2۰۵۴۳۹۴۴

به یک همكار 
جهت کار در تجهیزات 

آشپزخانه نیازمندیم
۰۹۱۳۳۴7۱۰8۶ 

آژانس تاکسی 
تلفنی در شهرک 

رزمندگان با موقعیت 
عالی بفروش میرسد

۰۹۱۳۱78۴۰۶۴

به یک همكار خانم 
جهت امور حسابداری در 
فروشگاه مبلمان نیازمندیم

 ۴22۳۵72۰ 
۰۹۱۳8۴2۰۴۶۱

استخدام نیرو 
جهت کار در فست فود با 

حقوق و مزایای عالی 
متقاضیان با شماره 

۰۹۱۳2۴۵۶۵۵۰ تماس 
حاصل نمایند.

انواع خرده جوشکاری
جوشکاری انواع مخزن 

های آبگرمکن و نرده
تعمیر انواع درب های 

قدیمی، نصب در و پنجره

09139561377

کاهگل آماده
خاک رس شیرین با 

نازلترین قیمت درب منزل 
و ضمانت بعدازکار

09336917154 سلیمانی

مغازه ای 
نوساز- کلید نخورده- 

امكانات فول واقع در بلوار 
سیداحمدخمینی رهن و 

اجاره داده میشود
۰۹۱۳۳78۵82۰

کارواش واقع در 
کمربندی  با 8سال سابقه کار به 

همراه دستگاه قطعه شویی با تمام 
امكانات به قیمت باور نكردنی 

بفروش میرسد در ضمن با ماشین 
هم معاوضه میگردد

۰۹۱۳۶۳7۱7۹۱

فروش پارس 
مدل ۹2 بسیار تمیز و 

خانگی
۰۹22۳۱2۴282

رستوراني در حال کار 
باموقعیت عالي با وسایل کامل 
در کیلومتر ۱۵ کمربندي جدید 

سیرجان شهربابک اجاره 
داده میشود 

۰۹۳8۳۳8۴۰۴۱
از دو نفر همكار 

خانم جهت  چیدمان در 
هایپرمارکت پدیده واقع در 
خیابان وحید )بصورت یک 

شیفت( نیازمندیم
۰۹۱۳27۹۵۵7۶

به یک فروشنده 
آقا مجرب با روابط عمومی 

خیلی باال بصورت تمام وقت 
نیازمندیم. آدرس مهیاشهر

۰۹۱۳2۴۵۳۵۱2

فروشی 
ام وی ام ۳۱۵ مدل ۹۳ بدون 

رنگ و بسیار تمیز با رنگ 
سفید بیمه تا پایان سال 

داخل شهری
۰۹۱۳27۹۶2۶۶

فروش کلیه وسایل 
آشپزخانه )یخچال، فریزر، سیخ 

کباب، کباب پز گازی، دیگ و 
...( به صورت یكجا یا تكی

 ۰۹۳7۳۴۴۳۵۴۵ 
 ۰۹۳88۶۱2۹۴7 

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

۰۹۱۳۳۴77۴۳۶   

یک دستگاه فر ساندویچی با یک 
دستگاه سمبوسه بفروش میرسد
۰۹۱۶2۴72۰8۱ - ۰۹۱۳۰82۳8۰۵

خرید و فروش امتیاز وام 
رسالت

۰۹۱۳۱78۴۹۶۶

فروش امتیاز وام رسالت
۰۹۳۹۳۴۴۹7۱2

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

درب منازل ، شرکت ها و ادارات 
برادران خدائی

 ۰۹۱۳۱۴۵2۶۴۳- ۰۹۱۳278۳۰۵2  
 ۰۹۱۹2۳۰۵۰۳۶

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
۰۹۱۳۳۴7۰۵۳۴
۰۹۱۳8۶۳۵282

قالی محلی 
سیرجان دست دوم 

شما را خریداریم
۰۹۹۱7۶۶۵۹۶۹

فروش فوری لوازم کامل آپاراتی 
۵ ماه کارکرده به قیمت ۱8م تومان

۰۹۱۳۰۴۹۴۵8۳

جوشکاری سیار، خرده کاری
09136345386 هاشمی نسب

خرید و فروش امتیاز وام 
رسالت 

۰۹۱۳۵۳2۳۳2۵

فروش امتیاز وام بانک
