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راه کارهایی برای ایمن سازی بیشتر تراکنش های بانکی 

تا پایان آذر، رمز دوم
 یکبار مصرف بگیرید 

رئیس صنف میوه و تره بار استان خبر داد:

قیمت گوجه فرنگی به
  5 هزار تومان کاهش می یابد

پس از گذشت 6 سال صورت گرفت

قصاص قاتل پرونده چهارراه
 2 هزار در زندان کرمان

از سوی رییس کل سازمان نظام پرستاری کشور: 

یک سیرجانی رییس شورای 
جوانان سازمان نظام پرستاری شد

دادستان عمومی و انقالب سیرجان:

دستگاه قضایی
 در برخورد با فساد، 

جّدی است  

سهراب بهاءالدینی
 سرپرست فرمانداری شد 

کار سخت
 سرپرست جدید 
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در گفتگو با مدیر عامل 
شرکت گهرترابر مطرح شد:

ابعاد مختلف
چرخه حمل و نقل 

در گهرترابر
   صفحه 8

negarestan_news
هفته انمه

 در حاشیه سخنان اخیر رییس جمهور
 راجع به بنزین

 طـــنز  تلــخ!

ساعتی با اعضای انجمنی که به دنبال 
زندگی بدون الکل اند 

الُکلی های گمنام
اگرچه تاکنون گزارش های مختلفی از انواع معضالت اجتماعی

 تهیه و به چاپ رسیده ولی تا این لحظه گزارشی از این
 انجمن خودجوش که در پی سالم سازی جامعه از معضل 

الکلی هاست تهیه نشده است.
  صفحه 3
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در جلسه راهبردی پیرامون بیماری آنفلوآنزا و پدیده پدیکولوز مطرح شد:

هجوم همه جانبه آنفلوآنزا به کشور

فروش ملک 
یک قطعه زمین چهار نبش با کاربری تجاری و مس�کونی با س�ند 
تک برگ ش�ش دانگ با پروانه س�اختمان واقع در خیابان شهید 
ش�فیعی، روبروی هنرس�تان چمران، تعاونی )16( سیر و سفر، دو 
طبقه زیرزمین، پارکینگ طبقه همک�ف و اول صددرصد تجاری، 

طبقه دوم تا پنجم 60 درصد مسکونی به فروش می رسد. 
 09901029019

خانوادهمحترمموسائیپور 
درگذشت والده مکرمه تان را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند 
متعال شادی روح و علو درجات آن مرحومه و صبر و سالمت بازماندگان معزز را مسئلت می نماییم. 

بانی و هیأت امناء حسینیه اعظم سیدالشهداء فخرآباد 

جناب آقای دکتر حامد همائی
اخذ مدرک دکترا که نقطه عطفی در مسیر زندگی 
پر از موفقیتتان اس�ت را تبریک می گویم و چون 

همیشه به شما افتخار می کنم همسر عزیزم.
دکتر محدثه باسفهرجانی

سرکار خانم زهرا ایران نژاد 
مدیر سخت کوش دبستان پسرانه سما 

سر کار خانم مکی آبادی 
معاون محترم پرورشی  

کس�ب رتبه دوم کش�وری در مدارس سما سراسر کش�ور در زمینه فعالیت های فرهنگی و پرورشی که 
حاصل زحمات فراوان ش�ما است را حضورتان تبریک عرض می کنیم. به امید موفقیت روزافزون شما و 

پیشرفت مجتمع آموزشی و فرهنگی سما.
اعضا انجمن اولیا و مربیان دبستان پسرانه سما

مشترک محترم

در راستای اهداف دولت الکترونیک، شرکت آب و فاضالب 
نسبت به حذف قبوض کاغذی از اول آذر ماه سال جاری 
آب  قبوض  تاکنون  که  مشترکینی  لذا  است.  نموده  اقدام 
به�اء خود را از طریق سیستم پیامک شرکت آب و فاضالب 

دریافت ننم�وده اند، خواهشمند است. 

جهت ثبت شماره همراه خود در سامانه کد
# رمز رایانه*شماره اشتراک*21* 

را به شماره 100034122 پیامک فرمایید.

شرکتآرامیسثبتانم مسکن
ظرفیت محدود 

با شرایط و موقعیت استثنایی 
در بلوار شیخ مفید، بلوار ورزش، خیابان خواجو 

آدرس دفتر: پاساژ مهر، طبقه اول، الین آسمان، پالک 2036 
 0 9 1 3 6 3 4 0 0 5 9 شماره تماس: 

مراجعه حضوری:

 صبح ها 11-9 

عصرها 20-17

قالی های دستباف کرمانی و حملی 
شما را نقداً درب منزل 

به قیمت بازار تهران خریداریم. 

 09140285310

جناب آقای دکتر

 محمدعلی کریمی 
با نهایت تأسف ضایعه درگذش�ت ابوی بزرگوارتان را حضور شما 

سرور ارجمند و خانواده گرانقدرتان تسلیت عرض می نمایم. 

سیدمحمدرضا بنی فاطمه 

 
حس�ن انتخ�اب جنابعال�ی ب�ه عنوان سرپرس�ت 
فرمانداری  شهرس�تان س�یرجان را تبریک عرض 

نموده، انشاءاهلل همواره موفق و سربلند باشید. 
عباس فتحی
شرکت پیشرو پخت گنبدان

جناب آقای

 سهراب بهاالدینی
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گروه خبر: یکی از اقالمی که اخیراً قیمت زیادی پیدا کرد گوجه فرنگی 
بود که بهای هر کیلوی آن به باالی ده هزارتومان رسید و با یک جهش تا 
12 هزار تومان هم رسید. رئیس صنف میوه و تره بار استان در همین رابطه 
با اشاره به دلیل افزایش گوجه گفت: افزایش قیمت گوجه به خاطر سردی 

هوا بوده است و ربطی به افزایش قیمت بنزین ندارد.
ب��ه گزارش گفتار نو وی با بیان اینکه پیش از گرانی بنزین، قیمت گوجه 
افزایش داشت، افزود: گوجه فرنگی بازار از سمت شیراز تأمین می شود که 
حال با تمام شدن فصل برداشت باید منتظر گوجه بوشهر باشیم. او البته 
این را هم اضافه می کند که در حال حاضر گوجه بوشهر به صورت نوبرانه 
است و باید منتظر ماند. رئیس صنف میوه و تره بار در پاسخ به این سوال 
که قیمت گوجه ت��ا چه مدت دیگر کاهش پیدا می کند، می گوید : پیش 

بینی ما این است که قیمت گوجه فرنگی روی 5 تا 7 هزار تومان بیاید ولی 
طبیعی است که دیگر به قیمت هزار و 500 تومان تا 2 هزار تومان نرسد.

وی افزود: باید توجه داش��ت که ای��ن روزها به دنبال افزایش قیمت بنزین 
شائبه هایی مبنی بر افزایش قیمت برخی دیگر از محصوالت کشاورزی اعم 
از سیب زمینی و پیاز وجود دارد در حالی که این محصوالت با کامیون و 
سوخت گازوئیل می آیند و دلیلی برای افزایش قیمت در آن ها وجود ندارد. 
او در خصوص قیمت روز س��یب زمینی و پیاز می گوید: سیب زمینی برای 
مصرف کننده 4 هزار تومان اس��ت. پیاز هم دو نمونه است که یک نمونه 
آن 5هزار تومان و نمونه دیگر آن 4 هزار تومان اس��ت.ابراهیم پور در ادامه 
می افزاید: سیب زمینی جیرفت به احتمال زیاد یک افزایش قیمت اندکی را 

خواهد داشت ولی به دلیل افزایش قیمت بنزین نیست.

گروه خبر: با حکم استاندار کرمان سهراب 
بهاءالدینی معاون سیاس��ی فرمانداری به 
عنوان سرپرست جدید فرمانداری منصوب 
شد. این سرپرستی تا پیش از این بر عهده 
محمد محمودآبادی بود که به عنوان مشاور 

استاندار معرفی شد. کار سرپرست جدید 
فرمانداری با ش��روع ثبت ن��ام نامزدهای 
انتخابات مجلس که از فردا یکش��نبه نام 
نویس��ی آن ها آغاز می ش��ود ب��ا ورود به 
موضوع انتخابات مجلس سخت تر می شود. 

انتخاباتی که اگرچه تا کنون نش��انه های  
بارزی از رونق گذش��ته را ت��ا اینجای کار  
ندارد  اما مس��ئولیت برگزاری آن برای هر 
فرماندار و سرپرس��تی سختی های خاص 
خودش را دارد. بهاءالدینی از س��ال 91 به 
عنوان معاون سیاسی فرمانداری در زمان 
توحیدی فرماندار اسبق سیرجان مشغول 
به کار ش��د و تا کنون 5 م��ورد انتخابات 
را در حوزه مس��ئولیتی خود برگزار کرده 
است. ش��یخ محمد محمودآبادی نیز که 

از اردیبهشت امسال سرپرست فرمانداری 
س��یرجان ش��د در مدت زمان مسئولیت 
خود تالش زیادی برای ارتباط بیشتر بدنه 
فرمانداری با اقش��ار مردم صورت داد و در 
جریان اتفاقات اخیر نیز به رغم انتقاداتی 
که وج��ود داش��ت تالش ک��رد با کمک 
ش��ورای تأمی��ن آرامش را به شهرس��تان 
برگرداند. نگارستان برای سرپرستان قدیم 
و جدید فرمانداری در انجام مسئولیت های 

خود آرزوی موفقیت می کند. 

