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فروش ملک 
یک قطعه زمین چهار نبش با کاربری تجاری و مسکونی با سند تک 
برگ شش دانگ با پروانه ساختمان واقع در خیابان شهید شفیعی، 
روب�روی هنرس�تان چمران، تعاونی )16( س�یر و س�فر، دو طبقه 
زیرزمین، پارکینگ طبقه همک�ف و اول صددرصد تجاری، طبقه 
دوم تا پنجم 60 درصد مسکونی با قیمت توافقی به فروش می رسد. 

 09901029019

سرکار خانم وحیده منصوری 
درگذش�ت پدربزرگ ارجمندتان را حضور ش�ما وخانواده محترم 
تس�لیت ع�رض نم�وده، از درگاه خداوند متعال ش�ادی روح آن 

مرحوم و صبر و سالمت بازماندگان را مسئلت می نماییم. 

کادردبستان غیردولتی الزهرا)س(

سرکارخانم وحیده منصوری 
درگذش�ت پدربزرگ گرامیتان را حضور ش�ما و خان�واده محترم 
تس�لیت ع�رض نم�وده، از خداوند من�ان صبر و ش�کیبایی برای 
بازماندگان و غفران الهی برای آن عزیز از دست رفته آرزو می کنم. 

علی پلویی 
شرکت فنی مهندسی پیشرو الکترونیک 

پیروزمندان، فاتحان لحظه هایند
 و شکوه زندگي را در کام رویایشان مي جویند ...

جناب آقایان  
مهندس امین و رامین کوچكي

ضمن تبریک به جامعه کوه نوردی استان کرمان، در راستاي اجراي 
ط�رح س�یمرغ کوه هاي ایران س�ي و یک صع�ود موفقیت آمیز و 
مقتدرانه ش�ما را در طي شش ماه به س�ي و یک بام ایران تبریک 
گفته و برای شما صعود های بین المللي همراه با سالمت آرزو مندیم. 

گام هایتان استوار و این پیروزی بر شما گوارا و مبارک باد.

خانواده کوچکي 

روزها رفت و گذشت و در اندیشه باز آمدنت،
لحظه ها طی شد و مرد!

و نگاهم هر روز، باز هم با همه شوق، کوچه ها را پایید.
مثل آن روز که می آمدی از دور ... دریغ!

دل من در غم هجران تو ای خوب ترین، چه بگویم، چه کشید ...

نوزدهمین سالگرد درگذشتش 
را با نثار فاتحه ای به روح پاکش 

گرامی می داریم. 

مرحوم

 حاج علی عباسلو 
همسر و فرزندان

جناب آاقي علي خان اميري 
در کمال تأسف، خبر آسمانی شدن پدر گرامیتان، 

روانشاد فرامرز خان امیري
دل ما و جمیع آشنایان آن سفرکرده را آزرد و داغدار کرد.

منش نیک و سلوک ممتاز، خاطره ی همیشه جاوید آن شادروان است.
از ایزد متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی  خواهانیم. 

فرشید رفعتي،مجتبي تیموري، علي صفاري، محمدرضاحاتم

فروشی
یک باب منزل تجاری مسکونی

 38 قصبی واقع در بلوار دکتر صادقی 

نرسیده به چهارراه قاآنی به فروش 

می رسد.
 09131451790
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9931سالموقتتانبهخیر.انشاءا… 
کهبهگوشمسئولینبرسدچندماهاست
حق��وقکارگ��رانزحمتک��شفاضالب
شهریپرداختنش��ده.چندروزپیشدر
خونهمانخیلیخاکبودرفتمبهش��ون
گفتمکیتماممیشهگفتندهرموقعبهما
حقوقبدهند!واقعاًخودمانراجایاینها

بگذاریم،زنوبچهدارند.
0114درایتالی��اه��رزوج��یک��ه
صاحبسومینفرزندشوددولتعالوهبر
پرستارکودک،بستههایحمایتیبرایش
میدهن��د،ول��یدرایرانه��رزوجیکه
صاحبسومینفرزندبشودنهتنهاکمکی
نمیکنندکهبایددغدغهداش��تهباش��یم

چگونهمخارجزندگیشراتأمینکنیم.
6587چق��درخ��رجآم��دنورفتن
رئیسجمهورش��د.همینرامیدادیدبه
ماخانوادههایکمبضاعتکهیکروزدر
میانکاربرایماننیستوالکیمیرویم
س��رمیدانومیآییم.م��نتاکالس10
خوان��دمازبیپولینتونس��تمادامهبدهم
االنکارگریمیکن��مولیهمانکارهم
گیرنمیآید.ازصبحتاش��بسرخیابان

میایستیمبدونکار.
4306هرگاهپیامبرتصمیممیگرفت
لش��کریرابهجنگ��یبفرس��تدآنهارا
میطلبیدومیفرمودبهنامخ��داودرراه
خداوب��رروشپیامبر)صل��واتا...علیه(
حرکتکنیدبهدش��منانخویشخیانت
نکنیدآنه��ارامثلهنکنیدومکرنورزید.
پیرم��ردضعی��فوزنوبچهرانکش��ید
درخت��انراقطعنکنید.کاشمثلپیامبر

واصحابپیامبرباشیم.
8275س��المسیس��الهازساخت
پاس��اژعلیاب��نابیطالبگذش��تهکه
بهدلیلتخلفس��ازندگانشهنوزکسبه
اینمجتمعموفقبهاخذس��ندمالکیت
ملکخودنش��دهاندازش��هردارمحترم
خواهشمیکنیمراهحلیبرایرفعاین

مشکلبیابند.
4288س��المماهمگیبایدبهفکر
نسلهایآیندهشهرباشیم.چرااینهمه
تانکرپرازآببهس��متمنطقهگلگهر
میرود؟ش��هریکهباکمآبیدس��تو
پنجهنرممیکن��د!واقعاًخدارامدنظر
داش��تهباشیدچونبااینوضعیتچند

سالآیندههمهبایدبگذاریموبرویم.
6587ازط��رفم��ردمخرمآب��اداز
گزارشنگارستانتشکرمیکنم.ایکاش
مسئوالنشهربخوانندوبرایاینمنطقه
محرومکاریبش��ود.البتهدرگزارشاز
عدمنامگذاریکوچههاهمکاشنوشته

بودید.باتشکرازاهالی.

حدودسیسالبودکهمدرسهایدر
پاریزنامشمزینبهنامش��هیدعباسعلی
بمانادیپاری��زیبودکهنمیدانیمبهچه
دلیلوبهدستورچهکسیحدودیکسال
ونیماستکهناممدرسهتغییرکردهاست.
پدراینشهیدبزرگواربهآموزشپرورش
ه��ممراجعهنمودهکهقولمس��اعدبرای
برگرداندنناممدرس��هدادهان��داماهنوز

تغییرنکردهاست.
نماین��ده خدم��ت 9975س��الم.
شهرس��تانومسئولینش��هرپاریز.لطفاً
فکریب��هحالطرحفاضالبوآس��فالت
خیابانهاوکوچهه��ایاینش��هرداش��ته
باش��ندکهواقعاًمشکلبزرگمردماست.

باکمالتشکر.
4258م��نیکپیش��نهاددارمبرای
تیمگلگهر.اگرمیخواهندببرندبهجای
مربیبیاینددعانویسشانراعوضکنند.
اینچهتیمیاس��تک��هبایدهرهفتهیا
ببازدیامساویکند.اگربهفکرخودشان
نیستندبهفکراعصابماتماشاگرانباشند.
0218سالمتش��کرمیکنمازباشگاه
گلگهرخواس��تمبگماگ��ربخواهیدجای
تابلوهایورزشگاهامامعلی)علیهالّسالم(
درستبشودبایکجوشکاریهمراحت
میش��وداینکارراکرد.اینبرایورزش
شهرماخوبنیست.لطفاًفکرچارهباشید.
8075سالمامروزهامنیتزندگیمان
رامدی��وننیروه��اینظام��یوانتظامی
هس��تیمتابلووعکسش��هدانصبشده
درتقاطعچهارراهگازدرشأناینعزیزان

نیست.
2587رئیسجمه��ورآمدولیکاش
بهجایش��عاردرمعدنگفتهبودش��ما
کارگرانپیمانکاریگلگهرچقدرحقوق
میگیریدوچراحقوقم��انرادیربهدیر
میدهند.باداشتنچندسرعائلهوکرایه
خان��هنمیتوانیمباای��نحقوقهازندگی

کنیم.
4288باس��المراهگشاییهنراستنه
راهبندان!چراچهارراهدهخدابس��تهشده
وکلکوچههایاطرافچه��ارراهبااینکار
شدهپرازماشینوترافیکخودروها.خواهشاً

چهارراهرابرایآسایشمردمبازکنید.
4796باسالمبابستنچهارراهدهخدا
کارعبورومرورورفتوآمدبرايمااهالي
دهخداشماليوجنوبيبسیارمشکلشده

استخواهشاًبلواررابازکنید.
2195گفتندش��ورایشهرمیخواهد
سگهایولگردراجابهجاکند.کاریکنید
کهدیگربرنگردندشهر.نهامنیتداریمنه
آسایشازدستس��گها.بیاییدشهرک

سمنگانببینیدچقدرسگهست.

تریبون آزاد خوانندگان
پیامک : 7258  3000

ریی�س جمه�ور روز دوش�نبه 20 آبان ماه 
با حض�ور در شهرس�تان س�یرجان برخی 
از طرح ه�ای معدنی و ف�والدی و طرح های 
صنعت آب و برق را افتتاح کرد. به گزارش 
روابط عمومی ش�رکت توسعه آهن و فوالد 
س�یرجان، این ش�رکت افتخار داش�ت که 
میزبان ریاست محترم جمهور در این رابطه 
باش�د و کارخانه آهن اسفنجی )بزرگترین 
مگا مدول کش�ور( را در این شرکت افتتاح 

کند.
مراح�ل اح�داث و س�اخت کارخان�ه آهن 
اس�فنجی به روش احیاء مستقیم شماره 2 
)مگا مدول کوثر( واقع در ش�رکت توس�عه 
آه�ن و فوالد ب�ا ظرفیت تولی�د 2 میلیون 
تن آهن اس�فنجی در س�ال از اس�فند ماه 
92 کلی�د خورد و به همت تمامی کارگران، 
مهندسان، مدیران و مسئوالن این شرکت 
و با سرمایه گذاری بخش خصوصی در کلیه 
مراحل س�اخت را پشت س�ر گذاشته و در 
آبان ماه سال جاری با حضور رییس جمهور 
افتتاح گردید. مهن�دس مکی آبادی معاون 
بهره برداری این شرکت  گفت: محصول این 
کارخانه آهن اسفنجی سرد و گرم بوده که 
ب�ا س�رمایه گذاری ارزی 71 میلیون یورو، 
س�رمایه گذاری ریالی 437 میلیارد تومان 
و مجموع س�رمایه گ�ذاری 1353 میلیارد 
تومان محقق گردیده اس�ت. با افتتاح این 
کارخان�ه، 220 نف�ر بطور مس�تقیم و 880 
نف�ر به طور غیر مس�تقیم مش�غول به کار 
می ش�وند. مدیران ارش�د ش�رکت توسعه 
آهن و فوالد در راستای تحقق بیانات مقام 
معظم رهب�ری در زمینه »رون�ق تولید« با 
برنامه ریزی مدون به دنبال آن هس�تند تا 
پس از افتتاح این کارخانه به دست ریاست 
محت�رم جمه�ور، پ�س از 45 روز کاری به 
ظرفیت تولید پیش بینی شده دست یابند.
شرکت توس�عه آهن و فوالد عصر دوشنبه 
20 بهمن پذی�رای رییس جمه�ور و هیات 

همراه بود تا بتواند افتخار دیگری در عرصه 
تولید را با حضور مقامات ارش�د کش�وری 
مورد بهره برداری قرار بدهد. رحمانی وزیر 

صنعت، مع�دن و تجارت در آیی�ن افتتاح 
کارخان�ه آهن اس�فنجی ش�رکت توس�عه 
آهن و فوالد با اشاره به عظمت پروژه هایی 

از این دس�ت گفت: پ�روژه هایی که امروز 
با اعتب�ار میلیاردی در گل گهر انجام ش�د 
ب�ا تالش کارگ�ران و مدی�ران مجموعه که 
عمدت�ًا بوم�ی بوده ان�د محق�ق گردی�د و 
صددرصد اجرای طرح آن به طور خصوصی 
س�رمایه گذاری شده بود. همچنین نماینده 
در مجل�س  بردس�یر  و  م�ردم س�یرجان 
شورای اسالمی نیز در این مراسم به تالش 
مجموعه گل گهر برای توس�عه تولید اشاره 
ک�رد و گفت: ای�ن کارخانه های�ی که امروز 
افتتاح شد زحمت کارگرانی بود که با تمام 
قوا برای میهن عزیزم�ان تالش می کنند و 
س�اخت این پروژه ه�ا صددرصد بومی بود. 
وی افزود: س�رمایه اصلی استان کرمان در 
حال حاضر نیروی انسانی شاداب و بانشاط 

است که باید آن را قدر دانست.
اما حس�ن روحانی تالش، ایمان و فداکاری 
و  ی�زد  اس�تان های  برجس�ته  عوام�ل  را 
کرم�ان عنوان کرد و گف�ت: دیروز و امروز 
به اس�تان های یزد و کرمان س�فر داشته و 
آنچه مش�اهده کردی�م در این اس�تان ها؛ 
س�خت کوش�ی، تالش، ایمان و ف�داکاری 
ب�رای آرمان ه�ا، ب�رای ملت ب�زرگ، برای 
کش�ور عزیزم�ان بود. همه م�ا باید در این 
مس�یرها گام برداریم و بایس�تی از تمامی 
کارگران، مهندس�ان، کارمن�دان، مدیران، 
س�رمایه گذاران طرح ها و سیاست گذارانی 
که در حوزه توس�عه و پیشرفت شهرستان 
س�یرجان در حوزه صنعت و معدن کارهای 
عظیم�ی انج�ام داده و یا در دس�ت انجام 
دارند تش�کر کرد. ش�رکت توس�عه آهن و 
ف�والد به دنبال اجرایی نم�ودن پروژه های 
عظیم فوالدی در منطقه اس�ت تا بواس�طه 
آن بتواند ضمن اش�تغال زایی برای جوانان 
این م�رز و بوم به ویژه جوانان س�یرجانی، 
نق�ش ارزنده ای در رونق تولید کش�ور و به 
گ�ردش درآوردن چرخ ه�ای خودکفای�ی 

میهن عزیزمان داشته باشد.

آگهی مزایده 20باب مغازه
فرماندهی آماد و پشتیبانی نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران )سیرجان( 

به متراژهای مختلف مجاور فروشگاه رزم آوران دریا، مجموعه رفاهی  باب مغازه  در نظر دارد تعداد 20 
تاالر مروارید )بلوار چمران( و داخل مجموعه شهرک منازل سازمانی را از طریق مزایده حضوری در تاریخ 

1398/8/29 به باالترین قیمت پیشنهادی برابر بندهای ذیل به متقاضیان بصورت اجاره واگذار نماید. 

1- بازدید از ساعت 8 الی 12 مورخ 98/8/23 الی 98/8/26 )به جز روزهای تعطیل( به آدرس های: 
الف( سیرجان، بلوار امام رضا )ع(، درب ورودی شهرک منازل سازمانی ولی عصر )عج( 

ب( بلوار چمران، مجموعه رفاهی تاالر مروارید، مجاور درب ورودی تاالر 
2- جلسه مزایده رأس ساعت 7:30 مورخ 98/8/29 در محل فرماندهی آماد و پشتیبانی نداجا برگزار می گردد. 

3- نفرات شرکت کننده می بایست مبلغ 10 درصد قیمت پیشنهادی را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب 
شماره 5151573853092 نزد بانک سپه بنام فرماندهی آماد و پشتیبانی نداجا واریز و اصل فیش واریزی را در 

پاکت تحویل نمایند. 
4- قیمت پیشنهادی می بایست بدون ابهام و مشخص در پاکت درب بسته تسلیم گردد. 

5- شرکت خریداران در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبولی تمامی شروط و تکالیف تعیین شده از سوی نداجا می باشد.
6- نداجا در راستای صرفه و صالح خود در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 

7- تمامی هزینه های آگهی روزنامه و هزینه های مالیات بر ارزش افزوده بر عهده برنده مزایده می باشد. 
8- هزینه تهیه مدارک و اوراق شرکت در مزایده به مبلغ 400/000 ریال و نقداً دریافت می گردد. 

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 03441323273- 09122801086 تماس حاصل نمایید. 

فرماندهی آماد و پشتیبانی نداجا )سیرجان(- پشتیبانی

آگهی مناقصه عمومی دهیاری روستای سلیمانیه 
بخش مرکزی سیرجان )نوبت اول( 

اسالمی روستای سلیمانیه  اساس مصوبه شماره 42 شورای  بر  دارد  نظر  در  دهیاری روستای سلیمانیه 
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. 
مرکزی سیرجان  بخشداری  به  مناقصه  اسناد  دریافت  به عمل می آید جهت  دارای صالحیت دعوت  کلیه شرکت های  از  لذا 
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 دهیاری مربوطه و یا به صورت 
ضمانت نامه بانکی معتبر باشد. در صورتیکه برندگان اول تا سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند تضمین شرکت در 

مناقصه آنها به ترتیب به نفع دهیاری ضبط خواهد شد. تلفن: 42232481 

مجمع عمومی هب طور فوق العاده نوبت دوم
آگهی دعوت 

 شرکت پردیس دشت سیرجان سهامی خاص ثبت 
شده به شماره 2899 سیرجان 

با توجه به اینکه جلسات مجمع عمومی به طور فوق العاده )نوبت 
نصاب  حد  به  علت  به  نگارستان  روزنامه  در  شده  نشر  اول( 
نرسیدن سهامداران، در مورخ 98/8/20 جلسه تشکیل نگردید 
در  فوق دعوت می گردد  کلیه سهامداران شرکت  از  بدینوسیله 
جلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده نوبت دوم که در ساعت 
کیلومتر 5 جاده شهربابک شرکت  به آدرس  16 مورخ 98/9/6 

پردیس دشت سیرجان برگزار می گردد حضور به هم رسانید
دستور جلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده 
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هیئت مدیره شرکت



◄ آقای دکتر شرایط دست قطع شده بیمار 
زن که چند روز قبل پیوند زدید چگونه بود. 