 رسالت

۰۹۹۰۴۰۱۴۱۶۵

امتیاز وام بانک رسالت بلوار صادقی 
شما را هر میلیون 7۰ هزار تومان 

خریداریم
۰۹۳7۳۶۱۳27۳ 

تاکسی تلفنی واقع 
در شهرک مشتاق با موقعیت 

عالی و زنگ خور خوب با 
قیمت مناسب به فروش

 می رسد
۰۹۳۶۹۴۹۶۵۶۳

کافه رستوران واقع در خیابان 
دهخدا شمالی با موقعیت و وسایل کامل 

به فروش میرسد  .
 ۰۹۱۳۳7۹۶۳۰۰

فروش یک دکه به ابعاد ۳*۳ متر، با 
ورق ۳ میل، در حد نو، به قیمت توافقی

 ۰۹۱۳۶2۰8۱۰۶

   فروش فوری تاکسی سمند، 
مدل 87 بسیار سالم، زیر قیمت بازار

۰۹۳۹۶۴78۵۵۶ 
قیمت کارشناسی زمین و ساختمان 

مهندس نادری نیا 
 09133455472

ابتدای بلوار دکترصادقی - 50 متر بعد از تقاطع دهخدا

استخدام



5 شنبه 18 آبان  1398
شماره 1197 روزنامه نگارستان

@negarestanniaz

زمین، باغ
 و خانه باغ

زمین ۱۰ قصب 
مكی آباد فیروزآباد زمین 
های قائم آباد به فروش 

میرسد
۰۹۱۳7۵۶77۱8 شمسی

فروش ۱۰ قصب 
زمین واگذاری بنیاد مسكن  

فاز ۳ فخرآباد قیمت 8۵ 
میلیون درب به حیاط 

۰۹۱۴۰۵۳727۰

2 حبه آب و ۴۰۰ 
قصب باغ پسته ثمری واقع در 

روستای چاه مزراع خیرآباد 
کفه به فروش میرسد

۰۹۱۳27۹8۱۳۳

یک قطعه زمین 
۳۳ قصب واقع در کران 

بفروش میرسد
۰۹۱77۶۱۶۰8۶

یک قطعه زمین به مساحت ۴۵۰متر مربع به ابعاد 
۱۵*۳۰ ، دارای پروانه ساختمانی به متراژ )2۰۶۰ متر زیر بنا( واقع 
در بلوار سید احمد خمینی ،روبروی پارک بوستان مجموع ۶ طبقه 

به فروش می رسد .
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره همراه ۰۹۱۳۳۴۵7۴۶۱ در 

وقت اداری تماس حاصل فرمایید .

فروش دو قطعه زمین مسكونی بر بلوار پردیس جعفرآباد به 
مساحت ۱۱.۵قصب قیمت ۱۳۰م  و ۱2.۵ قصب قیمت۱۵۰م

 ۰۹۳۶۴2۶۴۰۳۴
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خدمات ساختمان میرزایی
برق کشی ساختمان

 نصب سیستم امنیتی و اعالن حریق
09135297670

نقاشی ساختمان مدرن
  30% تخفیف   

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

09162504398  صادقی

دیاموند اپیالسیون  سالن 
  اپیالسیون کل بدن 60,000 تومان

ساعت کاری 9صبح تا 9 شب به صورت مداوم 
  42338381 -  09139453445

بلوار عباسپور ، خیابان بسیج فرعی پیک کوچه پیک 3

ده سال 
سابقه کار

مژده ،مژده قابل توجه بانوان گرامی
 اپیالسیون تمام بدن بابهترین  درمحیطی 

کامال بهداشتی  فقط 50،0000تومان
 آدرس :  خ فردوسی جنب پیتزا امین 

زببایی شاینا   09133770957

ایزوگام ، قیرگونی شول
شیب بندی ،

 سیمان روی کاهگل
09133794317

جوشکاری آبگرمکن 
در منزل در
اسرع وقت

09130450214