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پرستاری طی حکمی از سوی دکتر میرزا بیگی، رییس کل سازمان نظام پرستاری 
کشور ، علی زیدآبادی که پیش از این به عنوان رییس نظام پرستاری سیرجان و شهربابک مشغول به خدمت بود ، به 

عنوان مشاور رییس کل و رییس شورای جوانان سازمان نظام پرستاری کل کشور منصوب شد.
در قسمتی از متن این حکم آمده است: با توجه به لیاقت و شایستگی هایی که دارید جنابعالی به عنوان مشاور رییس کل 
و رییس شورای جوانان سازمان نظام پرستاری کل کشور منصوب می شوید. امید است در  پناه عنایات خداوند عزوجل و 
توجهات خاصه حضرت ولی عصر ) عجل ا... تعالی فرجه الشریف ( در پیشبرد اهداف عالیه انقالب اسالمی و خدمت به 

مردم شریف ایران عزیز موفق و پیروز باشید.

در حکمی از س��وی سرپرستی شعب بانک پارسیان 
در اس��تان کرمان مژده گلس��تانی به عنوان رییس 
بانک پارس��یان س��یرجان منصوب و مشغول به کار 
شد. گلستانی مدرس دانشگاه، فوق لیسانس مدیریت 
بیمه از دانش��گاه عالمه طباطبایی اس��ت و با سابقه 
بیش از ده س��ال در انجام امور بانکی، تجارب زیادی 

در حوزه بیمه و بانکداری دارد. 

رئیس صنف میوه و تره بار استان خبر داد:

قیمت گوجه فرنگی
 به 5000 تومان
کاهش می یابد
 افزایش قیمت گوجه ربطی به قیمت بنزین ندارد 

سهراب بهاءالدینی سرپرست فرمانداری شد 

کار سخت سرپرست جدید 

طی حکمی از سوی رییس کل سازمان نظام پرستاری کشور: 

یک سیرجانی رییس شورای 
جوانان سازمان نظام پرستاری شد

انتصاب یک زن
به ریاست

بانک پارسیان

 شماره 1199 
 شنبه 9 آذر 1398  خبر2

2103  با سالم پارک بلوار 
ش��یخ مفید کنار آپارتمان های 
س��امان و مرواری��د و من��ازل 
مسکونی دیگر با تعداد جمعیت 
خانوار زیاد هیچ وس��یله بازی 
ندارد و یک سرسره گذاشته اند 
که غیراس��تاندارد است و بارها 
دیده ای��م چند ک��ودک حین 
ب��ازی از روی آن افتاده اند. اگر 
برنامه ای برای این پارک ندارند 
به جمع آوری  نس��بت  حداقل 
این سرس��ره خطرن��اک اقدام 

نمایند. 
2251  به گوش مسئولین 
برس��انید که با گرانی بس��یار 
تکلیف  پ��س  بنزی��ن  فجی��ع 
ش��خصی امثال بنده که مدل 
پایین هس��ت  موتورس��یکلتم 
کارت س��وخت نمی��دن چیه؟ 
ش��ما قضاوت کنید م��ا با این 
وضع فجیع گرانی همه چیزها 

چگونه زندگی کنیم؟
  نزدیک یکس��ال است که 
به علت س��رقت کاب��ل، تلفن 
ثابت در روستاهای خلیل آباد، 
تق��ی،  عب��دا...  حس��ین آباد 
حسن آباد ش��اهزاده و خیرآباد 
قطع شده و کس��ی هم پیگیر 
مس��ئول  که  م��ردم  نیس��ت. 
نگهبان��ی از کابل نیس��تند تا 
همی��ن جا هم هزین��ه زیادی 

داده اند. با تشکر)فرهادی(
6184  با س��الم خواهش��اً 
یه سری به بنیاد مسکن بزنید 
ببینی��د چق��در پارت��ی بازی 

هست. ما باید چکار کنیم.
از  می خواه��م    2956
مهندسان شهرس��ازی در شهر 
بپرس��م ای��ن دس��ت اندازها و 
ی��ا س��رعت گیرهایی ک��ه مثل 
یک تپه اس��ت آیا فکرکرده اید 
و  آتش نش��انی  ماش��ین های 
زیاد  آمبوالنس ها موقع سرعت 
چه جوری از روی آن رد شوند؟

از ش��هردار محترم   2702
و خانم پاریزي خواهش��مندیم 
فک��ري ب��رای روش��نایی هاي 
)علیه الّس��الم(  رض��ا  بهش��ت 
غروب  بردارن��د.  )آرمس��تان( 
که مي ش��ود هیچ کجا دیدي 
ندارد و چند نفر افتادند داخل 
کنده  جدی��د  ک��ه  قبرهای��ي 
ش��ده اند.! حداق��ل روش��نایی  
خیابون هایش را تأمین کنید. 

0114  مس��ئولین خواجو 
شهر قبل از ایمن سازی اقدام 
به نص��ب تع��دادی پایه چراغ 
در ورودی ش��هرکرده اند ک��ه 
مدت ها از نص��ب آن می گذرد 
ولی نس��بت به روشنایی آن ها 
اقدامی نش��ده است. اگر قصد 
روش��ن کردن آن ه��ا را ندارند 
چون  کنند.  جمع شان  حداقل 
ماش��ین های عب��وری ضم��ن 
برخ��ورد ب��ا تیره��ای موجود 
ب��ه خود،  ع��الوه برخس��ارت 
پایه ها را یک��ی پس از دیگری 
شکسته اند. برای نصب هرکدام 
از پایه ها و دسته چراغ ها کلی 
هزینه از بیت المال صرف شده 

است. 

0114  هدی��ه ی��ا ش��وک 
دول��ت ب��ه مناس��بت هفدهم 
کارمن��دان  ب��ه  ربی��ع االول 
الکی  وعده های  به  وکسانی که 
رییس جمهور اعتماد کردند و 
به او رأی دادن��د، جز افزایش 
نرخ بنزین از لیتری هزار تومان 
به سه هزار تومان نبود. خدا از 
َس��ر کس��انی نگذرد که باعث 
ش��ده اند زندگی م��ردم فلج و 
کم  وکارمندان  درآمد  قشرکم 

درآمد فقیرتر شوند. 
8561  وقتی رئیس جمهور 
به گل گهر آمد به یک س��ری 
ش��رکت ها پ��اداش داده  ش��د 
ولی به امث��ال من که کارمان 
در مع��دن 3 در یک ش��رکت 
شخصی هس��ت هیچ پاداشی 

ندادند.
0114  بخشدارخواجوشهر 
در یکی از مصاحبه های خود 
وع��ده ادامه پ��روژه دو بانده 
کردن مس��یر نجف ش��هر تا 
خواجو شهر را از اول آبان ماه 
داده بود ولی آبان تمام ش��د   
فعالی��ت جدیدی  هیچ گون��ه 
نسبت به ادامه پروژه مشاهده 

نمی شود. 
1389  با س��الم آموزش 
و  راهنمای��ی  و  پ��رورش  و 
رانندگ��ی فک��ری ب��ه ح��ال 
ترافیک، بی نظمی و اخالل در 
عبور و م��رور در جلو مدارس 

هنگام تعطیلی کنید. 
6587 چرا باید برای تهیه 
ی��ک کارت س��وخت این قدر 
حیران بشویم. همه ی مدارک 
ماش��ینم را داده ام ام��ا هنوز 

کارت سوختم نیامده. 
0157 دول��ت دقیقاً مثل 
دوره قب��ل از این طرف بنزین 
را بس��یار گران ک��رده از آن 
ط��رف چن��در غ��از پ��ول به 
حس��اب مردم واریز می کنند، 
اینط��وری به ج��ز درد و رنج 
و زحم��ت برای م��ردم هیچ 

فایده ای ندارد.
7797 در بدن عضوی کم 
سپاس تر از چشم نیست، پس 
خواهش آن را برآورده نسازید 
که شما را از یاد خدای بزرگ 
و بلند مرتبه باز می دارد.) امام 
علی علیه الّسالم( »بحار االنوار 

، ج 104، ص36«
6689  ب��ا س��الم . ح��اال 
دیدید ب��ا گران��ی بنزین چه 
مصیبت و خس��ارتی به اموال 

مردم رساندید.
ش��ما  از    2052
خواه��ش  روزنامه ن��گاران 
می کن��م به گوش مس��ئولین 
برس��انید به افرادی چون من 
که به خاطر پایین بودن مدل 
ماشین، کارت سوخت نمیدن 
از کج��ا پ��ول بنزی��ن 3000 

تومانی بیاوریم. 
2358  زمس��تان و سرما 
گاهی کپسول گاز در روستاها 
مس��ئولین شرکت  است.  کم 
گاز در فک��ر زمس��تان مردم 

باشند.