توضیح می دهید؟
بیمار ما یک خانم حدوداً ۴۰ ساله بود که هنگام 
کار با دس��تگاه سبزی خوردکن دچار حادثه شده 
بود که خوشبختانه با توجه به تماسی که با یکی 
از هم��کاران آگاه در این زمینه گرفته می ش��ود 
و ش��رایط انتقال عضو قطع ش��ده و این که بیمار 
چگونه و به کجا باید انتقال داده شود توضیح داده 
ش��ده بود این امر کمک زیادی در موفقیت پیوند 

داشت.
◄ این پیوند چقدر طول کش�ید و چند نفر 

در تیم پیوند به شما کمک کردند؟
عمل پیوند حدود 7 ساعت به طول انجامید و تیم 
پیوند ما غیر از افرادی که در آماده س��ازی اولیه و 
تهیه خون و دادن مایع، قبل از اتاق عمل دخالت 
داشتند، شش نفر که متشکل از دو نفر بی هوشی 

و جراح و سه نفر کمک جراح بودند.
◄ خودتان تصّور می کردید پیوند این دست 
با شرایطی که داشت با موفقیت انجام شود؟

من به موفقیت این پیوند امید زیادی داشتم چون 

هم تجربه کافی در این زمینه وجود داشت و هم 
شرایط رساندن عضو قطع شده مطلوب بود.

◄ االن دو هفته پس از عمل پیوند ش�رایط 
بیمارتان چگونه است. آیا مراجعه ای داشته و 

از وضعیت آن اطالعی دارید؟
بله. شرایط بیمار به لطف خدا عالی است. او  روز 
قبل به مطب مراجعه کرد و ش��رایط پیش��رفت 

دستش خوب بود.
◄ آق�ای دکت�ر! در این گون�ه مواق�ع ک�ه 
حادثه ای اتفاق می افتد، شرایط انتقال عضو 
قطع شده چگونه باید باشد و یا بهتر بگوییم 
هنگام حادثه، اطرافی�ان و یا امدادگران چه 
اقداماتی باید انجام دهند. اصوالً مدت زمان 
طالیي ب�راي پیوند یک عضو چند س�اعت 
است و آیا این زمان برای اعضاء مختلف بدن 

هم فرق مي کند؟
مهمترین مسئله اینکه عضو قطع شده اگر جایی 
باشد که س��ُرم شستشو در دس��ترس باشد باید 
شسته شود و با یک پارچه تمیز پیچیده و در یک 
کیسه پالستیکی گذاشته و سپس این مجموعه را 
زیر آب یخ بگذارند و به مرکز پیوند انتقال دهند. 

نکته مهم دیگری که بای��د عرض کنم این که به 
هی��چ عنوان عضو قطع ش��ده نباید ب��ا ماده ضد 
عفونی مثل الکل شس��ته شود و یا نباید مستقیم 
روی ی��خ قرار گیرد، بلکه بای��د با محلول آب یخ 
انتقال داده شود. اما مدت زمان طالیی انتقال در 
خص��وص اعضای بدن فرق می کن��د. مثاًل انتقال 
انگشتان تا ناحیه مچ حداکثر تا 6 ساعت، انتقال 
ساعد و ساق قطع شده پا تا ۴ ساعت و برای انتقال 

بازو و ران 2 ساعت زمان پیش بینی شده است.
◄ چه عوامل دیگری در موفقیت یک پیوند 

نقش اساسی دارد؟
عوامل مؤثر در موفقیت پیوند در درجه اول، لطف 
پروردگار متعال و س��پس زمان رس��اندن و روش 

صحیح انتقال عضو قطع ش��ده و در نهایت تبّحر 
تیم پزشکی پیوند است. البته چگونگی قطع عضو 
از بدن هم در این عمل مؤثر است که اگر له شدگی 

زیادی رخ داده باشد قابل پیوند نخواهد بود.
◄ اصوالً پزشکان از قبول این گونه عمل ها 
اس�تقبال می کنند یا زیر ب�ار آن نمی روند. 

شرایط آن در ایران چگونه است؟
این عمل شاید یکی از سخت ترین عمل های قابل 
انجام باشد که واقعاً نیاز به از خودگذشتگی زیادی 
برای قب��ول و اصاًل قدم گذاش��تن در این حیطه 
وج��ود دارد. افرادی که در ای��ران فعاالنه در این 
زمینه کار می کنند ش��اید به تعداد انگشتان یک 

دست هم نرسند.

◄ آقای دکتر! با توجه به تخّصص ش�ما در 
ای�ن زمینه، آی�ا آماری از حوادث مش�ابه و 

تعداد عمل های موفق در این زمینه دارید؟
آمار عضو قطع شده باال است ولی متأسفانه کمتر 
پیش می آید که تمامی شرایط پیوند درکنار هم 
برای یک عمل موفق جمع باش��د. یا اینکه مسیر 
طوالنی، زم��ان را تلف می کند یا ع��دم اطالع از 
چگونگ��ی انتقال و یا عدم اطالع از این که به کجا 
باید مراجعه شود و یا نبودن جراح پیوند و درگیر 
بودن در عملی دیگر، همگی باعث می ش��ود که 
همیش��ه نتوانیم یک پیوند خوب و کامل را انجام 

بدهیم.
◄ چ�ه خاط�ره ای  از پیونده�ای عضو در 
خاطرتان مانده که برای تان جالب و ماندگار 

باشد؟ 
همان طوری که گفتم تقریباً کسی دنبال این کار 
پُر مش��قت نمی رود. من ک��ه تصمیم به ورود به 
این حوزه تخّصصی گرفتم چون بیمارس��تان ما 
در تهران پیون��د را انجام می داد و من تقریباً در 
حدود نیمی از ماه در تمام طول ش��ب مش��غول 
پیوند بودم و پرس��نل آن مرک��ز دیگر از این که 
یک نفر همه پیوند ها را قبول می کند و پرسنل 
هم مجبور به کار طوالنی تا دیرهنگام می شدند، 
آن ها همگی جمع ش��دند و رفتند پیش اس��تاد 
بنده و گفتند استاد تو را به خدا این دکتر رادمهر 
از هرنظر کامل است اگه می شود نامه پایان دوره 
ایش��ان را تأیید کنید تا فارغ التحصیل بش��وند 
و بروند م��ا دیگر تحمل این هم��ه کار پیوند را 

نداریم. واقعاً باید ع��رض کنم که فوق العاده کار 
س��خت و طاقت فرس��ایی اس��ت و همین است 
افرادی که در این زمینه فّعال هستند همان طور 
که گفتم در تمام کشور عزیزمان کمتر از تعداد 

انگشتان دست هستند .
◄ خاطره تلخی هم در این سال ها دارید؟

ح��دود ۸ س��ال قب��ل ی��ک بیماری ک��ه چهار 
انگشتش قطع شده بود و پیوند شد و مشغول به 
کار بود متأس��فانه به دنبال تصادفی که یک سال 
بع��د برایش رخ می دهد همان انگش��تان دوباره 
قطع می ش��وند که به علت فاصل��ه زیاد و طول 
زم��ان، کاری برای بیم��ار انجام نش��د و خیلی 

ناراحت شدم.
◄ مش�هورترین پزش�کان پیوند عضو در 
ای�ران و ی�ا جهان ک�ه الگوی ش�ما در این 

تخّصص باشند کدام اند؟
جراح��ی  بنیان گ��ذار  و  آن ه��ا  مش��هورترین 
میکروسکوپی، جناب استاد گوشه بودند که فوت 
کردند و اس��اتیدی که بنده ن��زد آن ها  آموزش 
دی��دم از جمله اس��تاد یاوری و اس��تاد ضیایی 
هستند که برای شان س��المتی آرزو می کنم هر 

کجا که باشند.
◄ در آخری�ن س�ؤال بفرمایی�د ش�رایط 
جدی�د س�یرجان را در ح�وزه پزش�کی و 
علوم پزش�کی چگونه می بینید و نسبت به 

گذشته آیا تفاوتی دیده می شود یا خیر؟
در س��یرجان ب��ا توجه به تالش هایی که ش��ده 
و مدیری��ت خ��وب و پیگیر مجموعه دانش��گاه 
سیرجان و همچنین اخباری هم که از سیرجان 
دنبال می کنم؛ خوش��بختانه پیشرفت در زمینه 
پزشکی چشم گیر است که جای خوشحالی دارد.

◄ و یک س�ؤال هم راجع به بیوگرافی تان 
که اگر ممکن اس�ت به خوانندگان ما پاسخ 

بدهید...
من متولد س��یرجان هستم، تحصیالتم تا دیپلم 
در سیرجان بود و سپس در رشته زیست شناسی 
در دانش��گاه تهران پذیرفته شدم. سال دوم این 
رش��ته بودم که جرقه ای در ذهنم زد که انصراف 
دادم و وارد رشته پزشکی دانشگاه شهید بهشتی 
ته��ران ش��دم. از آن پس تم��ام دوران تحصیلم 
شامل پزشکی عمومی، تخّصص و فوق تخّصص 
را در این دانش��گاه به پایان رساندم. پس از فارغ 
التحصیلی در س��ال 75، تا سال ۸6 در سیرجان 
طبابت کردم و س��پس به دالیلی به شیراز آمدم 

و هم اکنون در شیراز مشغول خدمت هستم.  
◄ برای تان آرزوی موفقیت بیشتر می کنیم

متشکرم. بنده هم همین طور.

گفتگو با دکتر علی رادمهر؛
پس از پیوند کف دست قطع شده یک زن در شیراز

 دستی که دست ماند

 شماره 1198 
3 شنبه 25 آبان 1398  گفتوگو

مجتبی رضایی 

اگرچ�ه نمونه های مختلفی از پیوند اعضای قطع ش�ده بدن بیماران در 
تعدادی از بیمارستان های ایران وجود دارد اما برخی از این نمونه ها مربوط به یک 
پزشک سیرجانی است که تاکنون این عمل ها را با اعتماد به نفس مثال زدنی انجام 

داده و بازتاب های زیادی در کشور داشته است. 
از پیوند پای قطع شده جوان المردی در آذرماه سال گذشته که او را با هلی کوپتر 
به بیمارس�تان»میر« شیراز رس�اندند تا پیوند کامل کف دست جدا شده یک زن 
در همان بیمارستان که دو هفته قبل با موفقیت انجام شد و صدا و سیما گزارش 
مفصلی از آن به روی آنتن برد. اصوالً پیوند اعضای قطع شده ای مثل پا یا دست، 
حالوت دوباره ای به صاحبش می بخشد چرا که قطع هر عضو از بدن، زندگی انسان 
را با اختالل روبرو می کند. در گفتگوی پیش رو که با دکتر علی رادمهر؛ پزش�ک 
سیرجانی مقیم شیراز صورت گرفته، جزئیات بیشتری از آخرین عمل پیوند دسِت 
بیم�ارش را با وی مرور کردیم. رادمهر فلوش�یپ جراحی پیوند عضو و از اعضای 

آکادمی جراحان دست در ایران است.
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فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تنظیف، نگهداری،

 تخلیه و باز کردن مجرای سرویس اهی بهداشتی اپرک اهی سطح شهر و مسجد جامع  
سازمان سیما، منظر و فضای سبز سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر: عملیات تنظیف، نگهداری، 
تخلیه و باز کردن مجرای سرویس های بهداشتی پارک های سطح شهر و مسجد جامع( به شماره 2098090549000015 را از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
 www.setadiran.ir مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
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 1398/8/25 می باشد. 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز سه شنبه تاریخ 1398/9/5 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19 روز  یکشنبه تاریخ 1398/9/17 
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 روز  چهار شنبه تاریخ 1398/9/20 

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

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

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

آگهی مزایده عمومی

جلسه کمیسیون مزایده در معاونت توسعه دفتر خدمات پشتیبانی و رفاهی دانشکده علوم پزشکی سیرجان برگزار خواهد شد. 
هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان 

آگهی مناقصه عمومی تجدید شده شماره 98/30/ع
شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد " اندازه گیري عوامل زیست محیطي در هوا )طرح 
خود اظهاري در پایش سازمان حفاظت محیط زیست(" در مجتمع خود را از طریق برگزاري مناقصه عمومي به 
پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکي 
WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابي تأمین کنندگان از قسمت تأمین 
کنندگان و مشتریان - مناقصه ها دانلود نمایند . مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي 14 روز سه شنبه مــورخ 
98/9/5 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمنًا بازدید 
از محل اجراي پروژه روز شنبه مورخ 98/9/2 براي متقاضیان بالمانع مي باشد. شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات مختار مي باشد.

مدیریت قراردادها و معامالت 
شرکت معدني و صنعتي گل گهر

آگهی استعالم عمومی شماره 98/10/س
شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد " انجام تست و بازرسی فنی از باالبرها و تجهیزات 
باربرداری مجتمع" خود را از طریق استعالم عمومي به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان 
به  WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذکور را  الکترونیکي  مي توانند جهت اخذ اسناد استعالم به آدرس 
همراه فرم پرسشنامه ارزیابي تأمین کنندگان از قسمت تأمین کنندگان و مشتریان - مناقصه ها دانلود نمایند. 
مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي 14 روز سه شنبه  مــورخ 98/9/5 در محــل دفترکمیسیون معـامالت 
مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمنًا بازدید از محل اجراي پروژه روز شنبه مورخ 98/9/2 

براي متقاضیان بالمانع مي باشد.

مدیریت قراردادها و معامالت 
شرکت معدني و صنعتي گل گهر



علی حاج محمدی 

از زمان��ی که تیم والیب��ال گل گهر با رویکرد 
حرف��ه ای در دوره مدیریت وحی��د ایران نژاد 
در باش��گاه، با تیم های بزرگ کشور در لیگ 
برتر والیبال مقابله می کرد بیش از 15 س��ال 
می گذرد. دوره ای که به دلیل تازه بودِن حضور 
تیمی از س��یرجان در رقابت های س��طح اول 
والیب��ال ایران تماش��اگران زیادی به س��الن 
والیبال می رفتند و هیجان زیادی دور و بر این 

بازی ها مشاهده می شد. 
در ای��ن فاصله اما دیگر هیچ تیمی از والیبال 
در سیرجان اوج نگرفت و بیشتر وقت و انرژی 
باش��گاه گل گهر صرف فوتبال شد، تا والیبال 
زیر س��ایه فوتبال گم شود. اما از سال گذشته 
» مجتمع فوالد سیرجان ایرانیان« با رویکرد 
تقویت ورزش در این ش��رکت و با به دس��ت 
آوردن یک امتیاز لیگ برتری به سرمربیگری 
محمدرضا دامغانی با تیمی که اغلب کادر فنی 
و سرپرستی اش همان استخوان بندی تیم قبل 
را تش��کیل می دهند بار دیگر  نام سیرجان را 
در س��طح اول والیبال کش��ور مطرح ساخت. 
اگر چه به دلیل اختالف سلیقه و یا هر دلیل 
دیگر برخی بازیکنان و یا مربیان کارآزموده آن 
سال های والیبال، در دور جدید کنار رفتند و 
یا کنار گذاش��ته شدند اما مربیان با تجربه ای 
چون محمدرضا ش��ریف پور، محمد تبریزی، 
ش��هرام رادفر، رضا قاس��می، منصور جعفری 
و...... از جمله نفراتی هستند که در کار آماده 
سازی تیم والیبال سیرجان همچنان همکاری 
دارند. تیم والیبال فوالد سیرجان ایرانیان سال 
گذشته به رغم نوپا بودن ولی بازی های خوبی 
از خودش به نمایش گذاشت و در پایان فصل 
در میان��ه جدول بازی ها قرار گرفت و به مقام 

شش��م رس��ید. این تیم اما در فصل جدید با 
وجود گذش��ت 5 هفته از بازی ها هنوز چهره 
فصل گذشته خود را باز نیافته و از 5 بازی که 
انج��ام داده 4 باخت در جیب دارد. موضوعی 
که انتق��اد برخی  والیبالیس��ت های قدیمی 
را برانگیخت��ه تا بگویند این تی��م با توجه به 
حمایت تام و تمام مس��ئوالن ورزش دوس��ت 
فوالد ایرانیان و هزینه های سنگینی که به پای 
آن می شود تا کنون نتایج خوبی نگرفته و باید 
در روند آماده س��ازی آن برای بازی های آینده 
تجدید نظر شود تا حداقل جایگاه قبلی خود 

را در جدول رقابت ها باز یابد. 
و  بازیکن��ان  از  مکی نس��ب  محمدعل��ی 
پیشکسوتان  والیبال س��یرجان که خیلی از 
سال ها به صورت حرفه ای این رشته را دنبال 
کرده با بیان این که زیر و بم والیبال را در این 
شهر خوب می شناسد می گوید: »چندین دهه 
است عده ای خاص سرنوشت والیبال این شهر 
را در دس��ت دارند در حالی که این رشته نیاز 
ب��ه خانه تکانی دارد تا روح جدیدی در کالبد 
آن دمیده ش��ود. وی افزود: چرا ما کادرسازی 
نمی کنیم و همواره باید با یک س��ری اسامی 
خاص در والیبال روبرو باشیم؟ اسامی که بعد 
از چندین دهه در والیبال می بینیم و همچنان 
خواهیم دید.! او افزود: انگار نه انگار که در این 
شهر کس��ان دیگری هم بودند و هستند که 
خاک والیبال را خورده اند و توانایی های خود را 
در عمل در این رشته نشان داده اند. این مربی 
بازیکن سال های دور والیبال سؤال می کند آیا 
دیگر کس��ی نیس��ت به والیبال ما کمک کند 
و آیا این دوس��تانی که بعد از سال ها مافیای 
قدرتمن��دی برای خود س��اخته اند می توانند 
دیگر اثر بخش باش��ند؟ اگر از من بپرس��ید 
خواهم گفت که تا افراد تکراری همچنان سر 

کار باشند و طرحی نو درنیاندازیم و کادرسازی 
جدید نکنیم والیبال ما قدم از قدم جلو نخواهد 
رفت ولو اینکه موقتاً نتایج خوبی هم بگیریم. 
مکی نسب افزود: برای ما توجه به زیرساخت ها 
و بازسازی ها باید مهم تر از حفظ کادری باشد 
که سال های س��ال سرنوش��ت والیبال را در 
دست خود دارند و نمی گذارند افراد جدیدی 
وارد این رش��ته ورزش��ی که در شهر ما پر از 
استعداد است بشوند. یکی دیگر از منتقدین 
والیبال که او نخواست نامش برده شود گفت: 
والیبال زیر سایه فوتبال دیده نمی شود و برای 
همین ایرادات و اش��کاالت تیم در رس��انه ها 
مطرح نمی ش��ود و اگر چنین می شد ایرادات 
آن با انتقادات س��ازنده برطرف می شد و این 
تی��م در دور جدید این قدر به تیم های حتی 
ضعیف لیگ والیبال نمی باخت. وی 4 باخت 
از 5 بازی را شایسته والیبال سیرجان ندانست 
و گفت: بهتر است کادر فنی و سرپرستی تیم 
که س��رمربی را احاطه کرده ان��د بگذارند او با 
آرامش بیشتر تصمیم بگیرد و برای بازگشت 
تیم به مس��ابقات، برنامه ریزی درستی داشته 
باشد. این پیشکسوت والیبال گفت: شنیدیم 
برای این تیم 8 میلیارد تومان بودجه در نظر 
گرفته اند که اگر چنین باشد برای والیبال رقم 
باالیی است و می تواند با این میزان پول تمام 
کمبودهای خودش را از ت��دارکات و بازیکن 
مرتف��ع کند. وی گفت: البته نباید این پول ها 
در جای نامناس��ب و غیر مرتبط خرج ش��ود 
مثاًل گفته می ش��ود با ی��ک بازیکن مصدوم 
600 میلیون تومان قراداد بسته شده که اصاًل 

توجیه ندارد. 

  سرپرست تیم چه گفت
برای این که یکطرفه قضاوت نشده باشد با 
محمدرضا شریف پور سرپرست تیم، تلفنی 
صحب��ت کردیم و با طرح این انتقادات از او 
پرسیدیم آخرین وضعیت تیم چگونه است 
که در پاس��خ ضمن تش��کر از گروه ورزش 
نگارس��تان به خاطر اینکه این بار به ورزش 
والیبال پرداخته است گفت: در باخت های 
هفته های اخیر حقیقتاً با بدشانسی مواجه 
شدیم و ما به دلیل مصدومیت بازیکنان مان 
نتوانستیم آنطورکه باید در مسابقات گذشته 
ظاهر ش��ویم. وی افزود: دو نفر از بازیکنان 
اصلی ما در این مسابقات دچار مصدومیت 
ش��دند ک��ه امیدواریم در هفته ه��ای آتی 
بتوانند به تیم برگشته و وضعیت تغییر کند. 
ش��ریف پور تأکیدکرد: رویکرد تیم والیبال 
س��یرجان تنها کس��ب امتیاز و رسیدن به 
باالی جدول به هر قیمتی نیس��ت که اگر 
اینچنین بود بایستی تیم را با بودجه بسیار 
باالتر و ب��ا بازیکنان کش��وری و غیربومی 
می بس��تیم در حالی که سیاست مسئوالن 
ش��رکت و تیم این اس��ت که تا حد ممکن 
از بازیکنان بومی استفاده کنیم. ما تنها در 
پس��ت هایی از بازیکنان غیربومی استفاده 
کرده ایم که در آن بازیکن بومی قابل قبولی 
نداش��ته ایم. در واقع ما تالش داریم سطح 
والیبال شهرستان را باال ببریم و برای همین 
تیم های نوجوانان و جوانان را فعال کرده ایم 
تا در رده های پایه کار ش��ود. تیم هایی که 
سرمایه گذاری در آن ها یعنی ساختن آینده 
والیبال این شهر. وی افزود: در زمینه والیبال 

بانوان نیز در سطح لیگ یک والیبال بانوان 
حضور داریم و هم��ان تیم هم از بازیکنان 

بومی شکل گرفته است.
سرپرس��ت تیم والیب��ال فوالد س��یرجان 
ایرانیان گف��ت: مطالب مرب��وط به بودجه 
هش��ت میلیاردی تی��م و قراردادهای 600 
میلیونی برخی بازیکنان درست نیست و من 
به عنوان سرپرس��ت آن را تکذیب می کنم 
چون اصاًل چنین چیزی نیست. هرچند من 
معتقدم ورزش با پول زیاد خراب می شود. 
البت��ه نتیج��ه گرفتن و تیم قوی داش��تن 
خوب اس��ت اما اگر با ی��ک تیم صددرصد 
غیربومی و تنها به واسطه پول باشد مقطعی 
اس��ت و س��طح کلی ورزش شهرس��تان را 
تغییر نمی دهد. این در حالی اس��ت که ما 
تالش مان روی افزایش تجربه بومی هاست. 
حتی کارشناس��ان والیبال کشور همواره از 
تیم ما به عنوان تیمی یاد می کنند که بومی 
گرایی را در دس��تور کار خود ق��رار داده و 
این ش��یوه و روش ما را می س��تایند چون 
اطالع دارند که این تیم از کادر مربیگری تا 
بسیاری از بازیکنانش بومی است. سرپرست 
تیم والیبال فوالد سیرجان ایرانیان با اشاره 
به اینکه ما فضا را نبس��ته ایم و درهای تیم 
به روی همه کس��انی که بتوانند به والیبال 
کمک کنند باز اس��ت در م��ورد بازی های 
آین��ده تیم اف��زود: در بازی های برگش��ت 
ان شاءا... تیم را تقویت می کنیم و با رهایی 
بازیکنان م��ان از مصدومی��ت قطع��اً نتایج 
بهتری خواهیم گرفت و دل والیبال دوستان 

سیرجانی را شاد خواهیم کرد.

 شماره 1198 
 شنبه 25 آبان 1398  ورزش4

دردسر بازیکنان خارجی برای گل گهر 
بازیکنانی که هرکدام بدون بازی 

نیم میلیارد گرفتند!
گ�روه ورزش نگارس�تان: در روزهای اخیر خبر جدایی دوس��ه بازیکن 
خارجی گل گهر که برای این تیم دردسر شده اند سر و صدای زیادی ایجاد 
کرده و انتقادات زیادی به راه انداخته است. موضوعی که سایت های مشرق 
نیوز، عصر ایران و ورزش س��ه نیز هر ک��دام جداگانه به آن پرداختند و در 
آخرین تحلیل سایت خبر فارسی و کرمان ورزشی هم آن را مورد نقد قرار 
دادند. بازیکنانی که گفته می شود در سطح لیگ برتر نیستند اما با قیمت 
گزاف و بدون نظر کارشناسی خریداری شده اند ولی دقایقی بیشتر در زمان 
وینگو بگوویچ به بازی گرفته نشدند. خبر فارسی نوشت: وین یانسن، تاورز 
داس��یلوا و اوروش دلیچ سه بازیکن خارجی تیم گل گهر به خاطر عملکرد 
ضعیف شان در هفته های گذشته، نتوانستند رضایت سرمربی جدید مجید 
جاللی و کادر فنی تیم را جلب کنند و از جمع گل گهری ها کنار گذاش��ته 
ش��دند. در بین این س��ه بازیکن، اوروش دلیچ بازیکن صربستانی گل گهر 
قراردادی به طور رسمی با این تیم امضا نکرده بود و مدیران گل گهر مشکلی 
برای کنار گذاشتن این بازیکن نداشتند، اما دو بازیکن دیگر قرارداد حدود 
100 هزار دالری با این تیم دارند و برای فس��خ قرارداد،  باید با آن ها توافق 
شود. از همین رو،  در مذاکره مدیران باشگاه گل گهر با کوین یانسن و تاورز 
داسیلوا، گفته شده این دو بازیکن هلندی و برزیلی هر یک با دریافت مبلغی 
ح��دود 40 هزار دالر )حدودا هر کدام نیم میلیارد تومان(حاضر به فس��خ 
قرارداد شده اند. این سایت خبری اضافه کرد: با این وضع مشخص نیست 
این بازیکنان خارجی از چه طریقی و توس��ط کدام واس��طه ها به تیم های 
ایرانی معرفی می شوند و چه کسانی مسئول این ریخت و پاش ها در برخی از 
باشگاه ها هستند. این نوشته می افزاید: آیا وقت آن نرسیده که ورود بازیکنان 
خارجی به ایران بر اساس مکانیزم خاصی صورت گیرد وآیا وقت آن نرسیده 
که نهادهای نظارتی مرتبط با این موضوع، به ماجرا ورود کنند؟ یک سایت 
ورزشی در استان نیز با ورود به این بحث نوشت: از همان ابتدای رونمایی از 
کوین جانسون هلندی و تاوارز برزیلی مشخص بود این بازیکنان برای کمک 
به گل گهر به ایران و این تیم نیامده اند و در واقع با کیفیت پایین خود اصاًل 
نمی توانند باری از  دوش یک تیم تازه وارد به لیگ برتر به عنوان مهره های 
خارجی بردارند. این گزارش ورزش��ی اضافه می کند: اگر چه وینگو بگوویچ 
در ابتدا از کوین جانسون و تاوارز برای دقایق اندکی استفاده  کرد اما بعد از 
اخ��راج وینگو و حضور مجید جاللی روی نیمکت گل گهر، از این بازیکنان 
دیگر اس��تفاده  نشد تا اینکه روز گذشته خبر رسید این دو بازیکن قرارداد 
خود را به صورت توافقی با گل گهر با دریافت هرکدام مبلغی نزدیک به پانصد 
میلیون تومان فسخ کرده اند.! در این گزارش آمده است: مدیرعامل باشگاه 
گل گهر مس��ئول این فاجعه را وینگو بگوویچ معرفی کرد. او گفت: باشگاه 
گل گهر با اعتماد به وینگو در ابتدای فصل این بازیکنان را جذب کرد و حاال 
او مس��ئول این اتفاقات اس��ت. این در حالی است که مدیران باشگاه برای 
استفاده از بازیکنان خارجی که نمی شناسند باید احتیاط بیشتری می کردند 
و با توجه به سابقه فوتبالی خود و مشاهده سطح این دو بازیکن، آن گاه اجازه 

حضور آن ها را در باشگاه می دادند تا چنین ضربه ای به باشگاه وارد نشود.!
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در روی دیگر سکه ورزش سیرجان چه می گذرد؟

والیبال
 زیر سایه فوتبال 

 مخالفان و موافقان تیم والیبال سیرجان چه گفتند؟

◄ لطفاً درباره کارگاه مورد بازدید توسط 
مسئولین توضیح دهید؟

ای��ن کارگاه، کارگاه برداش��ت ق��ارچ گانودرما 
)لوسی دم( است که جنبه ی عمومی استفاده ی 

آن دارویی و درمانی است.
◄ راه ان�دازی آن به چه ص�ورت بوده و 
آی�ا افراد ع�ادی هم می توانن�د این گونه 

کارگاهی را راه اندازی کنند؟
بله همشهریان عزیز می توانند با داشتن حداقل 
یک فضای 30 الی 40 مترمربع سرپوشیده که 
می تواند پارکینگ، انب��اری، زیرزمین و یا هر 
اتاق کوچک دیگری باش��د با امکانات اولیه ی 
مانن��د آب و برق ش��روع کنند و این محصول 

طول دوره برداشت 2 ماهه دارد
◄ آی�ا جزو مش�اغل خانگی محس�وب 

می شود؟ 
بله می تواند جزو مشاغل خانگی زودبازده قرار 

گیرد.
◄ اف�رادی ک�ه می خواهند مب�ادرت به 
راه اندازی ای�ن کارگاه کنند را راهنمایی 

می کنید
تیم پشتیبان و راه اندازی شرکت ما،  از ابتدای 
کار ب��ا خود ش��رکت ما اس��ت و ای��ن تیم از 

لحظه ی تجهیز و راه اندازی و برداشت در کنار 
تولیدکننده اس��ت و در ص��ورت بروز هرگونه 

مشکل آن را رفع خواهد نمود
◄ بازار این محصول چگونه اس�ت و چه 

تضمینی برای فروش هست؟ 
درباره ب��ازار فروش باید ع��رض کنم در حال 
حاضر با 8 ش��رکت بازرگانی در بحث صادرات 
قرارداده��ای بلندمدت بسته ش��ده و حداکثر 
ظرفیتی که می توانیم خریداری و صادر کنیم 
ماهیانه 5 تن قارچ خش��ک هست و بر اساس 
این بازار از همین جا به تمام کس��انی که قصد 
راه اندازی کارگاه کش��ت دارند اطمینان خاطر 
می دهیم ک��ه بدون هیچ دغدغ��ه ای اقدام به 

راه اندازی نمایند.
◄ آیا تاکنون مراجع�ه ای در این زمینه 

داشته اید؟
در حال حاض��ر 32 کارگاه تجهیز و 8 کارگاه 
راه اندازی شده است که به طور میانگین در هر 

کارگاه برای 2 نفر زمینه فعالیت فراهم است.
◄ نحوه ی برداشت چگونه است؟

سیس��تم تولید ای��ن قارچ ها کامالً هوش��مند 
و مکانیزه هس��ت و فقط موقع برداش��ت باید 
تولیدکننده ای��ن کار را انجام ده��د که باز با 

نظارت مشاوران ما صورت می گیرد.
◄ به ج�ز بحث اش�تغال زایی خانگی آیا 
ام�کان صنعت�ی ش�دن این کس�ب وکار 

هست؟
بله در بحث اشتغال زایی در کارگاه های بزرگ تر 
و صنعت��ی در متراژه��ای بزرگ ت��ر می تواند 

زمینه ی فعالیت افراد بیشتری را فراهم کند.
◄ حداقل فضا و س�رمایه برای ش�روع 
چقدر اس�ت و آی�ا مکانی ب�رای اعطای 

تسهیالت برای عالقه مندان است؟
حداق��ل فضای ممک��ن برای راه ان��دازی یک 
کارگاه تولیدی اس��تاندارد 40 مترمربع هست 
که ب��ا حداقل س��رمایه ی 40 میلیون تومانی 
ماهانه درآمد 6 میلیون تومان بهره وری داشته 
باش��د بله بانک های عامل برای این راه اندازی 

تسهیالت در اختیار عالقه مندان می گذارد.
◄ راه ارتباطی همشهریان با شما چگونه 

است؟
ش��رکت لوت��وس صنعت درزمین��ه ی تجهیز 
راه اندازی و مش��اور کس��ب وکارهای نوین در 
حال حاضر در س��یرجان مش��غول به فعالیت 
هست که عالقه مندان می توانند جهت کسب 
اطالعات بیشتر به آدرس چهارراه 17 شهریور 

مجتم��ع دک��ورات مراجعه و یا ب��ا تلفن های 
09120630059 و 03442273403 تماس 

حاصل کنند.
◄ آیا مس�ئولین در راس�تای گسترش 

این گونه کسب وکارها اقدامی کرده اند؟

بله با حمایت نماینده ی مردم در مجلس آقای 
حس��ن پور این کار شروع شد و اکنون آمادگی 
هم��کاری ب��ا کلیه اف��راد حقیق��ی و حقوقی 
در س��طح خرد و کالن،ارگان ها و س��ازمان ها 

می باشیم.

تحّولی نوین در
 بخش اشتغالزایی سیرجان

             نگارستان 

ط�ی بازدی�دی ک�ه هفت�ه ی گذش�ته 
نماینده ی مردم،  مدیرکل فنی و حرفه ای 
از  اس�تان و مع�اون آموزش وپ�رورش 
کارگاه پرورش ق�ارچ دارویی گانودرما 

داشتند. 
شهبازحس�ن پور با اولویت ق�رار دادن 
بحث معیش�ت مردم عنوان کرد: اکنون 
جامعه نیازمند راه اندازی کسب وکارهای 
خانگ�ی زودب�ازده هس�ت و از این نوع 

کسب وکارها باید حمایت کرد. 
همچنین مهن�دس جهانگیری مدیرکل 
فّن�ی و حرف�ه ای دراین ب�اره گفت: در 
بازدی�دی که ب�ه اتفاق نماین�ده مردم 
توس�ط  ک�ه  کارگاه  ازای�ن  س�یرجان 
ش�رکت لوت�وس در حاش�یه ی ش�هر 
راه ان�دازی ش�ده ب�ود ج�زو بهتری�ن 
نمونه ه�ا در ح�وزه ی مش�اغل خانگی 
ب�ود که تاکنون دیده بودم. نکته ی مهم 
در این ح�وزه حمایت فّن�ی و حرفه ای 
و معرف�ی اف�راد متقاضی ب�رای اعطای 
تس�هیالت می باش�د. البته باید به  این 
نکت�ه هم اش�اره کنم که قرار اس�ت از 
تیم پش�تیبانی ش�رکت لوتوس صنعت 
برای آموزش این حرفه در مرکز استان 

دعوت به عمل آوریم.
 

گفت و گو با مدیرعامل شرکت
در ادامه به سراغ مهندس محمد اکبری 
مدیرعامل این شرکت که از سال 92 در 
بح�ث تولید محتوای کس�ب  وکار نوین 
فعالیت داش�ته و کسب و کارهایی اعم 
از کاشت زعفران های گلخانه ای،  تولید 
کمپوس�ت قارچ های دارویی و صادرات 
ان�واع محص�والت کش�اورزی م�درن 
فعالیت داش�ته می رویم تا از نحوه این 
کس�ب وکار اطالع بیش�تری به دس�ت 

بیاوریم.



مریم کاظمی

جش��نواره تئاتر اس��تان در حال��ی 31 امین 
س��ال برگزاری خود را سپری می کند که در 
برهه  هایی شاهد عدم برگزاری آن بوده ایم. این 
جشنواره در حالی قرار است پس از 16 سال 
این هفته بار دیگر در سیرجان برگزار شود که 
پیش از این فقط دوبار طی س��ال های 81 و 
82 دو س��ال متوالی در این شهر برگزار شده 
است و با وجودی که سیرجان مهد تئاتر است 
و امکان برگزاری آن را بیش از شهرهای دیگر 
دارد، دیگر از برگزاری آن در این شهر خبری 
نبود. رئیس اداره ارشاد سیرجان در گفتگو با 
نگارستان در جزئیات این جشنواره تئاتر که 
قرار اس��ت از فردا یکش��نبه 26 آب��ان برگزار 
ش��ود گفت: در ای��ن دوره از جش��نواره ابتدا 
24 گروه از سراسر استان شرکت داشتند که 
پس از بازبینی 8 گروه به مرحله ی نهایی راه 
یافتند. وی گفت: شهرهای سیرجان،  انار،  بم، 
رفسنجان هر کدام یک تئاتر در مرحله نهایی 
جشنواره دارند و از کرمان 4 گروه تئاتری به 

این مرحله رسیده اند.
پورمحسنی افزود: گروه های برگزیده جشنواره 
روزه��ای26 الی 29 آبان م��اه به مدت 4 روز 
در سه تاالر فردوسی، پالتو فرهنگسرا و تاالر 
غدیر در حضور داوران و سایر ناظران استانی و 
کشوری به اجرای برنامه می پردازند. وی زمان 
ب��ه اجرا درآمدن نمایش��نامه های راه یافته به 
مرحله ی نهایی را  از ساعت15:30 هرروز در 

مکان های یادشده دانست و گفت:  در مجموع 
150 نفر میهمان اعم از گروه های نمایش��ی، 
عوام��ل فّن��ی،  داوران و  عوام��ل اجرای��ی در 
سیرجان حضور خواهند داشت. پورمحسنی 
زمان برگزاری اختتامیه مراس��م را بعدازظهر 
روز چهارش��نبه در آخرین روز جش��نواره در 
تاالر غدیر اعالم کرد که در نهایت اثر برگزیده 
جشنواره تئاتر اس��تان به جشنواره سراسری 
فج��ر ک��ه در دی یا بهمن در ته��ران برگزار 

خواهد شد راه خواهد یافت.