تریبون آزاد خوانندگان
پیامک : 7258  3000

در بازدید از پژوهشکده سنگ آهن و فوالد گل گهر مطرح شد:

باید به استانداردهای بین المللی برسیم
پژوهش�کده سنگ آهن و فوالد گل گهر روز 
سه ش�نبه مورد بازدید مدیرعامل ش�رکت 
معدن�ی و صنعت�ی گل گهر ق�رار گرفت. در 
ای�ن بازدید مهندس جمش�ید مالرحمان از 
قس�مت های مختلف این پژوهشکده دیدن 
کرد و با پرس�نل این مجموعه گفتگو نمود. 
به گ�زارش روابط عمومی و ام�ور بین الملل 
ش�رکت معدنی و صنعت�ی گل گهر مهندس 
مالرحمان در این بازدید با بیان اینکه شاهد 
انج�ام کارهای خوبی در ح�وزه پژوهش در 
گل گه�ر هس�تیم، گفت: بای�د در این حوزه 
تمام تالش مان را برای رسیدن به الزامات و 

استاندارهای بین المللی انجام دهیم.
مدیرعام�ل گل گه�ر اف�زود: ب�ا توج�ه ب�ه 
پتانس�یل ها و ظرفیت ه�ای فراوان�ی که در 
منطق�ه گل گه�ر وج�ود دارد، می طلبد که 
م�ا در ح�وزه پژوه�ش در ای�ران، نمون�ه و 
بهتری�ن باش�یم. مالرحم�ان تصری�ح کرد: 
برای طرح ه�ای پژوهش�ی تحقیقاتی نباید 
هیچ محدودیت مالی وجود داشته باشد. بر 
پایه این گزارش در جریان این بازدید اعالم 
ش�د مأموریت اصلی پژوهشکده سنگ آهن 
و فوالد گل گه�ر انج�ام پژوهش های علمی 
در زمین�ه توس�عه و فن�اوری، آب و محیط 
و  زمین شناس�ی  سیس�تم ها،  زیس�ت، 
چگونگی فرآوری محصوالت معدنی اس�ت.  
همچنین اعالم ش�د عالوه بر این مأموریت 

در حوزه ه�ای  تحقیقات�ی  مجموع�ه  ای�ن 
آم�وزش، تربی�ت پژوهش�گران متخصص، 
بومی س�ازی فن آوری و تولید و عرضه دانش 
سخت افزاری و نرم افزاری به شرکت معدنی 
و صنعت�ی گل گه�ر و ش�رکت های فّعال در 
صنعت سنگ آهن و فوالد و فلزات از طریق 
اعضاء هیئت علمی، پژوهش�گران متخصص 
و فن آوری ه�ای منحصر به ف�رد صنعت در 
سطح استاندارد جهانی با بهره برداری بهینه 

از ظرفیت ها و امکانات می باشد.  
حض�ور فزاینده در عرصه مّلی و بین المللی، 
توأم با بعد تجاری س�ازی تحقیقات و مبتنی 
بر کیفیت، هزینه و سرعت مطلوب و متکی 
بر س�رمایه های انسانی شایسته در محیطی 
یادگیرن�ده، یاد دهن�ده و متعال�ی ب�ا توجه 
ب�ه کیفیت زندگ�ی کاری مطل�وب، ایمن و 
سالمت، در چارچوب توس�عه سبز و پایدار 
و تعهد ب�ه حفظ مصال�ح و منافع اجتماعی 
و محیط زیس�ت مّل�ی و بین المللی از دیگر 
فعالیت ها و اقدامات این پژوهش�کده اعالم 
شد. خبر دیگری از این روابط عمومی حاکی 
اس�ت مدیرعامل گل گهر همچنین به همراه 
جمعی از معاونین و مدیران شرکت با حضور 
در خطوط تولید کنس�انتره ش�ماره ۱، 2، ۳ 
گل گهر و ایستگاه بارگیری ریلی گل گهر در 
جریان آخرین وضعیت این خطوط تولیدی و 
حمل و نقل ریلی منطقه گل گهر قرار گرفت.

دعوت به همکاری
به تعدادی پژو و س�مند و پارس دوگانه س�وزمدل۹۳ به 

باال جهت سرویس دهی درمنطقه گل گهرنیازمندیم.

0۹۳۹۳47۹5۹1 زیدآبادی
فروشی 

2 هکتار باغ مش�جر پسته با 2/5 حبه آب 

فرمانداری لوله 6 اینج کامل ش�یرین واقع 

در روستای دارینوئیه به فروش می رسد. 

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

دارای اتاق نگهبانی و انبار است( 

 0۹1۳14517۹0

دعوت به همکاری 
ی�ک ش�رکت معتب�ر معدن�ی در شهرس�تان 
سیرجان "بخش بلورد" به افراد مشروحه ذیل 
نیازمند می باش�د. عالقمندان می توانند هر چه 

سریعتر با شماره ذیل تماس حاصل نمایند. 
راننده اتوبوس با داش�تن گواهینامه پایه یک و 
دفترچه ثبت ساعت و مدارک کامل مسافربری 
راننده مینی بوس با داشتن دفترچه ثبت ساعت 

شماره تماس: 0۹1۳۹45404۳ 

دعوت به همکاری
یک ش�رکت معتب�ر معدنی به یک نف�ر آقا فارغ 
التحصیل رش�ته عمران یا نقشه برداری در دوره 
کارشناسی و یا باالتر جهت همکاری در عملیات 
اجرایی در سدهای خاکی با حداقل 7 سال سابقه 
کار اجرای�ی و نقش�ه برداری در س�دهای خاکی 
در یکی از معادن ش�هر س�یرجان نیازمند است. 
عالقمن�دان می توانن�د رزومه خ�ود را به آدرس 

الکترونیکی )ایمیل(
jazbederakhshan13@yahoo.com

ویا شماره فاکس 26۸00142-021 ارسال نمایند.

دختر ورزشکارم 

سرکار خانم زهرا مکی آبادی

درخش�ش مقتدران�ه ات درمس�ابقات کش�وری کاراته کیوکوش�ین ikso و 
انتخابی تیم ملی و اعزام به امارات همچنین کسب مقام اول دفاع شخصی و 
مقام دوم کیوکوشین را تبریک عرض نموده،  از مربی ارزشمند سرکار خانم 

خانوادهمهال حسین زاده کمال تقدیر و تشکر می نماییم. 

دعوت به همکاری
ب�ه تع�دادی نیروی م�رد جه�ت کار خ�ط تولید 
درش�رکتی معتبر واق�ع درش�هرک صنعتی یک 

نیازمندیم
0۹1۳770077۳ 

مفقودی
یک عدد کیف جاکارتی ح�اوی ۳ کارت عابربانک، یک کارت 
ملی، گواهینامه و یک عدد کارت شناسایی بنام میالد صادقی 
گوغری مفقود گردیده، از یابنده خواهش�مندیم با شماره زیر 

تماس گرفته و مژدگانی دریافت نماید. 
 0۹1۳4454510



مریم کاظمی 

س��اعت 6 و چهل وپنج دقیقه 
ش��ب، هوا سرد اس��ت، وسط 
پارک 17 ش��هریور ایستاده ام. 
س��ردی هوا مرا وادار به برگش��تن به داخل ماشین 
می کند. با علی تماس می گیرم تا زمان قرار را فراموش 
نکرده باشد. با اولین زنگ تلفنش را برمی دارد و خبر 
از آمدنش تا دو دقیقه دیگر می دهد. به همراه 3 تن 
از دوس��تانش از راه می رسد و من و عکاس نشریه را 
به محل جلسه شان راهنمایی می کند؛ آنجا نمازخانه 
وس��ط پارک است. داخل می ش��ویم، بااینکه بخاری 
روشن است ولی به خوبی می شود سردی هوا را حس 
کرد. محمد که قبل از همه آمده و بخاری را روش��ن 
نموده وس��ایل جلس��ه را نیز مهیا کرده. تابلوهایی با 
عنوان گرداننده، منش��ی و تابلویی با تعدادی نشان 
در قسمتی از محل جلسه گذاشته شده بود. کتاب ها 
و دعاهایی ه��م کنار این تابلوها ب��ود از علی درباره 
تابلوهای روی زمین گذاشته شده می پرسم که مرا به 
صبر بیش��تر دعوت می کند تا خودم روال جلس��ه را 
ببینم. حدود 15 نفر می آیند و با در آغوش کشیدن 
یکدیگر دورتادور هم می نشینند، در طی جلسه هم 

به تعدادشان افزوده می شود.
مصطفی به عنوان گرداننده جلسه با ورود هر شخص 
به او اعالم می کند که جلسه بازاست. در توضیح باز 
یا بس��ته بودن جلسه به من می گویند وقتی مهمان 
داشته باش��یم آن روز جلسه را باز اعالم می کنیم تا 
گمنامی اعضا کامالً حفظ شود و درصورتی که جلسه 
بسته باش��د افرادی که می آیند راحت و بدون هیچ 
مشکلی به بیان حرف های خود می پردازند. گرداننده 
جلس��ه س��المی به جمع می دهد و خودش را بانام 
کوچک معرفی می کند. جمع جواب س��الم او را به 
گرم��ی می دهند و گرداننده ش��روع به خواندن این 
نیایش کرده و جلس��ه را شروع می کند: »پروردگارا، 
خ��ود را تقدیم تو می دارم، با من کن و از من س��از 
آنچه را خود اراده کنی، از اس��ارت نفس، رهایم کن 
ت��ا انجام اراده ات را بهتر توانم، مش��کالتم را بگیر تا 
پیروزی بر آن ها ش��اهدی باش��د برای کس��انی که 
باقدرت تو، عش��ق تو و راه تو یاری شان خواهم داد. 
باشد که همیشه بر اراده ات گردن نهم. آمین« البته 