◄ پای صحبت حمید موسوی 
مدیر اجرایی 31 امین جشنواره استان 

»در رابط��ه با این جش��نواره باید عرض کنم 
این جشنواره چند دوره به صورت غیرمتمرکز 
برگ��زار ش��د ب��ه این ص��ورت که ه��ر گروه 
در ش��هر خ��ودش و در حض��ور داوران اجرا 
می کرد و بع��د فقط اعالم نتایج را داش��تیم 
که این ش��یوه برگزاری با اعتراض گروه ها به 
دلیل ندیده ش��دن کارها مواجه شد اما حاال 
چند سالی اس��ت که به صورت متمرکز اجرا 
می شود. س��ال گذشته رفسنجان میزبان بود 
و امس��ال سیرجان. البته بین سال های 86 تا 
87 هم بنا به دالیلی جشنواره اجرا نشد ولی 
خوشبختانه اکنون چند سالی است به صورت 
مرتب در حال اجرا و برگزاری است.« وی که 
رئیس انجمن نمایش سیرجان نیز هست در 
خصوص گروه های تئاتر س��یرجان گفت: »از 
سیرجان برای این جشنواره 6 کار ارسال شد 

که نهایتاً نمایش »مثل میمون« از گروه تئاتر 
»میم« به مرحله ی نهایی راه یافت. البته باید 
این نکته را خاطرنش��ان کنم که در سیرجان 
6 گروه ثبت ش��ده ی رسمی داریم که شماره 
ثبت و پروانه فعالیت داشته و مرکز هنرهای 
نمایشی آن ها را به رسمیت می شناسد و این 
در حالی اس��ت ک��ه اس��تان دارای 9 گروه و 
س��یرجان 6 گروه است و این گروه ها حداقل 

در سال 12 اجرا دارند.«

◄ درب�اره نمای�ش »مث�ل میم�ون« از 
سیرجان 

اما ابراهیم اس��دی کارگ��ردان تنها نمایش 
راه یافته به جش��نواره سراس��ری اس��تان از 
س��یرجان در خصوص نمایشنامه اش گفت:  
»شما یک سخنرانی مهم دارید خبرنگارها و 
رس��انه ها آماده هستند که صدای شما را به 
تک تک خانه ها و مردم برسانند شما از خواب 

بلند می شوید جلوی آینه ناگهان خشک تان 
می زند، گوش های ش��ما مثل میمون شده 
و یک دم س��یاه بلند درآوردید، ساعت مثل 
خرگوش تازه آزاد ش��ده در صحرا می شود و 
همه منتظر شما هستند تا از اتاق خود جهت 
سخنرانی بیرون بیاید ولی شما مانده اید با دم 
و گوش خود چه کنید! ناگهان در اتاق شما 
ب��از می ش��ود و .......« کارگردان این تئاتر در 
توضیح نمایشنامه اش گفت: » همه انسان ها 
می توانن��د انس��ان بمانند، به حکم ش��عور و 
اخالق یا تبدیل به چیزی مثل میمون بشوند 
به حکم غریزه، میمونیت انس��ان ها همیشه 
با آن هاس��ت. نصف آدم ها صبح ها که بیدار 
می ش��وند نیم س��اعت تا چهل دقیقه طول 
می کش��د دم های نامرئی خودش��ان را لوله 
کنند و بکنند  تو ش��لوارهای مارک دارشان، 

همه می توانند میمون باشند...«
اس��دی گفت: »نمایش مثل میمون س��عی 

دارد انس��ان های عموماً به خواب رفته را که 
درکشاکش زندگی پیچیده امروزه که چنگ 
خورده شبکه ارتباط های سالم و ناسالم شده 
است را با زنگ انسانیت بیدار کند انسان هایی 
که به ش��نیدن فاجعه ع��ادت کردن و دیگر 

واکنش انسانی از خود نشان نمی دهند..«

◄ عناصر نمایش مثل میمون 
این کارگردان گفت: »نمایش-مثل میمون- 
به نویسندگی و کارگردانی بنده؛ بازی فرشته 
گلس��تانه، آی��دا دولت آبادی، یس��نا مطلق، 
ش��هرزاد پژمان، مرتضی مطلق، صابر سلطان 
احم��دی، محمود مؤذنی، حس��ام نورمندی، 
س��ّید محمدرضا موس��وی و به هّمت افسانه 
پورعبدل، فرهاد ستوده، تیام و حامد تانوردی، 
علی س��عیدی، رها اسدی و یاسین مطلق به 
روی صحن��ه می رود. این تئاتر تاکنون چهل 
بار مجموعاً در ش��هرهای کرمان، سیرجان و 
بندرعباس به اجرا رفته و با استقبال بی نظیر 
مواجه ش��ده بازتاب مؤثری در بین رسانه ها 
و منتقدین و مخاطبین خود داش��ته اس��ت. 
این نمای��ش در بین نمایش های اجراش��ده 
تنها نماینده ش��هر سیرجان در سی ویکمین 
جش��نواره تئاتر اس��تانی اس��ت ک��ه میزبان 
مهم ترین رویداد مهم نمایشی در کل کشور، 
ش��ده اس��ت و به گمان من کار بلدهای این 
عرصه با این نمایش می توانند بخت بلندی در 
این جشنواره داشته باشند و نماینده باعزتی 

برای شهرستان سیرجان باشند.«

محمدعلی آزادیخواه 

به عقیده ی پرنده، پرس�تیدنی  ترین چیز، 
قفِس ساخته نشده است 

■ دنیا، مانند اس��بی اس��ت که م��ا بی خیال 
و بی تف��اوت ب��ر آن س��واریم و از اینک��ه کجا 

می بردمان، خبر نداریم. 
■ وع��ده ی رادمردان، اگر نس��یه هم به نظر آید، همیش��ه ی خدا 

نقد است. 
■ عزی��ز با تمیزم! عال��م باش و عاقل که علم گنجی اس��ت نابود 

نشدنی و عقل لباسی است نفرسودنی. 
■ عزیز ارجمندم! عقل و منطق داش��ته باش که از عقلت همیشه 
بهره ها می بری و با منطق و بیانت به همنوعانت سودها می رسانی. 
■ از کار شیطانِی َرش��ک بُردن و حسادت کردن و َحَسد َورزیدن 

بپرهیز که باروِت حسادت، قلبت را می تََرکاند. 
■ بهترین و با ارزشترین دارایی انسان، داشتن عقل سلیم است. 

■ آش��کارترین نشانه ی عقِل َس��لیم انسان ها، وجود ُصلح و ِسلْم و 
نوع دوستی است. 

■ پاکدلی و روشنْ ضمیری از نیک نفسی و پاک نهادی انسان است. 
■ »غولَْدنگ« ها چون نمی خواهند امروزی باش��ند، قرن هاست که 
کتاب صلح ش��ان ناخوانده مانده اس��ت. )غولَْدنگ ]صفت فارس��ی 
مرکب[: غول تََش��ْنگ، ُقلَْتَش��ن، آدم قد بلند بد ترکیب، ش��ریر و 

فتنه جو و فتنه انگیز.( 
■ غولدنگ و کتاب صلح؛ یعنی غول و بسم ا... !- که با هم نمی آیند 

و از هم گریزانند. 
■ در جایی که پُر از ُصلح و ِس��لْم و َصفاست، آدم های شریر و داْو 
به هم زن و مفس��ده جو و فتنه انگیز، سال هاست که گورشان را ُگم 

کرده اند. )ِسلْم بر وزن علم یعنی صلح و آشتی(. 
■ قطره ی باران وقتی نوش��یدنی و قابل آش��امیدن می شود که با 

قطره های دیگر یکی شود. 
■ تنه��ا از آب روان و پوین��ده می توان نش��انی سرچش��مه اش را 

پرسید. 
■ صفِر تنهاِی تُهیدس��ت، همه آبرو و ارزش��ش به همنش��ینی با 

دیگر اعداد است. 
■ بیچاره تری��ن س��کوت ها همس��ایه ی دیوار به دی��واِر فریادهای 

ناهماهنگند. 
■ عزی��زم! خزنده ی خاْک خف��ت مباش، پرنده  باش و بگذار حتی 

سایه ات هم مثل برق و باد روی زمین پرواز کند. 
■ در با خدا بودن ها، بس��یاری از ما دعا و نیایش نمی کنیم، بلکه 

فقط التماس می کنیم. 
■ در س��کوت ب��ه دنب��ال فریاد گش��تم، گفتند: نگرد که بس��یار 

گشته اند. 
■ به عقیده ی پرنده، پرستیدنی  ترین چیز، قفِس ساخته نشده است. 

■ تیر شهاب، نور را در گوش نامتناهی شب فریاد می کشد.
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جزئیات سی و یکمین جشنواره تئاتر 

سیرجان؛ میزبان 
بیش از
 یکصد هنرمند 
از سراسر استان

کاریکلماتور

 پدرم،به چه مشغول کنم دیده و دل را که هنوز
دل تو را میطلبد، دیده تو را میجوید

ضمن تقدیر و تش�کر از کلیه س�روران گرامی که در مراس�م تشییع، 
تدفین، ترحیم و خاکبندان شادروان 

محمود غالمحسینی 
ش�رکت و ابراز همدردی نموده اند به استحضار می رساند مراسم چهلمین روز 
درگذش�ت آن عزیز از دست رفته روز پنج شنبه 98/8/30 از ساعت 3 الی 5 

بعدازظهر برگزار می گردد. 
س�اعت حرکت: 3/30 بعدازظهر از خیابان تختی، کوچه ش�ماره 8، منزل آن 

مرحوم به سمت بهشت زهرا آباده 
خانواده های غالمحسینی و شیرازی  روابط عمومی شرکت ملی صنایع مس ایران

آگهی مناقصه شماره 21982709  
موضوع مناقصه: حفاری، لوله گذاری، خرید و نصب پمپ مربوط به

 7 حلقه چاه پمپاژ 300 متری در معدن مس سرچشمه 
ش�رکت مل�ی صنایع مس ای�ران در نظر دارد: حف�اری، لوله گذاری، خرید و نصب پم�پ مربوط به 7 حلقه 
چاه پمپاژ 300 متری در معدن مس سرچش�مه را از طریق مناقصه عمومی به انجام برس�اند. جهت کس�ب 

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 پارسان پسته کویر شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 1943 و شناسه ملی 10860545944 

به استناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/07/15 : - محل 
ش�رکت به اس�تان کرمان ، شهرس�تان س�یرجان ، بخش زیدآباد ، دهس�تان 
زیدآباد ، روس�تا قاسم آباد1، جاده سیرجان شهربابک ، پالک 0 ، طبقه همکف 
کدپس�تی 7837383050 بنابراین ماده مربوطه در اساسنامه اصالح می گردد 
. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری سیرجان )644592(

آگهی تغییرات شرکت پارسان پسته کویر شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 1943 و شناسه ملی 10860545944 

به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ 1398/07/15 : - آقای علی غیاثی 
حافظی ش�ماره ملی 3070113141به س�مت مدیرعامل وعض�و هیئت مدیره - 
خانم مهدیه غیاثی حافظی ش�ماره ملی 3070395716به س�مت رئیس هیئت 
مدیره - خانم غزل غیاثی حافظی ش�ماره ملی 3060548765به س�مت نائب 
رئی�س هیئت مدیره - کلیه اس�ناد و اوراق بهادار و تعهد آور ش�رکت از قبیل 
چک ، س�فته، بروات وعقود اسالمی و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل 
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 )644595(

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی پدید آوران جنوب شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 1439 و شناسه ملی 10860538032

 به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ 1398/06/11 الف-تعیین س�مت 
مدی�ران : آقای نامدار قدوس�ی به ش�ماره ملی 3179161310 به س�مت رئیس 
هیأت مدیره خانم هدا قدوس�ی به ش�ماره ملی 3071814453 به س�مت نایب 
رئیس هیأت مدیره آقای میثم قدوس�ی به ش�ماره ملی 3060032610 به سمت 
عضو اصلی هیأت مدیره آقای نامدار قدوس�ی به ش�ماره ملی 3179161310 به 
سمت مدیرعامل ب- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک 
، س�فته ، بروات ، قراردادها و عقود اس�المی و نامه های اداری و اوراق عادی با 
امضاء آقای نامدار قدوس�ی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت 
اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسس�ات غیرتجاری 

سیرجان )644599(

آگهی تغییرات شرکت گهر هرند سیرجان شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 2678 و شناسه ملی 10861835910 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/10/18: به موضوع 
فعالیت ش�رکت موارد ذیل الحاق وماده 2 اساسنامه اصالح گردید : حمل ونقل 
مواد معدنی در محدوده معدن ، گودبرداری وخاکبرداری پس از کسب مجوز از 
مراجع ذیصالح . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )644601(

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی پدید آوران جنوب شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 1439 و شناسه ملی 10860538032 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/06/10 
الف-اعض�اء هیئت مدیره به ق�رار ذیل برای مدت دو س�ال انتخاب گردیدند: 
آقای نامدار قدوس�ی به ش�ماره ملی 3179161310 خانم هدا قدوسی به شماره 
ملی 3071814453 آقای میثم قدوسی به شماره ملی 3060032610 ب- آقای 
مصطفی س�االری به ش�ماره ملی 3071776731 به سمت بازرس اصلی و آقای 
محمد س�االری به ش�ماره ملی 3071905491 به سمت بازرس علی البدل برای 
مدت یک سال مالی انتخاب ش�دند. ج-روزنامه کثیراالنتشار نگارستان جهت 
نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )644605(

آگهی تغییرات شرکت ارشیا تجارت کویر شرکت با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 3971 و شناسه ملی 14005555183 

به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی ف�وق العاده م�ورخ 1397/11/02 آقای 
محس�ن رفیعی نژادبش�ماره مل�ی 3071106203 مدیر تصفیه ش�رکت منحله 
آرش�یا پنجره پارس شناس�ه ملی 10980234415 دارنده مبلغ 30000000ریال 
سهم الش�رکه بموجب سند صلح شماره 136788مورخ 1397/10/26 تنظیمی 
دفتراسناد رسمی شماره 14سیرجان مبلغ 20000000ریال سهم الشرکه خود را 
آقای محس�ن رفیعی نژاد بشماره ملی 3071106203 ومبلغ 10000000 ریال را به 
خانم مریم طاهری شماره ملی 3071826346 واگذار واز شرکت خارج گردید و 
دیگر هیچ گونه حق وسمتی در شرکت ندارد سهم الشرکه شرکاء پس از انتقال 
صورت پذیرفته بش�رح ذیل می باش�د : آقای مجتبی رفیعی نژاد ش�ماره ملی 
3071120729 دارای 40000000ریال از س�هم الش�رکه آقای محسن رفیعی نژاد 
ش�ماره ملی 3071106203 دارای 20000000ریال از سهم الشرکه شرکت آرشیا 
بنای کویر شناس�ه ملی 14000121996بنمایندگی آقای مصطفی یوسفی شماره 
ملی 3071235976 دارای 30000000ریال از س�هم الش�رکه خانم مریم طاهری 
ش�ماره ملی 3071826346 دارای 1000000ریال از سهم الشرکه اداره کل ثبت 
اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسس�ات غیرتجاری 

سیرجان  )644606(

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

ب�ه اس�تناد صورتجلس�ه هیئ�ت مدی�ره م�ورخ 1398/07/16 الف-تعیی�ن 
س�مت مدیران ب�رای مدت باقیمانده : آق�ای محمد سعیدعباسلوش�ماره ملی 
3071208235 ب�ه س�مت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره آقای رضا ایش�اهی 
س�یرجانی شماره ملی 3071150792 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد 
حمید عباس�لو ش�ماره ملی 3071270666 به س�مت نائب رئیس هیئت مدیره 
ب-کلیه اس�ناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات 
، عقود اسالمی و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشد . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )644607(

آگهی تغییرات شرکت ارشیا تجارت کویر شرکت با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 3971 و شناسه ملی 14005555183 

به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی ف�وق العاده م�ورخ 1397/11/02 تعداد 
اعضاء هیئت مدیره به 4 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساس�نامه اصالح 
گردید. اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و 

موسسات غیرتجاری سیرجان )644610(

آگهی تغییرات شرکت ارشیا تجارت کویر شرکت با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 3971 و شناسه ملی 14005555183 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/11/02 
- اعض�اء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند: آقای 
مجتبی رفیعی نژاد ش�ماره ملی 3071120729 آقای محسن رفیعی نژاد شماره 
ملی 3071106203 ش�رکت آرشیا بنای کویر شناس�ه ملی 14000121996 خانم 
مریم طاهری ش�ماره ملی 3071826346 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )644613(

آگهی تغییرات شرکت ارشیا تجارت کویر شرکت با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 3971 و شناسه ملی 14005555183 