جمع هم با اوهم صدا این دعا را می خوانند. گرداننده 
به توضیح درباره جلس��ه می پ��ردازد و بااینکه تمام 
کسانی که در جلسه هستند از هدفشان درآمدن به 
این جلس��ه مطلع هس��تند ولی حتی برای یک نفر 
ت��ازه وارد هم باید از اول همه ی اهداف بازگو ش��ود. 
گویا خودش��ان هم می خواهند که ملکه ی ذهنشان 
ش��ود. او می گوید:» الکلی های گمنام انجمن زنان و 
مردانی است که با بهره گیری از تجربه و امید و اتکا 
به یکدیگر برآنند تا مشکل مشترکشان را حل کنند 
و دیگر مبتالیان را نیز در بهبودی بیماری الکلیسم 
یاری دهن��د. یک انجمن خودگردان و غیر انتفاعی. 
در این انجم��ن معتادان به ال��کل به طور منظم در 
کنار یکدیگر گردهم می آیند و با تش��کیل جلسات 
بهبودی، تجربه و امید خود را با یکدیگر به مشارکت 
گذاشته و از طریق کارکرد 1٢ قدم، بهبودی خود را 

حفظ می کنند.
تنها ش��رط عضویت در انجم��ن الکلی های گمنام 
تمایل به قطع مصرف مش��روبات الکلی است. برای 
عضویت در انجم��ن الکلی های گمنام) AA ( هیچ 
ح��ق عضویت و ی��ا هزین��ه ورودی الزم به پرداخت 
نیس��ت. کلیه مخارج انجمن  از طری��ق خود اعضاء 
تأمین می ش��ود. این انج��ن کاماًل خودکفا اس��ت. 
AA به هیچ انجمن سیاس��ی، دینی و یا اجتماعی 
پیوس��تگی ندارد و مایل به موضع گیری در مسایل 
اجتماعی نیست. هدف اصلی همه معتادان در حال 
بهب��ودی این انجمن، حفظ هوش��یاری و کمک به 
سایر الکلی های در عذاب برای دستیابی به بهبودی 
از طریق کارکرد 1٢ قدم اس��ت«. گرداننده در ادامه 
درباره تجربیات تلخ الکلی بودن و لذت شیرین ترک 
آن برای حضار صحبت می کند. اینکه وجود انجمن 
الکلی ه��ای گمنام در تمام ش��هرهای ای��ران باعث 
ش��ده به هر شهری که می روی س��ریال شرکت در 
کالس ه��ای انجمن قطع نش��ود و می توان هر جای 
ایران که باشد به کالس این چنینی و افزایش تجربه و 
کمک به همنوعش ادامه دهد. منشی جلسه از حضار 
می خواهد خود را معرفی کنند. اعضای جلسه با اسم 
کوچک خود را به بقیه معرفی و سالم می دهند و در 
مقابل، جواب گرمی از بقیه دریافت می کنند. منشی 
از یکی از حضار می خواهد که او نیز تجربیاتش را در 
اختیار بقیه بگذارد. نفر بعد ش��روع می کند و آنچه 

ر ا که بر او گذش��ته بازمی گوید. او خالصی از ش��ر 
ال��کل را اول عنای��ت خدا و دوم وج��ود این انجمن 
می داند و می گوید:»اینجا همدیگر را درک می کنیم 
چون درد کش��یده ایم« می گوید: » از طریق وجدان 
گروهی کار می کنیم و قوی ترین اصلی که در ما کار 
می کند اصل گمنامی است. در گمنامی به همدیگر 
کمک می کنیم و با به اشتراک گذاشتن تجربیاتمان 
به امداد هم می ش��تابیم«. جلسه ادامه دارد. دیگری 
لب به س��خن می گش��اید و می گوید: » وقتی که در 
سن خیلی کم پدرش را ازدست داده چگونه کم رویی 
بر او مس��تولی ش��ده و نهایت��اً در دوران نوجوانی با 
گرفتن اولین پیک مشروب از دست دوستان توانسته 
ش��جاعتی را که اکنون پی بُرده کاذب بوده است را 
به دست آورد!« می گوید: با پناه بردن به الکل کمی 
خود را به هم سن و ساالن خود نزدیک کرده بود تا 
اینکه دوباره دنده معکوس برایش شروع شد و دوباره 
به سمت کم رو بودن و جمع گریز بودن رفته است 
تا اینکه با پیام انجمن الکلی های گمنام راه درس��ت 
را تش��خیص و به خود آمده است.«. می گوید: » من 
دنب��ال راهی بودم برای رهایی از الکلیس��م تا اینکه 
امید زندگی س��الم با این دوستان در من جرقه زد و 
تحول اساسی در درونم شکل گرفت و شد آنچه باید 
می شد. اکنون بعد از حدود ٢ دهه الکلی بودن حاال 
5 س��ال است که دیگر الکلی نیستم و توانسته ام به 

حدود ٢0 نفر دیگر در این راه کمک کنم.«
برنامه بعدی جلس��ه کتاب خوانی بود. یکی از آن ها 
ی��ک پاراگراف کتاِب مرتبط با انجمن را می خواند و 
از بقیه می خواهد درباره آن اگر حرفی دارند بگویند. 

حواس همه جمع اس��ت و موقع خواندن کتاب، نه 
کسی محو درگوشی اش هست و نه کسی درگوشی 
ب��ا کناری اش حرف می زند. هم��ه محو گوش دادن 
ب��ه خواننده کتاب اند و هرکدام که ش��روع به حرف 
زدن می کند ابتدا خدایش را شکر می کند بابت عطا 
نم��ودن موهبت  ترک عادتی که س��ال ها گرفتارش 
بوده اس��ت. دیگری س��فره ی دلش را پهن می کند 
می��ان آن های��ی که از جن��س خودش هس��تند و 
می گوید: ما دلمان نمی خواست به جامعه، خانواده، 
دوستان و اطرافیانمان ضرر بزنیم اما اکنون که ترک 
عادت کرده ایم می توانیم صلح و دوستی و محبت را 
برای اطرافیانمان به ارمغان بیاوریم. یاد گرفتیم فقط 
طالب مهر و محبت دیگران نباشیم و اکنون همچون 
خورشید به اطرافمان نور می دهیم بی هیچ منتی. این 
تأثیری اس��ت که اراده ازیک طرف و انجمن از طرف 

دیگر بر روح و روان ما گذاشته است.

◄ ◄ تکمله ای بر این گزارش: 
رئیس بهزیستی سیرجان انجمن الکلی های گمنام 
) AA ( را اولی��ن انجمنی می داندکه از این گروه 
انجمن هادر جهان تشکیل شده که به دلیل داشتن 
تأثیرات مثبت، تشکل های مشابهی چون  معتادان 
گمنام را هم در پی داش��ته است. مهتاب حسینی 
می گوید: »این انجمن ها در بیشتر شهرهای کشور 
و دنی��ا فعال اند و بازدهی خوبی داش��ته اند. نقش 
گروه های خودیاری در این انجمن بس��یار پررنگ 
اس��ت و تأثیر گروه بر فرد حاضر در گروه بس��یار 
ملموس تر از تأثیر بقیه ارکان درمان است. در این 
انجمن ها مهارت های زندگی و خودداری آموخته 
می شود. و این در حالی است که پایبندی به اصول 
انجمن باوجود عدم تست و آزمایشی بسیار قوی تر 
اس��ت«. با بچه های انجم��ن خداحافظی می کنم 
و برای ش��ان آرزوی موفقیت در راهی که ش��روع 

کرده انددارم. برایم جالب بود که انجمن الکلی های 
گمنام به هیچ کجا وابس��ته نیست. غیرانتفاعی و 
کاماًل خودگردان اس��ت، هرروز در جلسه سبدی 
دارند که بین اعضا گردانده می ش��ود و هر کس به 
فراخ��ور حال خود مبلغی به ه��ر میزان که دلش 
خواس��ت )حتی هزارتوم��ان(در آن می ان��دازد تا 
خرج و مخارج کرایه و کتاب و چاپ دعاهایش��ان 
را دربیاورند. جالب بود که روزهای بدون الکلشان 
را به خاطر می س��پردند. مثال : »19 ماه و 3 روز«، 
» 3 س��ال و ٢ ماه و ٢5 روز«، » 7 س��ال و 1 ماه 
و ٢ روز«، »8 س��ال و 10 م��اه و ٢0 روز« و چ��ه 
جالب به عهدی که با خود برای پاک بودن بسته اند 
وفادار می مانند. در پایان هر جلسه بَرمی خیزند و 
دست هایش��ان را به هم می دهند و از خالق خود 
با این دعا تش��کر می کنند »آفریدگارا، من اکنون 
آماده ام که تمام خوب و بد وجودم را به تو بسپارم، 
تمنا دارم تک تک نقص های درونم را که س��د راه 
خدمت به تو و همنوعان من اس��ت برطرف کنی 
و قدرت��ی عطا فرمایی ت��ا ازاین پس به خدمت تو 
کمربندم آمین« گویا با دست دادن به هم نیروی 
درون خود را به هم منتقل کرده و مضاعف تر از قبل 
انرژی می گیرند. همدیگر را در آغوش می گیرند و 
بی مّنت و بدون ریا به هم عشق و محبت می ورزند؛ 
و هرکدام پِی زندگی خ��ود می روند. درراه با خود 
می اندیشم اگر تمام افراد گرفتار بتوانند در مواجهه 
با مش��کالت خ��ود، نیروی درونی خ��ود را پیدا و 
ب��ا غلبه بر ترس  و اس��ترس و ناامیدی به زندگی 

برگردند چه می شود.