به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره م�ورخ 1397/11/02 الف-تعیین س�مت 
مدی�ران : آق�ای مجتب�ی رفیع�ی نژاد ش�ماره مل�ی 3071120729 به س�مت 
رئی�س هیئ�ت مدیره آق�ای محس�ن رفیعی نژاد ش�ماره مل�ی 3071106203 
ب�ه س�مت نائب رئیس هی�ات مدیره ش�رکت آرش�یا بنای کویر شناس�ه ملی 
14000121996بنمایندگی آقای مصطفی یوس�فی ش�ماره ملی 3071235976 
به س�مت عضو هیئت مدیره خانم مریم طاهری ش�ماره ملی 3071826346 به 
سمت مدیرعامل ب- کلیه اسنادواوراق بهادار وتعهد آور شرکت از قبیل )چک 
–س�فته – بروات ( و عقود اس�المی با امضاء رئیس هیئ�ت مدیره و مدیرعامل 
همراه با مهر ش�رکت و اوراق ع�ادی واداری با امضاء مدیرعام�ل همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )644620(

تاسیس شرکت سهامی خاص مانا پارسه زرین تجارت درتاریخ 1398/08/01 
به شماره ثبت 4741 به شناسه ملی 14008715296 ثبت و امضا ذیل 

دفاترتکمیل گردیده 
ک�ه خالص�ه آن به ش�رح زیر جه�ت اط�الع عموم آگه�ی میگ�ردد. موضوع 
س�اختمان   – ابنی�ه  و  عمران�ی  پیمان�کاری  ام�ور  کلی�ه  :انج�ام  فعالی�ت 
سازی،شهرک س�ازی،جاده سازی،راه سازی،جدول کش�ی،پل سازی،پیاده رو 
سازی،فضاسبز،نقشه کشی ،نقش�ه برداری- ساخت، اجراء و نظارت واحدهای 
مس�کونی ، اداری و تج�اری- انج�ام کلی�ه ام�ور مرب�وط به تاسیس�ات )آب 
،برق،گاز،مخابرات،فاض�الب(- انجام امور پیمان�کاری مربوط به تولید ، توزیع، 
انتقال نیرو، اعم از نیروگاه ها ، ش�بکه های برق وتاسیس�ات برقی ،پست های 
توزیع و الکترونیک عام و خاص، سیستم های کنترل برق و ابزار دقیق- انجام 

کلیه امور خدمات عمومی- تنظیف واحدهای اداری ،تجاری ، مسکونی- انجام 
کلی�ه امور بازرگانی ، خرید و فروش کلیه کااله�ای مجاز بازرگانی- صادرات و 
واردات کلی�ه کاالهای مجاز بازرگانی- ترخی�ص کاال از گمرکات - خاکبرداری 
، گود برداری ، باطله برداری ،اس�تخراج ، اکتش�اف ، بهره برداری از معادن رو 
ب�از وزیر زمینی، حمل و نقل مواد معدن�ی در محدوده معدن- تامین ، تعمیر و 
نگهداری ماشین آالت صنعتی ، معدنی ، اداری - تامین نیروی انسانی شرکت - 
شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی- طبخ و توزیع غذا ،رستوران 
داری،سلف سرویس درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط 
م�دت فعالی�ت : از تاریخ ثبت به م�دت نامحدود مرکز اصلی : اس�تان کرمان ، 
شهرس�تان س�یرجان ، بخش مرکزی ، شهر س�یرجان، محله ابومسلم ، کوچه 
ابومس�لم 1 ، بلوار امام رضا ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپس�تی 7814668973 
سرمایه ش�خصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 
100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط 
موسسین طی گواهی بانکی شماره 4629/2/155 مورخ 1398/06/14 نزد بانک 
ملت ش�عبه بلوار امام رضا سیرجان با کد 4629.2 پرداخت گردیده است اعضا 
هیئت مدیره آقای هادی محمودآبادی به شماره ملی 3071128886و به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 س�ال خانم مهری اس�دی زیدآبادی به ش�ماره 
ملی 3071258011و به س�مت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 س�ال آقای 
جابر زارعی طالبی به ش�ماره ملی 3071778661و به سمت عضو هیئت مدیره 
به مدت 2 س�ال و به س�مت مدیرعامل به مدت 2 س�ال دارن�دگان حق امضا : 
کلیه اوراق و اس�ناد بهادار و تعهد آور ش�رکت از قبیل چک ، س�فته ، بروات ، 
قراردادها عقود اس�المی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر 
ش�رکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری ب�ا امضاء مدیرعامل یا رئیس 
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه بازرسان آقای محمد زیدآبادی نژاد به شماره ملی 3071288263 به 
س�مت بازرس علی البدل به مدت یک س�ال مالی آقای س�عید عماد به شماره 
ملی 3071794142 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر 
االنتشار نگارس�تان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 
فعالی�ت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باش�د. اداره کل ثبت 
اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسس�ات غیرتجاری 

سیرجان )644621(

آگهی تغییرات شرکت فوالد تنبور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2303 
و شناسه ملی 10860551318 

به استناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/04/12 الف- 
صورتهای مالی منتهی به 1397/12/29 مورد تصویب قرار گرفت . ب- روزنامه 
نگارستان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ج-شرکت حسابرسی 
وخدمات مالی کوش�امنش شناسه ملی 10100434110 را به عنوان بازرس اصلی 
وآقای محمد عضدی ش�ماره ملی 3070101348 را به عنوان بازرس علی البدل 
برای مدت یکس�ال مالی انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )644628(



در حاش��یه سفر ریاس��ت جمهوری و 
در جلس��ه روز سه ش��نبه انبوه سازان 
مسکن که در آن گروهی از انبوه سازان 
ب��ه اتف��اق دو معاون وزیر مس��کن و 
رئیس س��ازمان ملّی زمین و مس��کن 
کشور ش��رکت داش��تند از سیرجان 
به عنوان شهرس��تانی نام برده شد که 
رتبه اول اس��تان در موضوع ساخت و 
ساز مسکن را به دس��ت آورده است. 
در این نشس��ت مهندس نبیان رئیس 
س��ازمان ملّی زمین و مس��کن کسب 
این رتبه را به مس��ئولین شهرس��تان 
سیرجان و مدیران تعاونی های مسکن 
تبری��ک گفت و افزود: چنانچه س��ایر 
اس��تان کرم��ان همچون  ش��هرهای 
س��یرجان در طرح ملّی مسکن فّعال 
ش��وند از مشکالت مس��کن تا حدود 
زیادی در استان کرمان کم می شود. 

آذرماه سال گذش��ته بود که در سفر 
وزی��ر راه و مس��کن و شهرس��ازی به 
سیرجان وی اعالم کرد در این سال ها 
هی��چ مس��کن مهر جدیدی س��اخته 
نش��ده، ولی س��یرجان از ای��ن قاعده 
مس��تثنا بود و با حمایت مس��ئولین 
شرکت های  شهرس��تان  بلندمرتبه ی 
تعاونی مس��کن س��یرجان توانستندبا 
افتخار واحدهای ساخته ش��ده ی خود 
را ب��ا اقت��دار افتت��اح و تحویل اعضاء 
نمایند. در همان سال رئیس سازمان 
ملّی مسکن و زمین ایران نیز در سفر 
به سیرجان طی مراسم ویژه ای بیش 
از 2000 واح��د مس��کونی را افتتاح 
کرد. نماینده مردم در آن مراسم طی 
سخنانی از معاون وزیر خواست اجازه 
دهن��د ای��ن روند در این شهرس��تان 
پُر جمعی��ت ادامه یابد و نیاز تعاونی ها 
برای س��اخت مسکن های جدید برای 
متقاضیان برطرف شود و مانعی بر سر 
کار ایجاد نشود. متعاقب آن جلسه ای 
آن روز ب��ا حضور نماین��دگان وزارت 
مسکن، مسئوالن شهرستان و مدیران 
تعاونی ها در فرمانداری برگزار ش��د و 
راه کارهای تازه برای این درخواست ها 

بررسی و برخی مجوزها صادر شد. 
امسال اما نتیجه فرایند ساخت و ساز 
مسکن در س��یرجان در جلسه هفته 
گذش��ته معاون وزیر و دس��تگاه های 
ذیرب��ط در کرمان بررس��ی و از هّمت 
تعاونی های مس��کن ش��هر و حمایت 
مسئوالن ارشد شهرستان در این رابطه 
تقدیر شد. مسکن مهر پروژه  عظیمی 
بود که در کش��ور در زمان دولت نهم 
در س��ال  1386 کلید خورد و با  تمام 
اما و اگرها باالخره در پایان آن دولت 
متوق��ف و مقرر ش��د دولت جدید در 
قالب مسکن اجتماعی پروژه های خود 
را در ای��ن زمینه کلی��د بزند که این 
طرح در بسیاری شهرها عقیم ماند اما 

س��یرجان به عنوان یکی از شهرهایی 
ب��ود که در ای��ن زمینه درخش��ید و 
تعاونی های مس��کن شهرستان ضمن 
تکمی��ل باقیمانده طرح های مس��کن 
مهر، طرح های جدی��د خود را نیز در 
قالب مسکن ملّی با حمایت مسئوالن 
شهرس��تان  در هماهنگی ب��ا وزارت 
راه و شهرس��ازی ب��ه اجرا گذاش��تند 
و امروز نتیجه تالش ه��ای خود را به 
چش��م دیدند. در این می��ان »تعاونی 
پیمانکاران گل گهر«  کارگران  مسکن 
با مدیری��ت مهندس حمید ش��هبا و 
همکاری مهندس��ان ش��رکت مذکور، 
ب��ا  س��رافرازان«  مس��کن  »تعاون��ی 
مدیریت علی ع��زت آبادی برای افراد 
آزاد، »تعاون��ی مس��کن گهرزمین« با 
مدیریت محمد شهسواری و نیز برخی 
تعاونی های مس��کن دیگ��ر به ترتیب 
بیش��ترین واحد مس��کونی را در این 
مدت با کیفیت الزم احداث و تحویل 
متقاضی��ان مس��کن عض��و تعاونی ها 
دادند. تعاونی های یاد شده طرح های 
نیم��ه تمام خود را نی��ز هم اکنون در 

فازهای جدید ادامه می دهند. 

برای  ش�رایط ثبت متقاضایان 
مسکن مّلی 

در جلس��ه روز سه ش��نبه در کرم��ان 
پیرام��ون  ه��م  دول��ت  نماین��دگان 
طرح ه��ای جدی��د مس��کن صحبت 
کردن��د. محمود محم��ودزاده، معاون 
ساخت مسکن وزارت راه و شهرسازی 
ب��ا تقدی��ر از اقدامات انجام ش��ده در 
س��یرجان، ش��رایط ت��ازه متقاضیان 
ط��رح مس��کن ملّ��ی را بر ش��مرد و 
گفت:  چهار شرط عمده برای ثبت نام 

در طرح ملّی مس��کن اعالم ش��ده که 
عبارتنداز تأهل و سرپرس��ت خانواده 
بودن، نداش��تن مالکیت مس��کونی از 
اول فروردین 8۴ )که این شرط عالوه 
بر فرد متقاضی ب��ه افراد تحت تکفل 
ه��م اضافه می ش��ود(، عدم اس��تفاده 
از امکان��ات دولت��ی از قبی��ل زمین، 
آپارتمان یا تسهیالت ویژه یارانه دار و 
ش��رط چهارم داشتن سابقه اقامت در 
ش��هر مورد تقاضا به مدت پنج سال. 
وی  اضافه کرد: یکی از مزیت های این 
طرح اخذ بهای زمین دوس��ال بعد از 
تحویل خانه ی ساخته شده به صورت 
اقساطی است که با این وضع مردم با 
قیمت ناچی��ز می توانند صاحب ملک 
خود ش��ده و از بحث 99 ساله خارج 

شوند.
عل��ی نبیان مدیرعامل س��ازمان ملّی 
زمین و مس��کن نیز با تبریک ویژه به 
انبوه سازان سیرجانی که توانسته اند با 
داراب��ودن عملکرد باال در کل کش��ور 
مط��رح ش��وند گفت: در ط��رح اقدام 
ملّی مس��کن با دستور و موافقت وزیر 
محترم مسکن در استان کرمان شروع 
عملّیات داش��تیم و تفاهم هایی هم با 
دس��تگاه های مختل��ف در این زمینه 
منعقد کردیم و س��ازمان ملّی زمین و 
مس��کن هم یکی از وظایفش این بود 
که با توجه ب��ه پیگیری های نماینده 
شهرس��تان دغدغه های م��ردم را در 
زمینه مسکن کاهش دهد. وی گفت: 
اولین تفاهم نامه با ستاد اجرایی فرمان 
امام بود که دستورالعمل آن ابالغ شد. 
مکاتبه ای هم با بنیاد مسکن استان ها 
در زمین��ه نح��وه واگ��ذاری زمین به 
واجدین شرایط داشتیم. نبیان گفت: 

در س��یرجان اتفاقاتی که افتاد در این 
زمینه بسیار ارزشمند بود و ما منتظر 
افتتاح پروژه های جدید اقدام ملّی در 
شهرس��تان در کمتر از 6-7 ماه آینده 
هس��تیم و این نشأت گرفته از تحقق 

تعهد پیمانکاران ما است.
س��ازمان  مع��اون  بل��وردی  مه��دی 
ملّ��ی زمین و مس��کن هم ب��ا توجه 
ب��ه  واگ��ذاری زمین در ط��رح اقدام 
ملّ��ی به انبوه س��ازان س��یرجانی که 
قرار اس��ت در اوایل س��ال آینده این 
پروژه ه��ا تحوی��ل داده ش��وند گفت: 
باعث خوش��حالی اس��ت که سیرجان 
شاگرد اول س��اخت مسکن در سطح 
کش��ور بوده و واقعاً حرف های زیادی 
برای گفتن از لحاظ کیفیت،  س��رعت 
و کمیت داش��ته باشند و امیدواریم با 
حل مشکالت این تعاونی ها این روند 
تسریع پیدا کرده و همچنان این رتبه 

و عنوان در این شهر ماندگارشود.

خدمت به مردم افتخار ماست
حمید ش��هبا نماین��ده ی تعاونی های 
مس��کن و ب��ازرس تعاون��ی مس��کن 
کارگران پیمانکاران گل گهر در حاشیه 
این مراسم در خصوص اقدامات انجام 
ش��ده به خبرنگار ما گف��ت: واگذاری 
زمین های مسکن جدید در این سایت 
واق��ع در بل��وار والیت ب��ه 6 تعاونی 
ش��امل؛  تعاونی کارگ��ران پیمانکاران 
گل گهر، تعاون��ی مس��کن س��رافرازان 
دنیای مهر، تعاونی مس��کن کارکنان 
گهرزمین،  تعاونی مسکن همیشه بهار، 
تعاونی مس��کن تدبیر و امید و تعاونی 
قالب2500  مس��کن آرمه س��ازان در 
واحد مسکونی صورت گرفت که از این 
تعداد ح��دود 1380 واحد آن تحویل 
و یا آم��اده ی تحویل اس��ت و الباقی 
واحدها نیز در حال تکمیل و س��اخت 
هس��تند. وی افزود: با شکرگذاری به 
درگاه خداوند مهربان به خاطر توفیق 
ای��ن خدمت من وظیف��ه دارم عرض 
کنم که این امر محقق نمی شد مگر با 
پیگیری های خاص نماینده ی محترم 
مردم شهرستان س��یرجان و بردسیر 
جن��اب آقای حس��ن پور که همیش��ه 
دغدغه مسکن مردم را دارد. همچنین 
سرپرست محترم فرمانداری و نظارت 
عالی��ه جن��اب آق��ای دکت��ر بلوردی 
مدی��رکل محت��رم راه و شهرس��ازی 

سابق اس��تان، جناب آقای حاجی زاده 
مدیر کل حال حاضر راه و شهرسازی 
اس��تان و معاونین محترم ش��ان آقای 
مهندس اش��رفی، همچنین همکاری 
رؤس��ا و کارکنان محت��رم اداره راه و 
اداره محترم  شهرس��ازی س��یرجان، 
تع��اون و کار و رفاه اجتماعی، ادارات 
برق، آب، گاز و رؤس��ای محترم حوزه  
و کارکنان بانک های مس��کن، ملّی و 
رسالت که همواره راه گشای تعاونی ها 
و اعضای ش��ریف آن بوده اند. شهبا با 
اع��الم اینکه خدمت ب��ه مردم را جزو 
افتخارات خود می داند اضافه کرد: در 
پایان تش��کر می کنم از کلیه مدیران 
عامل و اعضای هیأت مدیره ی محترم 
تعاونی ه��ای مس��کن که ب��ا توجه به 
نوسانات قیمت بازار و مصالح، واحدها 
را ب��ه نح��و احس��ن احداث ک��رده و 

تحویل اعضاء داده اند.

ظرفیت باال در ساخت مسکن 
س��یروس آزاددل مدیرعام��ل تعاونی 
مس��کن کارگران پیمانکاران گل گهر 
نی��ز گفت: پ��روژه ی جدی��د و قبلی 
در سیرجان نش��ان داد که سیرجان 
هم��واره ظرفی��ت بس��یار باالیی در 
خصوص ساخت وس��از و تقاضا جهت 
واگذاری واحد مسکونی داشته و این 
امر محقق نمی ش��د مگر با استفاده از 
نیروه��ای متخص��ص و باتجربه. وی 
اف��زود: در تعاونی مس��کن کارگران 
پیمان��کاران گل گه��ر که در س��ایت 
قدیم مس��کن مهر و س��ایت جدید با 
واحد مسکونی ساخته شده  بیشترین 
س��عی گردیده بر اساس شفاف سازی 
با اعضاء و تحوی��ل به موقع واحدهای 

و  مناس��ب  باکیفی��ت  و  مس��کونی 
باتجرب��ه ی س��اخت بی��ش از1660 
واحد مسکونی همواره رضایت اعضاء 
را جل��ب نمایی��م. آزاددل در ادامه از 
کلی��ه کارمن��دان تعاونی مس��کن و 
اعض��اء هیأت مدی��ره، مهندس اصغر 
علیرضای��ی، مهن��دس محمدامانی و 
باالخص آقایان مهندس س��ّید حسن 
اس��ماعیل پور و مهندس حمید شهبا 
تش��کر کرد ک��ه در این م��دت برای 
رس��یدن به ای��ن مهم تمام س��عی و 
ت��الش خود را ب��ه کار بس��تند. وی 
گفت: این تعاونی مسکن سعی نموده 
در س��ایت جدید به لح��اظ کیفیت، 
الگوی مس��کن مهر را ارتقا بخشیده 
و ب��ا اس��تفاده از مصال��ح باکیفیت و 
مناس��ب در تمامی مراح��ل عملّیات 
اجرایی با س��اخت تع��داد 656 واحد 
مس��کونی در س��ایت جدید واقع در 
بل��وار والیت را اس��تارت زده و تعداد 
36۴ واح��د تاکن��ون تحوی��ل اعضاء 
نموده و بقیه در دست ساخت هستند. 
مدیرعام��ل تعاونی مس��کن کارگران 
پیمانکاران گل گهر با اشاره به دقت و 
ظرافت در این پروژه افزود: واحدهای 
س��اخته شده با متراژهای متفاوت در 
این چند فاز احداث شده اند که متراژ 
آن ه��ا از 85 تا 100 مترمربع متغییر 

است. 