ساعتی با اعضای انجمنی که به دنبال زندگی بدون الکل اند 

الُکلی های گمنام

 شماره 1199 
3 شنبه 9 آذر 1398  جامعه

 وقتیمهمانداشتهباشیمآنروزجلسهرابازاعالممیکنیم
تاگمنامیاعضاکامالًحفظشودودرصورتیکهجلسهبستهباشدافرادیکهمیآیند
راحتوبدونهیچمشکلیبهبیانحرفهایخودمیپردازند.
گردانندهجلسهسالمیبهجمعمیدهدوخودشرابانامکوچکمعرفیمیکند.
جمعجوابسالماورابهگرمیمیدهندوگردانندهشروعمیکندباخواندناین
نیایشجلسهراشروعمیکند:»پروردگارا،خودراتقدیمتومیدارم،بامنکنوازمن
سازآنچهراخودارادهکنی،ازاسارتنفس،رهایمکن.....

| یکی از جلسات انجمن الکلی های گمنام در سیرجان / عکس ها: مجید شبستری  |

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تنظیف، نگهداری،

 تخلیه و باز کردن مجرای سرویس اهی بهداشتی اپرک اهی سطح شهر و مسجد جامع)نوبت دوم(  
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 الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
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

          شركت توسعه عمران و مدرييت منطقه گل گهر
در نظر دارد س�رویس ایاب و ذهاب كاركنان خود را از طریق مناقصه عمومي به شركت هاي 
واجد شرایط واگذار نماید، لذا از متقاضیان دعوت به عمل مي آید جهت اخذ اسناد مناقصه 
از تاریخ 1398/9/10 به سایت این شركت به آدرس www.geg-area.com مراجعه نمایند.

1- آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 15 مورخ 1398/9/14 
2- آخرین زمان ارائه پاكت ها و پیشنهادات :ساعت15 مورخ 1398/9/20 

3- شركت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است .
4- مبلغ سپرده شركت در مناقصه: مطابق مبلغ برآورد درج شده در اسناد مي باشد . 

5- هزینه درج آگهي به عهده ی برنده مناقصه مي باشد. 
6- كلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذكر گردیده است. 

7- موضوعات مناقصه : 

تعداد مورد نياز)دستگاه( وضعيتنوع خودرورديف

14با راننده سمند، پارس1
5با رانندهون فوتون2
1با رانندهوانت كمك دار3
7بدون رانندهوانت دوكابين شاسي بلند )24 ساعت(4
5بدون رانندهوانت دوكابين شاسي بلند )12 ساعت(5
2بدون رانندهوانت مزدا6

8- محل تحویل اسناد، پیشنهادات و بازدید:  سیرجان- كیلومتر 50 جاده محور 
هلدینگ  ساختمان هاي  گل گهر،  صنعتي  و  معدني  شركت  شیراز،  سیرجان- 

مستقر بر تپه، بلوك 5 شركت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر
9- تلفن جهت هر نوع هماهنگي: 09131420642 آقاي بلوردي 

مدیریت امور حقوقي و قراردادها

آگهی مناقصه شماره 21982716   
موضوع مناقصه:

 موض�وع حف�ظ و نگهداری و تأمین و توس�عه 143 هکتار فضای س�بز مجتمع مس ش�هربابک 
شامل فضای سبز داخل و پیرامون کارخانه ذوب مس خاتون آباد؛ مس میدوک، معادن چاه فیروز 
و چاه مس�ی، فرومولیبدن، دفاتر اداری ش�هربابک، آبرسانی بنه یکه و فضای سبز کارخانه آهک 

و سایر اماکن مورد نیاز کارفرما. 
ش�رکت ملی صنایع مس ای�ران در نظر دارد: موضوع حفظ و نگهداری و تأمین و توس�عه 143 
هکتار فضای سبز مجتمع مس شهربابک شامل فضای سبز داخل و پیرامون کارخانه ذوب مس 
خاتون آب�اد؛ مس میدوک، معادن چاه فیروز و چاه مس�ی، فرومولیبدن، دفاتر اداری ش�هربابک، 
آبرسانی بنه یکه و فضای سبز کارخانه آهک و سایر اماکن مورد نیاز کارفرما  را از طریق مناقصه 
عمومی به انجام برساند. جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت های رسمی شرکت به آدرس : 

 Dargah.nicicoportal.com-Sarcheshmeh.nicico.com-www.nicico.com



مععمومیفوقالعاده 
مج
آگهی

در شهرک  مستقر  اطالع صنعتگران سهامدار  به  بدینوسیله 
صنعتی شماره یک سیرجان می رساند جلسه مجمع عمومی 
یک  شماره  صنعتی  شهرک  خدماتی  شرکت  فوق العاده 
سیرجان به شماره ثبت 3297 و شناسه ملی 14003221820 
اجتماعات  سالن  محل  در   98/9/20 مورخ   11 ساعت  رأس 
هالل احمر )خیابان وحید( با دستور کار ذیل برگزار می گردد: 

1- افزایش سرمایه 
2- تصویب اساسنامه جدید 

هیأت مدیره شرکت خدماتی
 شهرک صنعتی شماره یک سیرجان 

مععمومیعادیبطورفوقالعاده 
مج
آگهی

شهرک  در  مستقر  سهامدار  صنعتگران  اطالع  به  بدینوسیله 
عمومی  مجمع  جلسه  می رساند  سیرجان  یک  شماره  صنعتی 
عادی بطور فوق العاده شرکت خدماتی شهرک صنعتی شماره 
یک سیرجان به شماره ثبت 3297 و شناسه ملی 14003221820 
رأس ساعت 9 صبح مورخ 98/9/20 در محل سالن اجتماعات 

هالل احمر )خیابان وحید( با دستور کار ذیل برگزار می گردد: 
1- انتخاب بازرس )حسابرس قانونی( 

2- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 
3- تصویب صورت های مالی منتهی به اسفند 96 

4- تعیین حق الزحمه بازرس قانونی 

هیأت مدیره شرکت خدماتی 
شهرک صنعتی شماره یک سیرجان 

دعوت به همکاری 

یک ش�رکت پیمانکاری در معدن گل گهر جهت 

انبارگردان�ی نی�از به 50 نفر نی�روی کار )40 نفر 

فوق دیپلم و 10 نفر لیسانس( بصورت موقت دارد. 

جهت اطالعات بیش�تر با ش�ماره های زیر تماس 

حاصل نمایید. 

 42280844 - 09135844605

دعوت به همکاری 
شرکت آرش�ام گهر جهت تکمیل نیروی خود در 
نظر دارد از رانندگان پایه یک با شرایط و مدارک 

زیر نیرو جذب نماید. 
1- داش�تن گواهینامه پایه یک ک�ه حداقل 3 

سال از تاریخ اخذ گواهینامه گذشته باشد.
2- گواهی عدم سوء پیشینه 

جهت تحویل مدارک با شماره 
09140329011 تماس گرفته شود. 

دعوت به همکاری 
یک ش�رکت معتب�ر معدنی در شهرس�تان 
س�یرجان "بخش بلورد" به تع�دادی نیروی 
ماهر در س�نگ شکن به ش�رح زیر نیازمند 

می باشد. 
عالقمن�دان می توانن�د ه�ر چه س�ریعتر با 

شماره ی زیر تماس حاصل نمایند. 

1- اپراتور سنگ شکن با 5 سال سابقه کار 
2- مکانیک سنگ شکن با 3 سال سابقه کار 

3- نیروی ساده با 5 سال سابقه کار در سنگ شکن

شماره تماس: 09129620987 

دعوت به همکاری 
ی�ک ش�رکت معتب�ر معدنی در شهرس�تان 

س�یرجان "منطقه بلورد" به افراد مش�روحه 

ذیل نیازمند می باشد. 

راننده جرثقیل با داشتن گواهینامه ویژه 

و راننده پایه یک 

09137125088

فاطمه آبکار 

بیش از س��ه هفته از 
ش��یوع آنفلوآن��زا در 
کشور می گذرد و در 
همین مدت کوت��اه، بیش از 15 نفر در اثر 
ابتال به این بیماری جان خود را از دس��ت 
داده اند. بیش از یک هزار بیمار مش��کوک 
ب��ه آنفلوآنزا نیز در اس��تان های مختلف به 
بیمارس��تان ها مراجع��ه کرده و براس��اس 
آماری که وزارت بهداشت این هفته منتشر 
کرد اس��تان های قزوین، آذربایجان شرقی، 
کرمانشاه، تهران، اصفهان، آذربایجان غربی، 
مازندران و گلستان بیشترین آمار شیوع را 

داشته اند.
در ای��ن آمار اگر چه نامی از اس��تان کرمان 
نیس��ت اما کرمانی ها هم از این بیماری در 
امان نبودن��د به طوری که در س��یرجان دو 
م��ورد فوتی گزارش ش��د و ده ها نفر نیز به 
دلیل ابتال به همین بیماری بس��تری شده 
ک��ه حال چند نفر از آن ها نامطلوب گزارش 
شده اس��ت. دکتر موقری معاون بهداشتی 
دانشکده علوم پزشکی سیرجان در گزارش 
روز سه ش��نبه خود به رسانه ها به گوشه ای 
از ای��ن آم��ار اش��اره کرد و گف��ت چنانچه 
شهروندان در این رابطه دقت کنند می توان 
از گس��ترش آن جلوگیری کرد. رئیس اداره 
کنترل بیماری های واگیردار وزارت بهداشت 
گفته که بیش��ترین آمار فوتی ه��ا را تهران، 
مازندران و آذربایجان شرقی داشته اند و تمام 
افرادی که ف��وت کرده اند ابتدا تحت درمان 
قرار داشتند ولی متأسفانه درمان آ ن ها پاسخ 
نداده است. گفته می ش��ود بیماری امسال 