 ساخت و س�ازهای جدید را 
ادامه می دهیم

علی عزت آبادی مدیر عامل ش��رکت 
تعاونی مس��کن س��رفرازان نیز ضمن 
تقدیر از مسئوالن سازمان ملّی زمین 
و مس��کن و مس��ئوالن شهرستان به 

خاط��ر حمای��ت از ای��ن طرح ه��ا در 
س��یرجان گفت: شرکت تعاونی ما در 
کمتراز 6-7 ماه آین��ده 128واحد از 
منازل مسکونی را که از قبل در حال 
آماده س��ازی هس��تند را تحویل اعضا 
می ده��د. وی اف��زود: در طرح جدید 
تاکن��ون 251 متقاض��ی ثب��ت نامی 
داش��ته ایم که باید در طرح ملّی ثبت 
نام نهایی کرده و س��اخت و سازهای 
جدی��د را در قالب طرح ملّی مس��کن 
ادام��ه دهیم. وی اف��زود: البته انتظار 
ما از اداره کل مس��کن و شهرس��ازی 
این اس��ت هم��ه موانع را از س��ر راه 
مسکن س��ازان بردارن��د ت��ا کاره��ا با 

سرعت بیشتری پیش برود.

ب�ه کارگاه  تبدی�ل س�یرجان 
ساخت مسکن 

عامل  مدی��ر  شهس��واری پور  محمد 
گهرزمین  مس��کن  تعاونی  ش��رکت 
نی��ز در خص��وص فعالیت های انجام 
ش��ده گفت: ب��دون اغ��راق بگویم با 
طرح هایی ک��ه نماینده مردم جناب 
حس��ن پور از آن در وزارتخان��ه دفاع 
می کند س��یرجان به کارگاهی برای 
س��اخت مس��کن تبدی��ل ش��ده که 
نشانه های آن بعداً مشخص می شود. 
وی با تقدیر از س��ایر مسئوالن شهر 
و اس��تان از جمله مدیران کل قدیم 
و جدی��د راه و شهرس��ازی اس��تان، 
سرپرس��ت فرمان��داری، رئیس راه و 
و حمایت های  شهرسازی شهرستان 
مس��ئوالن محترم گهرزمین س��ردار 
پوریان��ی و حاج حس��ین دالوریان، 
مدیران جدید و قدیم سایت و دکتر 
صادق��ی از اعضای هی��أت مدیره و 
هی��أت مدیره ی زحمتک��ش تعاونی 
مسکن س��منگان افزود: این شرکت 
تعاون��ی  در س��ال 9۴ تأس��یس و 
عضوگیری رس��می خ��ود را از میان 
کارکنان و کارگران شرکت گهرزمین 
و ش��رکت های تابعه شروع کرد و در 
فاز اول توانست۴0 واحد را همزمان 
با ورود وزیر محترم راه و شهرسازی 
در آذر سال گذشته افتتاح و بالفاصله 
پس از آن، س��اخت80 واحد دیگر را 
در دس��تور کار خود ق��رار داده و در 
طرح اقدام ملّی نیز200 واحد را ثبت 
نام و در مرحله ی عقد قرارداد دارد. 

شهس��واری پور گف��ت: چنانچ��ه به 
یاری خدا روال کار به همین منوال 
ادام��ه یابد برای س��ال های بعد نیز 
س��یرجان رتب��ه اول اق��دام ملّی را 
در طرح ه��ای اجرای��ی مس��کن به 
دس��ت می آورد و با این ش��رایط به 
تدریج جوانان شهرس��تان یکی پس 
از دیگ��ری صاحب منزل مس��کونی 

خواهند شد.
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|  علی عزت آیادی| |  محمد شهسواری پور| |  سیروس آزاددل| |  حمید شهبا|

در جلسه انبوه سازان مسکن در کرمان با حضور معاونین وزیر راه و شهرسازی اعالم شد:

سیرجان رتبه اول اقدام ملی در ساخت مسکن
 مدیران تعاونی های مسکن چه گفتند؟        معاون وزیر راه و شهرسازی شرایط تازه ثبت نام برای مسکن ملّی را اعالم کرد 
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|  نماهایی از واحدهای مسکونی احداث شده و یا در دست احداث |



گروه ح�وادث: معضل اجتماعی وجود گس��ترده 
متکدیان در ش��هرها موضوعی اس��ت ک��ه همواره 
ش��هرداری ها را با مشکل روبرو کرده است. معضلی 
که اگ��ر همراهی دیگر نهادها و مردم نباش��د حل 
شدنی نیست. حضور متکدیان و کودکان کار چهره  
ش��هرها را نازیبا کرده و آرامش روانی مردم را برهم 
می زند. شهرداری کالنشهرها که با  حجم بیشتری 
از ای��ن مش��کل مواجه هس��تند از مدت ها پیش با 
هدف فرهنگ سازی تبلیغات وسیعی را با نصب بنر 
بر روی بیلبوردها، محیط داخلی مترو، رس��انه ها و 
فضای مجازی با عنوان کمک نکردن شهروندان به 
متکدی��ان آغاز کرده اند. ش��هرداری تبریز در حذف 

متکدیان پیش��رو بوده و چندین س��ال پیش رسماً 
تبریز را شهر بدون گدا معرفی کردند. 

خبر رس��انه ای شده این روزها که بسیار مورد توجه 
مردم قرار گرفت حضور یک پسر 18 ساله متکدی 
اهل پاکس��تان با پوش��ش زنانه در سیرجان بود که 
توس��ط مأموران یگان امداد ظهر چهارشنبه حوالی 
ساعت 13 در تقاطع راهنمایی رانندگی در بلوار نماز 
)س��ّیدجمال الدین اسدآبادی( شناسایی و دستگیر 
شد. از قرار معلوم این پسر که ظاهراً بنا به گفته های 
خودش اهل کراچی پاکستان است، مدت ها است که 
در این محل مش��غول به کار پُردرآمد گدایی است. 
فرمانده انتظامی شهرس��تان سیرجان در گفت وگو 

با خبرنگار نگارس��تان در این ب��اره گفت: این فرد با 
صورت کاماًل پوشیده در حالی که فقط چشم هایش 
مش��خص بود به فریب مردم و گدایی مش��غول بود 
و هنگام دس��تگیری130 هزار تومان پول به همراه 
داشت که می تواند مربوط به درآمد آن روزش باشد. 
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد بیان داشت: این تبعه 
بیگان��ه به صورت غیرمجاز وارد ایران ش��ده و مدتی 
ساکن بافت بوده و س��پس به سیرجان آمده است. 
وی تصریح کرد: متأس��فانه مردم بدون بررس��ی و 
شناخت، به این فرد با تصّور اینکه یک خانم نیازمند 
اس��ت کمک می کردند، در حالی که او یک ش��یاد 
بوده است. این مقام انتظامی از شهروندان خواست 

کمک ه��ای نق��دی خ��ود را به نهاده��ای حمایتی 
پرداخته و یا مس��تقیماً به افراد مس��تحق آبرو دار 
بپردازند و از کمک به متکدیان س��رچهارراه ها جداً 

خودداری کنند. 
رئیس پلیس سیرجان بیان داشت: حذف متکدیان 
از سیرجان نیازمند عزم جّدی همه نهادهای متولی 
است. ش��هرداری وظیفه اصلی را دارد اما نهادهایی 
مانن��د فرمانداری، کمیته امداد، بهزیس��تی و ... نیز 
باید کمک کنند و نیروی انتظامی س��یرجان برای 
جمع آوری متکدیان مش��کلی ن��دارد اما فقط بحث 
جمع آوری مطرح نیست و بایستی ساماندهی انجام 

شود.

اعتراف سارق سابقه دار
 به سرقت 15 پراید

گروه حوادث: فرمانده انتظامی شهرس��تان س��یرجان از دستگیری یک 
ج��وان معتاد س��ابقه دار خبر داد که تاکنون به س��رقت 15 پراید اعتراف 
کرده اس��ت. س��رهنگ ایران نژاد افزود: متأس��فانه پرایدهای مدل 86 به 
پایین سیستم ضدسرقت)ایموبالیزر( ندارند و به راحتی مورد سرقت قرار 
می گیرند. البته دِر پراید حتی در مدل های باال نیز به راحتی در ظرف چند 
ثانیه باز می ش��ود و این یک مشکل امنیتی برای خودروی پراید است که 

زحمت آن گردن پلیس است. وی ادامه داد: متأسفانه اوضاع اقتصادی نیز 
سرقت ها را نسبت به گذشته تشدید کرده است. احتمال اینکه سرقت های 
بیش��تری توسط این فرد رخ داده باش��د وجود دارد و مأموران آگاهی در 
حال بررس��ی هس��تند. این مقام انتظامی تصریح کرد: این متهم پس از 
س��رقت خودروها، و برداش��ت ضبط، باتری، زاپاس، جک و ... آن ها را در 

حومه شهر رها کرده و متواری می شد.

کالهبرداری از راننده آژانس
گروه حوادث: علی رغم اطالع رسانی گسترده رسانه ها و هشدار های پی در پی 
پلیس و دس��تگاه قضای��ی، کالهبرداری از طریق کارت به کارت در س��یرجان 
همچنان قربانی می گیرد. مش��خص است عموماً افرادی که سوژه کالهبرداری 
قرار می گیرند، دنبال کننده رس��انه ها نبوده و عموماً به حّدی درگیر مش��کالت 
کار و زندگی هس��تند که وقت به مطالعه پیدا نمی کنن��د. این بار کالهبرداران 
تلفنی سراغ همشهری ما در یک آژانس تاکسی تلفنی رفته اند. او در گفت وگو با 
خبرنگار ما بیان داشت: دیشب فردی با لهجه تهرانی که بسیار رسمی صحبت 
می کرد تماس گرفت و گفت که دکتر )...( است و باید بسته ای را از بیمارستان 
)...( کرمان به س��یرجان منتقل کنیم. کرایه رفت و برگش��ت ماش��ین را 300 
هزار تومان محاسبه کرد و گفت باید مبلغ 1 میلیون و 700 هزار تومان هم به 
بیمارستان بپردازیم. وی عنوان کرد: کل مبلغ را همان موقع برایم کارت به کارت 
می کند. دقایقی گذشت. تماس گرفت و گفت کل وجه را کارت به کارت کرده 
است،دیدم اما پیامکی برای من نیامده بود. به او گفتم پیامک واریز نرسیده است. 
او گفت: از سیستم جدید بیمارستان واریز کرده و ممکن است نیاز باشد برای 
تأیید به محل دس��تگاه خودپرداز بروم. او بسیار چرب زبان بود و خیلی رسمی 
و محکم صحبت می کرد که جای ش��کی برایم نگذاشت. مجبور شدم به محل 
دستگاه خودپرداز بروم. تمام مراحلی که گفت را انجام دادم. او من را گیج کرده 
بود. ناگهان متوجه شدم کل حسابم خالی شده است. من درآمد زیادی ندارم و 
زندگ��ی خود و خانواده ام از طریق کار در آژانس می گذرد اما این کالهبردار که 

بویی از مردانگی نبرده کل پولم را باال کشید.
فرمانده انتظامی شهرس��تان س��یرجان در گفت وگو با خبرنگار ما بیان داشت: 
اطالع رسانی کافی در این خصوص انجام شده و آمار این نوع از کالهبرداری رو 
به کاهش است اما متأسفانه هنوز هستند افرادی که گول فریبکاری کالهبرداران 
را می خورن��د. س��رهنگ محمدرضا ایران نژاد اف��زود: معموالً کالهب��رداران از 
س��یم کارت هایی با هویت جعلی اس��تفاده ک��رده و حس��اب های بانکی نیز با 
مشخصات جعلی ثبت و راه اندازی شده و پس از کارت به کارت، پول به چندین 
حساب دیگر منتقل می شود. وی ادامه داد: البته پلیس آگاهی و در موارد دیگر 
که از طریق فضای مجازی انجام ش��ود، پلیس فتا پیگیری ه��ای الزم را انجام 
می دهد و با دس��تور قضایی حساب ها مسدود می شود اما بعضاً برخی موارد به 
نتیجه نمی رسد. این مقام انتظامی تصریح کرد: مواردی از سوی پلیس آگاهی 
سیرجان پیگیری شده و در نهایت مشخص شده متهم کالهبردار در زندان اوین 

در حال تحمل کیفر است!

پلمب دو اقامتگاه غیرمجاز
توسط پلیس امنیت

گ�روه حوادث:  دو منزل در س��یرجان که به صورت غیرمج��از و کوتاه مدت 
به مس��افران، گردش��گران و ... اجاره داده می شدند به علت عدم داشتن مجوز 
با دس��تور قضایی توسط مأموران پلیس امنیت عمومی پلمب شدند. دادستان 
عموم��ی و انقالب س��یرجان در گفت وگو با خبرنگار نگارس��تان بیان داش��ت: 
صاحبان واحدهای مس��کونی که بدون اخذ مجوز اقدام به اجاره دادن ملک به 
مسافران کنند مورد تعقیب قضایی قرار می گیرند. قاضی محسن نیک ورز افزود: 

افرادی که قصد اجاره ملک به مسافران را دارند باید مجوز الزم را اخذ 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

چت کردن در هنگام رانندگی
 مساوی است با چپ کردن !
) معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان ( 
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وقتی خانم متکدی، مرد از کار درآمد

ماجرای 
دستگیری

 جوان 17 ساله 
پاکستانی
 در سیرجان

آگهی مناقصه عمومی- دو مرحله ای )نوبت دوم( 
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. 

   آگهی فراخوان عمومی

کاران واجدشرایط      شناسایی و پیش ارزیابی پیمان
شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد به منظور حمل ساالنه حدود 700/000 )هفتصد هزار( تن گندله از 
محل دپوی گندله سازی شماره دو مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر به محل دپوی خود به فاصله تقریبی 15 )پانزده( 

کیلومتر، اقدام نماید. 
بدینوسیله از کلیه شرکت های واجد شرایط بومی شهرستان سیرجان که دارای مجوز حمل و نقل بار بین شهری مورد 
تأیید اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان و دارای حداقل ماشین آالت به شرح جدول ذیل می باشند، دعوت بعمل 
می آید حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ چاپ آگهی، تمایل خود را 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

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

2- اساسنامه و مدارک ثبتی. )کد اقتصادی و شناسه ملی، گواهی ثبت، گواهی آخرین تغییرات و ...(
3- مجوز حمل و نقل بار بین شهری مورد تأیید اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان. )مهم( 

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

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

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

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

3- پیمانکار موظف به تأمین ماشین آالت حمل بر اساس نیاز به حمل ساالنه حدود 700/000 تن گندله باشد. 
4- بخشی از موضوع فراخوان؛ مربوط به تسطیح و نگهداری جاده های خاکی مسیر حمل )به وسیله یک دستگاه تانکر آب پاش 
با حداقل ظرفیت 14000 لیتر و یک دستگاه گریدر کاترپیالر G12 یا مدل های مشابه( به مسافت تقریبی 3 کیلومتر می باشد. 

- توضیحات: 
1- محل بارگیری؛ دپوی گندله سازی شماره یک و دو مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر می باشد. 

2- محل تخلیه؛ دپوی شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان واقع در شهرستان سیرجان، کیلومتر 50 جاده سیرجان- شیراز، 
کیلومتر 2 جاده اختصاصی گل گهر، کارخانه ذوب و ریخته گری شماره یک )به فاصله تقریبی 15 کیلومتر از مبداء( می باشد. 