چند هفته زودتر از س��ال گذشته در کشور 
شیوع یافت و در همین مدت کم به سرعت 
پخش شد و مرگ و میر باالیی داشت. درباره 
اینکه این بیم��اری از کجا آم��ده نظرهای 
متفاوتی وجود دارد از جمله آنکه گفته شده 
آنفلوآنزا را زائران اربعی��ن از عراق آورده اند.
جایی که زوار دیگر کش��ورها با هم برخورد 
داشته و موجب تسری آن شده اند. در کنار 
شایعه پخش آنفلوآنزای پرندگان میان مردم 
از س��وی کاربران فضای مجازی نیز برخی 
معتقدند که آنفلوآنزا در کشور عراق به شکل 
وسیع منتشر شده و تعدادی از زائران اربعین 
در عراق به آنفلوآنزا مبتال شده اند و از طریق 
آن ها ویروس به داخل کش��ور رسیده است. 
این درحالی است که دکتر محمداسماعیل 
مطلق، سرپرس��ت دفت��ر مدیریت کاهش 
بالیا نظر دیگری دارد و می گوید که ش��یوع 

آنفلوآنزا ربطی به زائران اربعین ندارد.

  جلسه کاربردی در سیرجان 
در همین رابطه روز دوشنبه بنا به ضرورت، 
همایشی در تاالر حکیم سیرجان برگزارشد. 
در این همایش که برخی مدیران و مسئوالن 
بهداشتی، گروهی از مسئوالن آموزشگاه ها و 
مدیران مهدهای کودک و پیش دبستانی ها 
حضور داش��تند راجع ب��ه دو مقوله مهم از 
جمل��ه »آنفلوآن��زا« و پدی��ده »پدیکولوز« 
)همان شپش َسر که این روزها بیشتر از قبل، 
بهداش��ت مدارس را تهدید می کند( بحث 
ش��د. در این نشست، دکتر مهتاب حسینی 
رییس اداره بهزیستی شهرستان با بیان این 
مورد که ما باید تمام مسایل بهداشتی را در 
آموزش��گاه ها به خص��وص مهدهای کودک 

و پیش دبس��تانی ها رعایت کنی��م گفت: از 
مسئوالن این آموزشگاه ها می خواهم اولویت 
اول ش��ان بهداشت باش��د به خصوص برای 
بچه هایی که ممکن است دچار این مشکل 
باشند. او گفت: ما بنابه وظیفه این موضوع را 
رصد می کنیم و آموزشگاه ها و مهدهایی که 
مدیران شان در این رابطه کوتاهی کنند مورد 
بازخواست قرار خواهند گرفت. در ادامه این 
همایش مدیر گروه بیماری های دانش��کده 
علوم پزش��کی نیز به ای��ن دو مقوله ی مهم 
پرداخ��ت و در مورد پدیکولوز گفت:10 الی 
15 درصد دانش آموزان مدارس در مهدهای 
کودک، پیش دبس��تانی ها و مدارس ابتدایی 
به آن دچار هس��تند. اکبر اس��دی با تأکید 
ب��ر روی موضوع رعایت بهداش��ت در تمام 
جنبه ها در این آموزش��گاه ها عنوان کرد: در 
3 س��ال گذشته مش��کل پدیکولوز در تمام 
کش��ورهای دنیا چه اروپایی و چه آمریکایی 
ش��یوع بس��یار زیادی پیداکرده و ایران نیز 
از این قاعده مس��تثنا نبوده و متأس��فانه بر 
اس��اس ناآگاهی مدیران مهدها و مربیان و 
در نهایت خانواده ها شیوع آن رو به افزایش 
است به طوری که در سیرجان از ابتدای فصل 
تابستان به طور متوسط هرماه 250 تا 300 
نفر به گروه بیماری های معاونت بهداش��ت 
جهت دریافت ش��امپوی مخص��وص برای 
درمان مراجعه کرده اند که در سامانه حوزه ی 
بیماری ها به صورت محرمانه ثبت شده است. 
او افزود: س��رپوش گذاشتن مدیران مهدها 
و ی��ا مادران ب��ر روی این قضی��ه منجر به 
حاد ش��دن مسئله ش��ده به صورتی که در 
سال گذش��ته از تمام مدیران مجتمع های 
پیش دبس��تانی،  مهدهای کودک و مدارس 

مقطع ابتدایی برای همکاری دعوت کردیم 
و آمادگ��ی خودمان را ب��رای ارائه خدمات 
رایگان اعالم نمودیم ولی از این تعداد کمتر 
از انگش��تان دست حاضر به همکاری شدند 

که جای تأسف دارد. 
مدی��ر گ��روه بیماری های دانش��کده علوم 
پزش��کی ضمن تقدیر از حمایت مسئوالن 
آموزش و پرورش در این رابطه، پس از ذکر 
نکاتی چند از مسائل آموزشی و کاربردی در 
این زمینه، هش��دار داد چنانچه از این پس، 
از ه��ر مهدکودک و یا مدرس��ه ای که مورد 
ابتال اعالم شود درصورتی که مطمئن شویم 
آموزشگاه مربوطه نکات اعالم شده را رعایت 
نکرده بدون هیچ چشم پوشی نام مدرسه و 
یا مهد را از طریق جراید رسمی شهر اعالم 
خواهی��م کرد. وی به خانواده ه��ا نیز در این 
رابط��ه تذکر داد و گفت انتظار ما قبل از هر 
چیز رعایت بهداش��ت فرزندان شان در خانه 
است تا باعث نشوند این بیماری به مدارس 

منتقل شود.

  مراقبت کنید 
مدیر گ��روه بیماری های دانش��کده علوم 

پزش��کی در ادامه در این همایش گفت: 
موض��وع مهم دیگری که باید اینجا به آن 
اشاره و بر روی مراقبت بر روی آن تأکید 
کنم مس��ئله آنفلوآنزا اس��ت که امسال با 
سرد ش��دن هوا یک ماه زودتر شیوع آن 
رواج پیداکرده است. اسدی گفت: آنفلوآنزا 
ک��ه در اصطالح محلی ب��ه آن »موفک« 
می گویی��م با س��رماخوردگی تفاوت های 
عمده ای دارد از جمله در آنفلوآنزا گلودرد 
ش��دید،  تب بسیار زیاد،  دردهای عضالنی 
بس��یار زیاد است و س��رفه های پی درپی 
وج��ود دارد ک��ه در س��رماخوردگی این 
نش��انه ها نیس��ت. وی گفت: باید به این 
نکته ی مه��م اش��اره کنم که بر اس��اس 
گفته ی دکتر گویا )رئیس مرکز مدیریت 
و کنترل بیماری های واگیر وزارت کشور(  
از ابتدای شیوع آنفلوآنزا تاکنون در کشور 

بیش از 15 مورد فوتی اعالم شده که 
یک مورد آن در سیرجان در اثر آنفلوآنزای 
H1N1 بوده است. ما همچنین در اینجا 
ب��ا 3 مورد مرگ مش��کوک  از میان افراد 
در معرض خطر )س��ن باال( روبرو شدیم 
ک��ه منتظر جواب آزمایش��گاه هس��تیم. 

همچنین 26 نفر مشکوک به آنفلوآنزا در 
دو بیمارس��تان غرضی و امام رضا بستری 

هستند. 
وی اف��زود: بای��د عنوان کنم که ش��یوع 
آنفلوانزاH1N1 زودتر از موعد و همچنین 
چرخه ی ش��یوع آن نیز گستره بیشتری 
نس��بت به قبل داشته اس��ت لذا افراد در 
معرض خط��ر از جمله » ک��ودکان،  زنان 
باردار،  افراد مس��ن،  افرادی که عمل قلب 
بازنموده اند، دیالیزی ها و شیمی درمانی ها« 
باید مراقبت های بیش��تری داشته باشند 
ازجمل��ه داش��تن پوش��ش مناس��ب در 
زمس��تان،  ق��راردادن ظ��رف آب بر روی 
سیس��تم های گرمایش��ی در منزل و در 
صورتی ک��ه این اف��راد به ای��ن بیماری 
مشکوک شدند سریعاً به پزشک مراجعه 
کنند تا تحت درمان قرار گیرند. اس��دی 
افزود: مورد دیگری که باید به آن اش��اره 
کنم این است که در آنفلوآنزا فقط یک نوع 
آنتی بیویک جوابگو است که آن هم باید 
از طریق تجویز پزشک متخّصص صورت 
گیرد. این طور نیس��ت که ما خودس��رانه 
دارو تهی��ه و مص��رف کنیم و مش��کل را 

بیشتر نماییم.
وی دوره درم��ان این بیماری را بین 5 تا 
7 روز اع��الم کرد و گف��ت: دانش آموزانی 
ک��ه مبتال به آن ش��وند باید یک هفته از 
رفتن به مدرس��ه منع ش��وند ت��ا بقیه را 
گرفت��ار آن نکنن��د. وی از مراجعه تعداد 
کثیری افراد مشکوک به بیماری آنفلوآنزا 
به مراکز درمان��ی خبر داد و گفت: از این 
تعداد ۹ مورد واجد ش��رایط نمونه گیری 
آنفلوآنزا طبق دس��تورالعمل قرار گرفتند 
که خوشبختانه بهبود یافتند هر چند که 
دو سه مورد از افراد حال مناسبی ندارند و 

تحت درمان و مراقبت قرار دارند. 
 