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

شماره 
فراخوان 

حداقل ماشین آالت مورد شرایطموضوع فراخوان
نیاز جهت حمل گندله

حمل حدود هفتصد 98-47
هزار تن گندله

- مجوز حمل و نقل بار بین شهری 
مورد تأیید اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

- حداقل 10 دستگاه کامیون
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امام صادق )علیه الّسالم(: 
چون بال بر بال فزاید،

)نشانۀ( رهایى از بال باشد.
آنهایی که زمان برای شان 

از حرکت ایستاده است
بی دفاع ترین آدم های دنیا

بیژن ادبى 

ک��ودکان کار تمام��ی چهارراه ه��ای ش��هرمان را 
به تس��خیر خ��ود درآورده اند. آس��یب دیده ترین و 
بی دفاع ترین آدم های دنیا، همین کودکان هس��تند. 
بی هیچ دورنمایی از آینده !. ما ش��هروندان نیز که هر روز شاهد افزایش 
آنان هستیم روزگار تلخ آنان را به چشم می بینیم اما عکس العمل خاصی 
نش��ان نمی دهیم. برای این ک��ودکان نیز گویی زم��ان کامال از جنبش 
ایس��تاده و هیچ افقی از س��عادتمندی و آرامش و رفاه دردوردست  شان 
نیست. گمان می برند آینده ای برای شان وجود ندارد. کودکانی که بیشتر 
به کار دست فروش��ی مشغول هس��تند و وضعیت تغذیه مناسبی ندارند. 
ساعات طوالنی کار کردن در خیابان ها موجب می شود تا اوالً در معرض 
مخاط��رات اجتماعی ق��رار بگیرند. مانند گرفت��اری در داِم افراد بیمار و 
کودک ستیز. ثانیاً در نتیجه قرار گرفتن در شرایط سخت آب و هوایی، به 
لحاظ جسمی نیز رنجور و مریض شوند. شرایط ناگواِر معیشتی و فرهنگِی 
خانواده باعث ش��ده ک��ه اغلب این کودکان از مراقبت های بهداش��تی و 
درمانی بی بهره باشند. در مورد کودکان کار، پژوهش های فراوانی صورت 
گرفته اما در حقیقت هنوز راهکار قطعی در زمینه ی کاهِش آسیب های 
اجتماعی این پدیده ارائه نشده است. حقیقت های تلِخ زندگی آنان قابل 
انکار نیست. جامعه ما دچار نوعی )ِسر شدن( یا بی حسی است. کک مان 
هم نمی گزد که در اطراف مان چه می گذرد. راه  کارها و عکس العمل های 
مردم هم متاس��فانه خالی از هرگونه منطق و هدفمندی اس��ت، برخی 
هم با هزار توجیه گمان می کنند با پرداخت مبلغی ناچیز، رس��الت خود 
را نس��بت به جامعه انجام داده اند. برخی نی��ز دادن پول به کودکان کار 
را به نوعی  موجِب تش��ویق و تداوم کس��ب  و کار مجرمانه ی کارفرمایاِن 
اس��تثمارگر و یا والدین بدسرپرس��ت آنان می دانند و معتقد هستند که 
این کار، خیانت به این کودکان اس��ت. اکثر کودکان کار معموال مهاجر، 
فقیر و دارای والدین معتاد متجاهر هس��تند. اگر بخت با آنان یار باشد و 
تا کنون مورد آس��یب و سواستفاده قرار نگرفته باشند، در آینده احتمال 
آس��یب پذیری آنان کامال وجود دارد. اکثر آنان متاس��فانه به مسیرهای 
مجرمانه سوق داده می شوند و حتی عده ای نیز تاکنون به زندان رفته اند. 
با عدِم مراقبت از کودکان آسیب دیده و طی نشدن فراینِد ترمیم روحی 
آنان، چرخه ی تجاوز ادامه پیدا می کند و این قربانی های امروز، درآینده 
نقش سوءاس��تفاده گران از خود را برای کودکان آس��یب پذیر دیگر بازی 
خواهند کرد. استثمارکنندگان این کودکان بعد از سواستفاده های مکّرر 
ب��ه آنان وعده می دهند که حقوق ش��ان را افزایش می دهند و گاهی هم 
با تهدید جانی آن ها را مجبور به س��کوت مي کنن��د. این تراژدی گاهی 

سویه های تاریک تری نیز دارد: قتل و برداشت و قاچاق اعضا. 
نهاده��ای حمایتی اجتماعی مانند بهزیس��تی به ج��ای پرداخت بودجه 
فراوان برای بزرگس��االن آن ها، می بایست اهتمام خود را مصروف بازیابی 
حیات اجتماعی ای��ن کودکان و برگرداندن آنان به چرخه تحصیل کنند. 
ب��ا برگرداندن این کودکان به زندگی عادی اجتماعی و چش��یدن معنای 
زندگی غیروابسته و سالم از بسیاری جرائم و انحرافات بزرگسالی آنان نیز 
جلوگیری خواهد شد. در حقیقت بازگرداندن این کودکان به شرایط نُرمال، 

نوعی سرمایه گذاری برای آینده جامعه است.

نگاه آخر
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18 سال پیش در این روز
مروری بر 

 دور
خبار سال های

ا

◄ اینترنت در سیرجان جوانمرگ شد. با از کار افتادن برخى 
سیس�تم ها و عدم حمایت مس�ئوالن شهرس�تان، متولیان 
راه ان�دازی اینترن�ت که به تازگى این سیس�تم را در ش�هر 
فعال کرده بودند بساط ش�ان را جمع کردند!. به نظر مى رسد 
مدیران شهرستان با توجه به ضرورت فعال شدن اینترنت در 

منطقه، باید حمایت جّدی تری از آن داشته باشند.

◄ تأسیسات نفتى سیرجان با ظرفیت 17 میلیون لیتر نفت 
به بهره برداری رس�ید. کار احداث این تأسیسات از سال 76 
آغاز شده بود. ش�هرهای سیرجان، بافت، شهربابک و برخى 
شهرهای استان فارس از این ذخایر سوخت استفاده خواهند 

کرد. 

◄ جش�نواره تئاتر اس�تان با انتخاب برترین ها به کار خود در 
سیرجان پایان داد. در مراس�م اختتامیه جشنواره که در تاالر 

فردوس�ى برگزار ش�د نمایش»س�اعت قدیمى 
شهر« از س�یرجان جزو برترین های استان شناخته 

ش�د. در میان بازیگران برتر نیز اکبر محمدی از سیرجان 
توانس�ت به عن�وان رتبه دوم بازیگری دس�ت یاب�د و عنوان 

بهترین گریمور نیز به محمدرضا احمدی از سیرجان رسید.

◄ تیم فوتب�ال پاس؛ قهرمان باش�گاه های س�یرجان جام 
17 ش�هریور ش�د. در این تیم که با هدایت حس�ن رنجبر به 
قهرمانى رسید علیرضا شاه مسعودی، مجتبى نوری، محسن 
پرند، عباس قرش�ى، کوروش یزدی، غالم فصیح زاده، مجید 
پرند، حس�ین شکوهى، رسول محمودآبادی، حمید قاسمى، 
محم�د داون�د، مس�عود خواجویى، مجید ش�هبا، حس�ین 
پورفریدون�ى، عباس پورش�اه آبادی، مهدی پژمان، غالمرضا 
رفعتى و میث�م مظفری بازی مى کردند./ نگارس�تان /  آبان 
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بازتاب های اجتماعی یک پیامک 
هفته گذش��ته یکی از ش��هروندان در پیامکی نقل به مضمون نوشته بود: 
»از اینکه در ش��هری زندگی می کنیم که معدن گل گهرش مانند نگینی 
در منطقه می درخش��د به خودمی بالیم و درهرجای ایران گذارمان بیفتد 
ب��ا افتخار ازآن ی��اد می کنیم ولی دریغ از این که به ج��ای دود و ترافیک 
آن،  س��هام این معدن بزرگ به ساکنین محروم منطقه تعلق بگیرد و ای 
کاش طوری می شد که تمام شهروندان می توانستند سهام آن را با قیمت 
مناس��ب دربانکی یا جایی خریداری می کردند و همه مردم در منافع این 
نعمت خدادادی شریک  می شدند مثل خیلی جاهای دیگر از محل منافع 
این گونه معادن، بهره ای به صورت ماهانه یا ساالنه می بردند. خدا را خوش 
نمی آید سود سرشار این معدن فقط گیر عده ای سهامداران بیاید ولی مردم 

را با یک توپ فوتبال سرگرم کنند«. 
چاپ پیامک این شهروند بازتاب زیادی میان خوانندگان داشت و برخی در 
تماس های خود از پیشنهاد او حمایت کرده و می گفتند آیا روزی می رسد 
با فروش س��هام ولو محدود گل گهر ن��ه در بورس که در بانک های محلی 

موافقت شود و همه ی مردم در آن سهامدار شوند.؟
  الزم باشد استاندار و فرماندار را
 شب انتخابات تغییر می دهیم 

وزیر کش��ور در پاسخ اظهارات دبیر شورای نگهبان با تأکید بر این که این 
وزارت براس��اس قانون و بنابر وظیفه ای که دارد هر زمان که احساس کند 
منافع مردم، اجرای قانون و انجام مأموریت ها و مسئولیت ها در جابه جایی 
استانداران و فرمانداران است حتماً این کار را انجام می دهد، گفت: قباًل هم 
گفته ام که اگر الزم باش��د در شب انتخابات هم این کار را انجام می دهیم. 
وی در واکنش به سخنان آیت ا... جنتی، ادامه داد: اما در رابطه به موضوعی 
که ایشان گفتند قباًل برایشان حضوری هم توضیح دادم 15 تا 16 استاندار 
داشتیم که بازنشست شده اند یعنی استانداری که بازنشست شده و قانوناً 
بای��د تغییر کنند آیا می توانس��تیم تغییر ندهیم. وزیر کش��ور گفت: این 

تغییرات طبیعی است و زمان و تاریخ ندارد. 
تلویزیون این سریال ها را می سازد 

که مردم نبینند؟
روزنامه جوان نوش��ت: تکلیف بیننده با س��ریال هایی مث��ل »پناه آخر«، 
»گیله وا«، »حکایت های کمال« و »به رنگ خاک« که اخیراً تلویزیون آن ها 
را روی آنتن برده چیس��ت؟ مجموعه هایی که نقطه اشتراک همگی آن ها 
نش��انه هایی از عدم نظارت کیفی روی س��اخت و البته صرف هزینه هایی 
برای هیچ دارد. نکته سؤال برانگیزتر روی آنتن رفتن همزمان این تعداد اثر 
ضعیف است که در دنیای پُر رقابت رسانه های دیداری بیشتر سهل انگاری 
در تولید و حتی نحوه پخش این سریال های ضعیف را توی چشم می آورد. 
در ای��ن ش��رایط اقتصادی چه اصراری ب��ه صرف هزینه ای ف��راوان برای 
مجموعه هایی اس��ت که کمترین دس��تاوردی برای تلویزیون در همراهی 

بیننده و تأثیرگذاری بر او ندارد.؟

حاشیه - خبر

دو روز پس از سفر رییس جمهور، مجتمع جهان فوالد از خبرنگاران برای بازدید از بزرگترین طرح فوالدی سیرجان دعوت کرد.

فروشی
دو باب مغازه واقع در خيابان 

طالقانی جنوبی به فروش می رسد. 
ساعت تماس ٩ الی١٢ - ١٥ الی ٢١

0٩١3٢47034٩
کار واجد شرایط آگهی واگذاری مراحل ساخت هب پیمان

بتنی مجتمع ساوین فاز  شرکت جهان عمران در نظر دارد مراحل ساخت اسکلت 
٢ در پنج طبقه به متراژ تقریبی ٥000 متر واقع در بلوار والیت، کوی سعدی را به 
پيمانکار واجد شرایط واگذار کند، لذا جهت دریافت برگه های استعالم با شماره تلفن 

0٩١3١٩7٢١١8 تماس حاصل نمایيد.

آگهی مزایده نوبت دوم

متقاضيان محترم می توانند جهت اطالعات بيشتر به اداره اوقاف شهرستان سيرجان واقع در بلوار 
دکتر صادقی، چهارراه ارجمند یا با شماره تلفن 4٢٢70333-034 تماس حاصل نمایند یا اینکه به 

سایت اداره کل اوقاف استان کرمان به آدرس www.kerman.oghaf.ir مراجعه فرمایند. 

اداره اوقاف و امور خيریه شهرستان سيرجان 

مدت اجاره حداقل اجاره بهاء به ریال مورد آگهی مزایده موقوفه ردیف 

منزل مسکونی واقع در بلوار حاج علی محترم 1
پیروزی 

یک سالماهیانه 15/000/000 ریال 

ساختمان اداری، مسکونی واقع در پالک 2373
کوچه اعالء 

یک سالماهیانه 20/000/000 ریال

غالمحسین 3
اسفندیارپور 

منزل مسکونی واقع در بلوار دکتر 
صادقی، کوچه پاساژ کندو 

یک سالماهیانه 8/000/000 ریال

مسجد 4
صاحب الزمان )عج( 

1 باب مغازه تجاری واقع در جاده 
سیرجان- بندرعباس 

یک سالماهیانه 7/000/000 ریال

4/5 هکتار زمین باغ بادام با 6 حاج سید هدایتی 5
سهم آب قنات واقع در سعادت آباد 

3 سالسالیانه 170/000/000 ریال

دعوت به همکاری
به تعدادی نيرو خانم 

جهت بسته بندی نيازمندیم. 

0٩03386٥303



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 

نمایندگی :بلوار عباسپور
 حد فاصل خ نواب و حر ریاحی 

شهسواری 
9132478535 

42334979 

نمای ماندگار 
با  آجر نمای محک تهران

انواع نسوز- شیل - رس 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 

ابوذرغفاری مراجعه نمایند.

متقاضی خرید یک قطعه زمین با 
مشخصات زیر میباشیم:

 ۱- حداقل مساحت ۲۰۰ قصب ۲- دارای سند 
مالکیت با کاربری خدماتی یا تجاری یا کارگاهی 
یا صنعتی ۳- هر نقطه از مسیر جاده بندرعباس 
از ۲۰ کیلومتر قبل از زیدآباد تا ۵۰ کیلومتر بعد از 
سیرجان به طرف بندرعباس چه در مسیر رفت و 
چه در مسیر برگشت ۴- پالک اول باشد و اولین 

زمین در بر جاده اصلی باشد.
۰۹۰۳۱۳۲۱۲۰۲  
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از تعدادی استادکار استخدام
و شاگرد نقاش ساختمان 

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

۰۹۱۳۳۴77۹۵۶
۰۹۳۹۹۰۲۳۲۰۵

به یک کارگر ساده جهت کار در 
ظروف کرایه تمام وقت نیازمندیم

۰۹۱۳۹۳۹۰7۱۱

به یک منشی خانم برای کار در 
دفتر دکوراسیون داخلی نیازمندیم.

۰۹۹۱۰۹۲۴۶۱۰

به  یک  همکار با تجربه کار کرده در 
پوشاک فروشی مردانه با حقوق خوب 

نیازمندیم
۰۹۱۳۳۴۵۰۶۱۲ 

به یک فروشنده خانم جهت کار 
در عینک فروشی نیازمندیم

۴۲۲۳۲۴۴۵

به یک فروشنده جهت کار در 
پوشاک مردانه نیازمندیم 

۰۹۱۹۱۴۵۶۵۰۰

به یک نفر منشی 
خانم با روابط عمومی 
باال جهت کار در دفتر 
کاغذدیواری نیازمندیم 

۰۹۳۶۲۱۴۰۴۴۴

به چند استاد 
کار و شاگرد جهت 
 mdf کار در کارگاه

نیازمندیم
۰۹۱۳7۶87۳۳8

به یک شاگرد 
آپاراتی ترجیحا مسلط 

و ماهر نیازمندیم 
۰۹۱۳۰۴۲۰۱۲۲

به یک نیروي کار 
خانم  )خدمات منزل( با 

معرف نیازمندیم .
۰۹۱۳۲78۹7۱7

به یک پرستار 
خانم مجرد جهت 

نگهداری از کودک ۴ ساله 
نیازمندیم

۰۹۱۳۲۴7۹88۶

به یک همکارخانم 
ترجیحا مجرد جهت کار 
در یک موسسه آموزشی 

نیازمندیم 
۴۲۲۳۴۳۶۳

۰۹۱۳۰۵۱۵۴۳۰

به چند نیروی 
خدماتی خانم جهت کار 
در آشپزخانه رستوران به 

صورت تک شیفت )۹ الی ۱۵(
نیازمندیم

۰۹۰۳8۶۴۴7۱۶

به یک نفر حسابدار  
با سابقه جهت همکاری در 
شرکت بازرگانی با حقوق و 

مزایای عالی نیازمندیم
۴۲۲8۲۲7۳-۴
۰۹۱۹۹۹۱۲۵۴۰

کالج زبان اهورا برای تکمیل کادر آموزشی 
خود از مدرس برای تدریس سطوح باال دعوت به 

همکاری می نماید. 
۴۲۲۰۶۴۲۳ -۰۹۱۳۱۴۵۴۶۹۵

خیابان ولی عصر )عج( جنب مدرسه دکتر حسابی

از  یک نفر مهندس عمران
با ۵ سال سابقه مرتبط

جهت رتبه بندي شرکت در سیرجان 
دعوت به همکاری می شود

۰۹۱۲۵۴۴۲۹۳۹

از دو نیروی خانم جهت همکاری در 
فروشگاه سنتی شیراز  واقع در چهارراه گل 

محمدی جنب بانک سپه دعوت به عمل می آید.  
 ۰۹۳۶8۴۵8۳۶8 پوریزدی

به یک نفر نیروی خانم صندوق دار و 
حسابدار و ۳ نفر نیروی خانم خدماتی شیفت 

صبح جهت کار در رستوران نیازمندیم
۰۹۳7۱۳87۱۵۴

مغازه پوشاک زنانه واقع در کوچه 
مرکز بهداشت مجتمع ربکا

واگذار میگردد
۰۹۱۳۳78۶۹7۶

رستوران شاه عباسی جهت تکمیل کادر خود به افراد 
ذیل نیازمنداست:

۱( یک نفر آشپز )آقا(
۲( یک نفر سالن دار )آقا(

۳( یک نفر خدماتی )خانم(
۰۹۱۳۲۴۵۶8۶۴

از تعدادی خانم جهت بسته 
بندی دعوت به عمل می آید

۰۹۰۳۳8۶۵۳۰۳

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

)۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان+ مزایای عالی(
ساعت مراجعه : ۹ الی ۱۳    *مراجعه حضوری الزامی است*
آدرس: سیرجان،خیابان قدس شمالی روبروی تاالر المپیک

ساختمان هیواصنعت طبقه دوم واحد ۵
۰۹۱۳8۵۱۳۴۵۶

 fh به راننده پایه یک کارکرده با
با مدارک کامل نیازمندیم.

۰۹۳۶۹۴۲۰87۱

به یک استاد کار نجاری و
 ام دی اف نیازمندیم
 ۰۹۱۳۱78۴۶۱۴   

به یک شاگرد جهت کار در تنظیم 
نورچراغ و باطری سازی نیازمندیم

 ۰۹۱۳۲۴۵۶7۰۳

همکار خانم جهت کار در 
دندانسازی نیازمندیم )وکس آپ کار(

۰۹۱۳7۶۹۳۰۳7

آژانس هشت 
بهشت سمنگان به تعدادی 
راننده پاره وقت و تمام وقت 

با کارکرد باال نیازمند است
۰۹۳۹۰۶7۲88۵

به یک فروشنده 
خانم و آقا با سابقه 

فروشندگی در لوازم خانگی 
چینی مقصود )مهیاشهر( 

نیازمندیم 
۰۹۱۳۲۴7۱۳7۴

به یک نیروی خانم 
جهت کار در دفتر ورق 

فروشي با روابط عمومي باال 
واقع در بلوار عباسپور با 

حقوق باال نیازمندیم
 ۰۹۳۶۱۴۴۹7۱۱

به یک بازاریاب 
و ویزیتور با حقوق 
ومزایای خیلی باال 

نیازمندیم
    ۰۹۱۲۰۵۴۳۹۴۴ 

به دونفر همکار 
خانم در پوشاک  فروشی  
زنانه  دوشیفت در پاساژ 

مهر  نیازمندیم 
۰۹۱۳۳7۹8۱88 

از تعدادی خانم 
جهت بسته بندی 
دعوت بعمل می آید

۰۹۰۳۳8۶۵۳۰۳

به چند همکار 
خانم و آقا جهت کار در 

رستوران نیازمندیم
  ۰۹۱۳7۶۱۵۱88

عبدالهی

به چند نفر آقا 
جهت کار در نانوایی 
با حقوق مزایای عالی 

نیازمندیم
 ۰۹۱۳۹۴۲۲۶۲۹ 

 به یک شاگرد 
جهت کار در لوازم 
خانگی نیازمندیم
۰۹۱۳۱۴۵۴7۰7

به یک منشی 
خانم ترجیحا مجرد جهت 

کار در دفتر ساختمانی واقع 
در شهرک صنعتی یک 

نیازمندیم 
 ۰۹۳7۹۹۱۵۲۵۴

به یک راننده 
پایه یک جهت کار روی 

میکسر نیازمندیم
 ۰۹۱۳۱78۹88۶ 

به تعدادي راننده 
بدون مدرک جهت کار 
روي ده چرخ واقع در  

حاجي آباد نیازمندیم
۰۹۱۳۳۴7۵۳۴۲ 

 تعدادي 
جوشکار وکارگر ساده 

جهت سقف سبک 
نیازمندیم

۰۹۱۳۳۴7۵۳۴۲  

به یک همکار خانم 
جهت امور حسابداری در 
فروشگاه مبلمان نیازمندیم

 ۴۲۲۳۵7۲۰ 
 ۰۹۱۳8۴۲۰۴۶۱

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

با درآمد روزانه ۱۵۰ هزار تومان 
۰۹۱۰۳۰7۰۶۲8

 ۰۹۱۳7۶۴۶۲77

به دو نفر نیروی ساده   برای 
کار در غذای آماده با حقوق عالی 

نیازمندیم 
خواهشمند است فقط زیر ۳۰ سال 

مراجعه نماید 
مراجعه حضوری، نبش فلکه 

ابوریحان- غذای آماده گنبدان

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

با مدیریت متقین   09131454060

تاسیسات گازرسانی ساالربنیان
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به تعدادی شاگرد جهت کار در 
کارگاه کابینت نیازمندیم

۰۹۱۳۱78۶۶87 - ۰۹۱۳7۳۱۰۴۳۴

به یک نیرو خانم جهت کار در 
کافی نت نیازمندیم

۰۹۳7۴8۱7۵۱7

به یک فروشنده خانم 
نیازمندیم

۰۹۱۰۳۶۶۱8۲8

به یک شاگرد جوشکار 
نیازمندیم

۰۹۱۳۳۴۵۲۹۶۹

به یک خانم جهت کار در 
ساندویچی نیازمندیم

۰۹۳78۶۶۹۰۹۶

به یک نفر خانم 
جهت کار در آشپزخانه 

با ساعت کاری 7 صبح تا 
۱۲/۵ نیازمندیم
۰۹۱۳۰۵۱۶۴۰۱

به یک نفر نیرو 
آشنا به سیخ کردن دل 

قلوه جگر بال و کباب جهت 
همکاری در کافه نیازمندیم

۰۹۱۳۱۴۵7۱۲7

به یک نفر 
بازاریاب آقا جهت بازاریابی 

و فروش در شهرستانها 
نیازمندیم

۰۹۳۰۹۶۱۲۲۴۳

به یک خمیر چانه 
گیر جهت کار در نانوایی 
تنوری با حقوق و مزایای 

عالی نیازمندیم
۰۹۱۳۳۴۵۹۹۲۵

به تعدادی راننده با 
ماشین بصورت آنالین پاره وقت 
و تمام وقت با کمیسیون ۱۰درصد 

و با درآمد عالی نیازمندیم
۰۹۱۳۹۴7۰8۳۶
۰۹۱۳8۵۹۴۱۰۰

به تعدادی نیرو 
خانم جهت کار در مغازه 

ساندویچی با ۶ ساعت کار در 
روز با حقوق عالی دعوت به 

همکاری میشود
۰۹۹۰۲8۹۲۱۵۴

رستورانی جهت تکمیل نیرو به 
کارگر ساده،  سالن دار و صندوقدار 

نیازمند میباشد.
۰۹۳۶۳۳۶778۵

فست فود آندره جهت تکمیل کادر 
آشپزخانه خود به دو نفر همکار متعهد 

)خانم/ آقا( نیازمند است.
۰۹۱۲8۹۹۳7۳۵

به یک کارگر نیمه ماهر خانم برای کار در 
رستوران نیازمندیم. سیرجان، کمربندی، بلوار 

شاهد جنب بانک صادرات رستوران و چلوکبابی 
بناب آذربایجان )حیدر بابا(

۰۹۱۰۴۹7۹۶۱۱

به چند نفر سالن دار و نیروی 
آشپزخانه نیازمندیم. بصورت تمام وقت 

همراه با وعده غذایی و جای خواب
۰۹۳7۹8۳۲۲۵۳

به یک ضامن 
کارمند با نامه حسابداری 
برای ضمانت دریافت وام 
نیازمندیم. حق الزحمه 
محفوظ، چک جهت 
ضمانت ارائه میشود.

۰۹۱7۲۰۹۹7۱8

به تعدادي نیروي ساده )آقا 
یا خانم ( جهت کار در فست فود 

زرین نیازمندیم .
۰۹۳۶۳۰۰۶۴۶۳

یک نفر آقا با 
مدرک فوق دیپلم یا دیپلم  
کامپیوتر با آشنایی کامل به 

نرم افزار آفیس نیازمندیم
۰۹۱۹۳۴۵۳۰۰۴

به چند نیروی کار 
ماهر و ساده ، خانم و آقا 
جهت همکاری در فست 

فود با حقوق و مزایای عالی 
نیازمندیم

۰۹۱7۶۹۵۵۶۳۶ 

به یک خانم جهت 
کار بطور دائم در منزل 

مسکوني در اسحاق آباد 
نیازمندیم )در ضمن یک 

سوئیت مجزا هم دارد(
۰۹۱۲۵۱۵۴8۵8

به دو شاگرد 
در چایخانه به صورت 
نیمه وقت وتمام وقت 

نیازمندیم
۰۹۱۳۹۴7۶۴۰۴ 

به یک  فروشنده  
خانم جهت کار در آبمیوه 
و بستنی فروشی جهت 
شیفت صبح  نیازمندیم

۰۹۱۳۲۴7۶۳۲۳ 

به دو شاگرد 
جهت کار در چایخانه به 
صورت نیمه وقت وتمام 

وقت نیازمندیم 
۰۹۱۳۹۴7۶۴۰۴

به چند نفر نیرو 
ماهر و  نیمه ماهر با حقوق 
عالی و جای خواب و بیمه 

جهت کار در کارواش 
نیازمندیم

۰۹۱۳۱78۱۰۳۲ 

به یک نفر 
فروشنده خانم جهت کار در 
پوشاک بچگانه بصورت تمام 

وقت  نیازمندیم
۰۹۳۶۳۶۰۲88۴ 

به یک خانم 
باسابقه جهت کار در 
کافی نت نیازمندیم 

۰۹۱۳8۲۶۰7۰۱ به یک نفر خانم 
فروشنده جهت کار در 
بوتیک بانوان نیازمندیم.
خیابان نصیري شمالي 

بوتیک ماه خانوم
۰۹۱۹۲8۹8۵8۰

به یک کارگر 
ساده جهت کار در مصالح 

ساختمانی نیازمندیم
۰۹۱۳۲۴۵۶۶7۱ 
۰۹۱۳۹۴۲7۰۲۳

به یک شاگرد ساده جهت خدمات 
کولر گازی با حقوق ماهیانه ۱/۳۰۰م تومان 

نیازمندیم
۰۹۳۶۱۴۵۲۴۱۴ 

به تعدادی 
راننده جهت کار در 
آژانس با زنگ خور 

عالی و سرویس دهی 
معدن با کمیسیون ۵ 
هزار تومان نیازمندیم

۰۹۲۱۵۵۶۹8۴۰  

آژانس آزادی 
برای تکمیل کادر خود به 

تعدادی راننده خانم و آقا با 
ماشین بصورت تمام وقت و 

نیمه وقت نیازمنداست
۰۹۱۳77۰۰۶۰۰ 

عالیشاهی
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امتیاز آژانس 
بانوان با سابقه و زنگ 

خور باال به همراه سرویس 
مدارس به فروش می رسد 

 ۰۹۹۴۴۹۴۰۶۶8
غذای آماده 

با تجهیزات کامل 
بفروش میرسد )ملک 

استیجاری(
 ۰۹۱۳۶۵۰۵۰۰۳ 

امتیاز آژانس با 
زنگ خور باال و موقعیت 

مکانی عالی بادرآمد عالی 
بفروش میرسد
۰۹۹۱۶۹۵۲۶۰۲

وسایل سوپر مارکت 
با ۲۰ سال سابقه کاری کامل به 
قیمت فاکتوربا فروش خوب به 

دلیل تغییر شغل به صورت نقدی 
یا چک معتبر به فروش می رسد 

 ۰۹۱۳۵۴۳۹۱۶8

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

 ۰۹۱۳۶۲۰8۱۰۶

وام ازدواج شما را 
خریداریم 

۰۹۱۳۱۴۵۶۹8۵

از یک نیرو آقا یا 
خانم جهت کار در آشپزخانه 

فست فود شیفت عصر 
دعوت به همکاري می شود.

 ساعت کاري ۱7 تا ۲۳
۰۹۳۶۴۲۰۶۳۶۴

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

نیازمندیم 
۰۹۱۳۲7۹۴۵8۴

به یک نیروی 
خدماتی )سن تا ۲۰ 

سال( جهت کار در جهان 
فرش یلدای کویر کاشان 

نیازمندیم. مراجعه حضوری
۴۲۲۳۴۳7۳

به یک نیرو 
کار ماهر جهت کار در 
اپیالسیون نیازمندیم

۰۹۱۳۹۴۵8۱۰۰

جویای کار در 
کارگاه قنادی، حرفه 
کار شیرینی خانگی

۰۹۰۲۵۵۲۴۲۲۰

به یک شاگرد 
اصالح کار ماهر 

نیازمندیم.
۰۹۱۳۳۴7۴8۱۰ 

به یک نفر آقا 
جهت کار در مغازه میوه 

فروشی نیازمندیم
۰۹۱۳۲۴۵۱۱۰۶

از یک نفر نیروي 
خانم جوان جهت کار در 

آشپزخانه فست فود شیفت 
عصر  دعوت به همکاري 

می شود
۰۹۱۳۳۴7۹۲۲۴

به یک نیرو خانم 
جوان جهت کار در شیفت 
صبح در آشپزخانه فست 

فود نیازمندیم 
۰۹۳۶۴۲۰۶۳۶۴

از یک نفر نیروی خانم جهت کار 
خدماتی در مزون عروس واقع در چهارراه 

مهدیه دعوت بعمل می آید
۰۹۳۵۶۳۹۶۱۶7

به دونفر نیروی خانم جهت کار امور 
دفتری و آشنایی با کامپیوتر نیازمندیم 

۴۲۲۵۹۰۹۹

به یک شاگرد 
ترجیحا ماهر جهت کار 

در کارواش نیازمندیم
۰۹۱۳7۶8۹8۳۹

به یک استاد کار 
ماهر  یا نیمه ماهر کابینت 
ساز  فلز  بدون سرمایه در 
شهر  خواجوشهر  جهت 
شراکت نیازمندیم.   

۰۹۱۳۲78۳۶7۰  

استخدام در قنادي
۱-کارگر ساده )آقا( 
۲- فروشنده )خانم(
۰۹۰۲۶۳۳8۱۶۴  

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

درب منازل ، شرکت ها و ادارات 
برادران خدائی

 ۰۹۱۳۱۴۵۲۶۴۳- ۰۹۱۳۲78۳۰۵۲  
 ۰۹۱۹۲۳۰۵۰۳۶

قالی محلی 
سیرجان دست دوم 

شما را خریداریم
۰۹۹۱7۶۶۵۹۶۹

خرید و فروش امتیاز وام 
رسالت

۰۹۱۳۱78۴۹۶۶

فروش امتیاز وام رسالت
۰۹۳۹۳۴۴۹7۱۲

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

۰۹۱۳۳۴77۴۳۶   

۲۰۶ تیپ ۵ مدل۹۵ بدون 
رنگ بفروش می رسد

۰۹۱۳۹۳۹۰7۱۱

تاکسی پراید شهری مدل 87 بفروش 
میرسد یا با پراید شخصی معاوضه 

می گردد
۰۹۱۳۳۴۵8۰۲۰

ویدئوکلوپ ایفل با کلیه 
وسایل واگذار میگردد

۰۹۳7۴8۱7۵۱7

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
۰۹۱۳8۶۳۵۲8۲

منزل مسکونی بلوار 
چمران روبروی پیست نزدیک 

فلکه کشتی 8 قصب ۱۳۵ مترزیربنا 
با پایان کار نوساز دو خوابه درب 
حیاط با تمامی امکانات بفروش 

میرسد
۰۹۲۱۵۳۵۶۶8۴

یک باب مغازه واقع در 
خیابان امام پاساژ کوثر طبقه زیر 
همکف روبروی پله ها به متراژ ۱۵ 

متر سند تک برگ با موقعیت عالی 
به قیمت کارشناسی بفروش

 میرسد
۰۹۳8۹۴۵۱۵۵۹

۵۰ عدد قفسه 
دست دوم بفروش 

میرسد
۰۹۱۳۶۳۴۵8۳۶

کارواش اتومبیل 
باتمامی وسایل واقع 

دربلواردکترصادقی نرسیده 
به چهارراه قانی به فروش 

میرسد
۰۹۱۳7۶۱8۱7۱

مغازه  ۴*۴ واقع 
در خیابان خواجو  مناسب 
خیاطی و دفتر مهندسی 
دفتر وکالت رهن و اجاره 

داده مي شود
۰۹۳۶77۴۴۴۰۴

هایپرمارکت ساالر با موقعیت عالی 
با 8 سال سابقه کار واقع در نبش چهارراه 

مهدیه بفروش میرسد
۰۹۱۳۲7۹88۱8  رضایی

یک باب مغازه فروش و تعمیرات موبایل 
واقع در خیابان آیت ا.. سعیدی بهمراه تمامی 

اجناس با چند سال سابقه کار به قیمت مناسب 
بفروش میرسد

۰۹۳78۰۱۵۱۶۱

دو باب مغازه ۲۰ و ۲۵ متری واقع در 
خیابان امام روبروی شعبه بانک صادرات )بعداز 

کوچه شریف( به صورت یکجا یا جداگانه
 به فروش میرسد

۰۹۱۳۳۴۵۶۰۲۴ 

امتیاز وام 
ازدواج شما را 

خریداریم
۰۹۱۳۲78۹۲۵۵
۰۹۱۳8۴۵۲7۲۲

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

خریداریم
۰۹۳7۳۶۱۳۲7۳ 

فروش امتیاز وام بانک
 رسالت

۰۹۹۰۴۰۱۴۱۶۵

خرید و فروش امتیاز وام 
رسالت 

۰۹۱۳۵۳۲۳۳۲۵

قیمت کارشناسی زمین و ساختمان 
مهندس نادری نیا 
 09133455472

ابتدای بلوار دکترصادقی - 50 متر بعد از تقاطع دهخدا

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

)صبح( واقع در ابتدای خیابان وحید نیازمندیم
۰۹۱۳۵۹8۹۴7۱

به دو نفر بازاریاب جهت 
فروش موادغذایی نیازمندیم

۰۹۱۳۲7۹7۱۳8

آموزش ریاضیات دبستان تا دکتری
09130568200

فروش قوتو قالبی 
)پرسی(

 با بهترین کیفیت
09135311142

کاهگل آماده
خاک رس شیرین - کاه نرم

با کارگرانی مجرب و با 
نازلترین قیمت

09135060509 فیروزآبادی

اجرای انواع سقف شیروانی  سایه بان 
بارانگیرحفاظ نرده وانواع خرده کاری 

دیگرباکمترین قیمت 
 09139452306-09361454289کورکی نژاد

خرید، فروش، رهن و اجارهاستخدام
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زمین، باغ و خانه باغ

جوشکاری آبگرمکن در منزل دراسرع وقت
09130450214

فروش ۲۰۰ 
متر زمین مسکونی در 

شهرک راه آهن )سی بی 
جی( با موقعیت عالی

۰۹۱۳۱78۱۱8۲

۴۵ قصب باغ 
با باالی پنج دقیقه آب 
قنات دهقاضی بفروش 

میرسد
۰۹۱۳۲۴۵۲۳۶۹

یک خانه باغچه نوساز به مساحت ۱۲ قصب واقع 
در ورودی روستای مرغی دهسراج با تمام امتیازات کامل و 
دیوارهای طرح سنگ و حیاط سازی شده و با سیا درختان 

8 ساله ، با موقعیت عالی بفروش میرسد
۰۹۱۳۶۱۶87۲۱  ارجمند

زمینی به مساحت  
۳۰ قصب دارای موقعیت 

عالی در خیابان بروجردی با 
قیمت کارشناسی به فروش 

می رسد .
۰۹۱7۱۶۱7۱۳۳

زمین واقع در هماشهر 
سیرجان شهرک 8 قصبی بابهترین 
موقعیت ۱۲۰مترپروانه کامال ساخت 
سازشده  دورزمین باالدرب ماشین 
رو قیمت ۳8م تخفیف پای معامله 

بفروش می رسد
۰۹۰۳7۹8۲۳۲۶

فروش ۱۰ قصب 
زمین واگذاری بنیاد 

مسکن فاز ۳ فخرآباد 
قیمت 8۲میلیون
۰۹۱۴۰۵۳7۲7۰

خانه باغ 8۰ 
قصبی با انواع درختان 
میوه ثمری در بلورد به 

فروش میرسد.
۰۹۱۳۳۴۵۶۰۲۴
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نقاشی ساختمان مدرن
  30% تخفیف   

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

09162504398  صادقی

انواع خرده جوشکاری
جوشکاری انواع مخزن 

های آبگرمکن و نرده
تعمیر انواع درب های 

قدیمی، نصب در و پنجره

09139561377

حراج بزرگ و استثنایی لباس 
گرم به قیمت تولیدی تهران

انواع مانتوبافت70
سوئیشرت 50

 رومانتویی 100 
 به مدت محدود فقط 10 روز

 خیابان امام کوچه مسجد جامع 
فروشگاه آناهیتا جنب خرازی یسنا

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

آموزش و مشاوره 
پژوهشی )پروپوزال، 

مقاله، سمینار(
09130568200

  تخفیف ویژه  
انجام اکستنشن مژه ولیفت 

ولمینت مژه وابرو 
با بهترین مواد فرانسوی و با 

قیمت استثنایی
 09916322118

@negarestanniaz