  برای مبتال نشدن چه کنیم؟
رعایت نکات بهداش��تی را هرگز و هرگز 
فراموش نکنی��د. این توصی��ه به معنای 
شست وش��وی م��دام دس��ت ها و رعایت 
آداب تنفسی است، یعنی حتماً دستمال 
به همراه خود داش��ته باشید و اگر عطسه 
یا س��رفه کردید دستمال را جلوی دهان 
خود گرفته و بعد از مصرف هم دستمال را 
در سطل زباله بیندازید. چای گرم و آش 
گرم را هرگز فراموش نکنید. اس��تراحت، 
اصلی ترین و بهترین راه برای درمان است. 
اگر خدای نکرده آنفلوآنزا گرفتید حتماً بعد 
از مراجعه به پزش��ک و دریافت داروهای 
الزم، استراحت در منزل را جّدی بگیرید. 
افراد باالی 65 س��ال، زنان باردار، بیماران 
ریوی، بیماران مبتال به ناراحتی های قلبی 
و افراد مبتال به سرطان در حال درمان از 
جمله افرادی هستند که به آن ها توصیه 

می شود واکسن آنفلوآنزا را تزریق کنند. 
خوش��بختانه با تمهی��دات صورت گرفته 
واکسن آنفلوآنزا به مقدار کافی وارد کشور 
شده و می توان آن را از مراکز درمانی مجاز 
تهیه کرد. دیگر اینکه در صورت داش��تن 
عالئم این بیم��اری دگزامت��ازون تزریق 
نکنید. دگزامتازون هرچند عالئم التهاب 
را کاهش می دهد، اما ممکن اس��ت باعث 
کاهش قوای سیستم ایمنی فرد مبتال به 
آنفلوآنزا شده و وضعیت بیمار را وخیم تر 
کند. کس��انی که عالئم��ی چون آبریزش 
بینی، ت��ب، ب��دن  درد و... دارند، از رفتن 
به محل کار یا فرس��تادن ک��ودک دارای 
این عالئم به مدرس��ه، برای چند روز جداً 

خودداری کنند.
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گروه اقتصاد: رمز دوم یکبار مصرف از دی ماه 
اجباری می ش��ود. از زمان��ی که بانک مرکزی 
بانک ها را مجبور ک��رد فکری به حال امنیت 
رم��ز دوم کارت بانک ها بکنن��د، موضوع رمز 
دوم یکبار مصرف در دس��تور کار بانک ها قرار 
گرف��ت. این رمز با توجه به اعتبار کوتاه مدتی 
ک��ه دارد، ام��کان سوءاس��تفاده را به حداقل 
می رس��اند. چراکه از هر رم��ز صرفاً یک بار و 
نهایتاً تا ۶۰ ثانیه می توان استفاده کرد. با این 
تفسیر دیگر کسی بعد از شما نمی تواند از رمز 
دوم یکبارمصرفتان استفاده کند. گفته می شود 
بخش بزرگ��ی ازکاله برداری های اینترنتی، با 
سواستفاده از اطالعات کارت انجام می شود که 
با پویا ش��دن رمز دوم، دیگر این امکان وجود 
نخواهد داش��ت. به گزارش فرارو بانک ها قرار 
بود نهایتاً تا دی ماه س��ال ۹۷ امکان استفاده 
از رمز دوم یکبار مصرف را برای مشتریانشان 
فراهم کنند. هر چند این اتفاق نیافتاد. کار به 
جایی رسید که بانک مرکزی در اطالعیه ای در 
اردیبهش��ت ماه ۹۸ اعالم کرد از یک ماه دیگر 
یعنی خردادماه ۹۸، استفاده از رمز دوم یکبار 
مصرف اجباری می ش��ود و مشتریان بانک ها 
هر چه زودتر رم��ز دوم یکبار مصرف را برای 
کارتش��ان فعال کنند. این موضوع باعث شد 
بانک ها بیش از پیش برای ارائه امکان استفاده 

از رمز دوم یکبار مصرف دست به کار شوند.
 با توجه به مدت کوتاهی که برای فعال سازی 
رمز دوم یکبار مصرف در نظر گرفته شده بود 
و بازخورد منفی از س��وی مش��تریان بانک ها 
به همراه داش��ت، این موضوع به تعویق افتاد. 
حاال دوباره روند اجباری شدن رمز دوم یکبار 
مصرف ب��ه جریان افتاده و قرار اس��ت از اول 
دی م��اه با رمز دوم ایس��تا خداحافظی کنیم. 

هر کدام از بانک ه��ا روش های مختلفی برای 
فعال س��ازی رم��ز دوم یکبار مص��رف در نظر 
گرفته ان��د. برخی فعال س��ازی را ب��ه مراجعه 
حضوری به ش��عبه بانک ی��ا خودپرداز منوط 
کرده ان��د و برخی دیگر س��راغ روش های غیر 
 USSD حضوری مثل اینترنت بانک یا سامانه
رفته اند. بعد از فعالسازی هر بار برای تراکنش 
اینترنتی می توانید رمز دوم یکبار مصرف را از 
طریق اپلیکیشن موبایل، کد USSD، پیامک 
یا توک��ن OTP دریافت کنید. روش دریافت 
رمز دوم یکبار مص��رف در بانک های مختلف 
متفاوت اس��ت، اما قرار نیست هزینه ای برای 

مشتری داشته باشد.
بانک مرکزی گفته از اول دی ماه یعنی حدود 
بیس��ت روز دیگر، رم��ز دوم پویا یا همان رمز 
دوم یکبار مصرف برای تراکنش های اینترنتی 
اجباری می شود. با این حساب در مهلت باقی 
مان��ده باید برای فعال ک��ردن رمز دوم یکبار 
مص��رف کارت های بانکی خود دس��ت به کار 
شوید. رمز دوم یکبار مصرف صرفاً برای مدت 
زمان محدود در حد ۶۰ ثانیه و تنها برای یک 
تراکنش اعتبار دارد. به عبارتی برای هر مرتبه 
خری��د اینترنتی یا تراکنش آنالین که به وارد 
ک��ردن رمز دوم بانکی احتی��اج دارید، باید با 
استعالم از بانک، رمز دوم یکبار مصرف بگیرید 
و صرفاً برای همان تراکنش از رمزتان استفاده 
کنید. حواس��تان باش��د رمز اول چهار رقمی 
ک��ه برای خری��د از کارت خوان و اس��تفاده از 
خودپرداز استفاده می کنید همچنان به همان 
ش��کل باقی مانده و الزم نیس��ت برای خرید 
از س��وپرمارکت محل رمز دوم یکبار مصرف 
بگیرید. ای��ن مورد صرفاً ب��رای تراکنش های 
آنالی��ن و خرید های اینترنتی اجرا می ش��ود. 

هرچند در صورت تمای��ل خودتان می توانید 
رمز اول چهار رقمی کارتتان را هم پویا کنید.

◄ رمز دوم یکبار مصرف را چطور فعال 
کنیم؟

هر کدام از بانک ها راه های مختلفی برای فعال 
کردن رمز دوم یکبار مصرف پیشنهاد کرده اند. 
در بین روش های مختلف فعال سازی، مراجعه 
به ش��عبه بانک اولین روشی است که به ذهن 
بانک ها رس��یده. بعضی هم سراغ گزینه های 
غی��ر حض��وری رفته اند. روش ه��ای مختلف 
فعال س��ازی رمز دوم یکبار مصرف عموماً در 

چهار بخش دسته بندی می شوند. 
◄ مراجعه به شعبه بانک

خیلی از بانک ها از جمل��ه بانک رفاه تنها راه 
فعال سازی رمز دوم یکبار مصرف را مراجعه به 
شعبه بانک اعالم کرده اند. طوری که حتما باید 
یک بار برای فعالسازی رمز دوم یکبار مصرف 
به بانک رفته و با پ��ر کردن فرم و امضای آن 
رمز دوم پویا را برای کارتتان فعال کنید. توجه 
داشته باشید که صرفاً برای فعالسازی باید به 
بانک بروید و بعد از آن رمز دوم یکبار مصرف 
 ،USSD با یکی از چهار روش اپلیکیشن، کد
پیامک و توکن OTP به دس��ت شما خواهد 

رسید.
◄ مراجعه به خودپرداز 

برخی بانک ها فعال سازی رمز دوم یکبار مصرف 
را به خدمات خودپرداز خود اضافه کرده اند که 
از جمله آن می توان به بانک تجارت اشاره کرد. 
شما برای فعال کردن اپلیکیشن های رمزساز 
باید ب��ا وارد کردن کارت خود ب��ه خودپرداز 
بانک، کد فعالسازی دریافت کنید تا بتوانید از 

اپلیکیشن رمز دوم یکبار مصرف بگیرید. 
◄ فعالسازی از طریق اینترنت بانک

بعضی بانک ها مثل بانک ملی و پاس��ارگاد 
خیال مشتریانش��ان را راحت کرده اند و در 
سامانه های اینترنت بانک، امکان فعال سازی 
رمز دوم یکبار مص��رف را اضافه کرده اند. با 

این روش دیگر نیازی نیس��ت از خانه خارج 
ش��وید و تا بانک یا خودپ��رداز بروید، بلکه 
از خان��ه ی��ا محل کار می توانی��د با مراجعه 
ب��ه س��امانه اینترنت بانک رم��ز دوم یکبار 
مصرفتان را فعال کنید. توجه داشته باشید 
که این بانک ها برای مشتریانی که به سامانه 
اینترنت بانک دسترس��ی ندارند، روش های 
دیگری مثل مراجعه به شعبه را هم در نظر 

گرفته اند. 
USSD فعال سازی از طریق کد ◄

بانک صادرات یکی از بانک هایی است که کل 
خدمات رمز دوم یکب��ار مصرف را از طریق 
 USSD س��امانه س��تاره مربع یا همان کد
به مش��تریانش ارائه می کن��د. طوری که با 
ش��ماره گیری کد USSD مربوط به بانک 
می توانی��د رمز دوم یکبار مص��رف کارتتان 
را فعال کنید. عموم��اً این بانک ها از طریق 
همان کد USSD رمز دوم یکبار مصرف را 

به دست مشتریانشان می رسانند.
 

◄ رمز دوم یکب�ار مصرف را چطور به 
دستم می رسانی؟

روش ها متفاوت است. دفعه قبلی که بانک ها 
مجبور بودند در مدت کوتاهی رمز دوم یکبار 
مصرف را برای مشتریانشان فعال کنند، هر 
کدام سراغ یک روش رفتند. باید توجه داشته 
باشید که بانک مرکزی این موضوع را برای 
مشتریان بانک ها کاماًل روشن کرده که ارائه 
رمز دوم یکبار مصرف هیچ کارمزدی نخواهد 
داشت. هر کدام از بانک ها ممکن است یک 
یا چند مورد از این روش ها را برای ارائه رمز 
دوم یکبار مصرف در نظر گرفته باشند. بانک 
مرکزی پیش از این، بانک ها را مجبور کرده 
بود ک��ه در کنار اپلیکیش��ن موبایل، روش 
دیگری را ب��رای ارائه رمز دوم یکبار مصرف 
به مشتریانش��ان پیدا کنند. چراکه خیلی ها 
گوشی هوشمند ندارند و از این نظر با مشکل 

روبرو خواهند شد.

USSD کد ◄ 
یکی از دم دستی ترین روش ها استفاده از کد 
USSD اس��ت. طوری که شما با ثبت شماره 
تلفن همراهتان و اعالم یک رمز برای سیستم 
USSD، می توانی��د ه��ر موقع خواس��تید با 
مراجعه به س��امانه های ستاره مربعی بانک ها 
ب��رای دریاف��ت رمز دوم یکبار مص��رف اقدام 
کنید. برای مثال بانک ص��ادرات این روش را 
برای ارائه رمز دوم یکبار مصرف به مشتریانش 

در نظر گرفته است.
 ◄ اپلیکیشن موبایل

اغلب بانک ها س��راغ اپلیکیش��ن های موبایلی 
رفته اند. بعضی همان اپلیکیش��ن موبایل بانک 
را ب��رای ارائه رمز دوم یکب��ار مصرف در نظر 
گرفته اند و بعضی دیگر اپلیکیشن جداگانه ای 
به عنوان رمزس��از ارائه کرده اند. در این روش 
شما برای خرید های اینترنتی یا تراکنش های 
آنالی��ن می توانید با اس��تفاده از اپلیکیش��ن 
موبایل بانک یا رمزساز، رمز دوم یکبار مصرف 
دریاف��ت کنید. اغلب بانک ه��ا از جمله بانک 
س��رمایه، پاسارگاد، ملی، رفاه، سپه و ... از این 
روش برای ارائه رمز دوم یکبار مصرف استفاده 

می کنند.
 ◄ ارسال پیامک

یکی از روش ها که زیاد در بین بانک ها متدوال 
نیست، استفاده از سرویس پیامکی برای ارسال 
رم��ز دوم یکب��ار مصرف اس��ت. در این روش 
زمانی که از اینترنت بانک برای تراکنش آنالین 
اس��تفاده می کنید، می توانید با کلیک بر روی 
یک گزینه از س��امانه بخواهید رمز دوم یکبار 
مصرف را برایتان پیام��ک کند. بانک ملت از 
جمله بانک هایی است که این روش را در کنار 
دیگر روش ها برای ارائه رمز دوم یکبار مصرف 

در نظر گرفته است.
OTP سخت افزار ◄

بعض��ی بانک ها پیش از این ب��رای تولید رمز 
 OTP یکب��ار مصرف اینترنت بان��ک از توکن
اس��تفاده کرده اند و همچنان در برخی موارد 
استفاده از آن رواج دارد. توکن یک سخت افزار 
کوچک کف دست است که با فشار دادن یک 
دکمه ب��ر روی آن می توان رمز یکبار مصرف 
دریافت کرد. ممکن اس��ت برخ��ی بانک ها از 
ای��ن روش برای ارائه رم��ز دوم یکبار مصرف 
اس��تفاده کنند. باید توجه داش��ته باشید که 
در ح��ال حاضر دریافت توک��ن OTP برای 
اینترنت بانک، شامل هزینه خرید این توکن ها 

است.

اصالح قیمت بنزین در چه 
شرایطی می تواند خوب باشد ؟

سام افروغ 

آمارها نشان می دهد 43کشور جهان 42۶ میلیارد 
دالر یارانه انرژی می دهند. ایران با ۶۹ میلیارد دالر 
یارانه در رتبه نخس��ت این کشورها در سال 2۰۱۸ 
میالدی قرار دارد. جالب اینجاست که کشور چین با ۱.5 میلیارد جمعیت 
44 میلیارد دالر یارانه انرژی می دهد. همچنین در سال ۹۷ بودجه عمرانی 
کشور ۶2 هزار میلیارد تومان بود اما حدود ۹۷۰ هزار میلیارد تومان یارانه 
انرژی پرداخت شد که حدود 2۰ برابر بودجه عمرانی کشور است. اگر این 
یارانه س��اماندهی شود مسلماً بر درآمد سرانه تأثیر خواهد داشت و برای 
پیش��رفت کشور هزینه می شود اما نکته مهم س��هم سه دهک ثروتمند 
جامعه است که 5۰ درصد یارانه انرژی کشور را مصرف می کنند. بر اساس 
آمار،  ش��دت مصرف انرژی در ایران پنج برابر شدت مصرف در کشورهای 
پیش��رفته اس��ت، بازار انرژی در ایران به نحوی اس��ت که مشوق مصرف 
بی رویه است در این ساختار هرچه بیشتر مصرف کنید از مواهب و یارانه 
انرژی بیشتری نیز برخوردار می شوید که طنزی تلخ است و باید به سرآید 

چرا که در لزوم اجرای این طرح کمترین شک و شبهه ای وجود ندارد. 
یکی از مهمترین اهداف سهمیه بندی بنزین کاهش قاچاق و کنترل مصرف 
داخلی عنوان شده است. ایرانی ها در تمام سوخت ها اعم از گاز، برق، بنزین 
بدمصرف هستند هر چند که دراین میان، تنها بدمصرفی مصرف کننده 
نهایی تاثیرگذار نیست و غیراستاندارد بودن و پر مصرف بودن خودروهای 
س��اخت داخل نیز تاثیر دارد. س��ال گذشته پس از جهش نرخ ارز فاصله 
قیمت بنزین داخل با خارج از کش��ور افزایش قابل توجهی پیدا کرد که 
باعث شد قاچاق سوخت از سود و جذابیت بسیار باالیی برخوردار شودکه 
در نتیجه منجر به افزایش قاچاق سوخت گردید به نحوی که طبق آمار 
مهرماه مرکز اس��تراتژیک ریاست جمهوری، سود قاچاق بنزین به ترکیه 
۱5 ه��زار و ۶۰5 تومان، به   پاکس��تان ۸45۰ تومان، عراق ۷5۰5تومان، 
افغانستان ۹۱25 تومان و به ارمنستان ۱4هزار و ۹3۰ تومان بود. مسلماً 
اصالح قیمت بنزین می تواند کشور را به تعادل منطقی در مصرف برساند، 
آثار زیست محیطی خوبی داشته باشد و از همه مهم تر از قاچاق گسترده 
بنزین که با سرمایه و پول مردم ایران تولید می شود و دودش نیز در چشم 
هموطنان و سودش به جیب قاچاقچیان سوخت و کشورهای بیگانه میرود 
جلوگیری کند اما...!!! آنچه مبهم است و منطقاً هم مشکل دارد این است 
که تمام این مواهب روی کاغذ است و در صورتی عملی می گردد که باعث 
افزایش نرخ تورم و گرانی دیگر اجناس و کاالها نگردد و زیر ساخت های 
مناسب برای مس��افرت های مردم اعم از حمل و نقل عمومی مناسب در 
دس��ترس باش��د، خودروهای داخلی کم مصرف و استاندارد تولید گردد، 
شهرس��ازی »خودرو محور« نباشد و مسیرهای عبور اَمن دوچرخه برای 
همه مردم قابل دسترسی باشد. همچنین در زمانی که دخل و خرج مردم 
را هیچ تناس��بی نیس��ت و جیب ها خالی است دولت می بایست با شیب 
مناسب  و قابل قبولی اقدام به افزایش قیمت بنزین می کرد نه اینکه بدون 
پاس داشتن حرمت مردم و طرح صادقانه آن با ملت طوری عمل کند که 

تبعات سنگینی برای کشور و مردم در پی داشته باشد.  

 شماره 1199 
5 شنبه 9 آذر 1398  اقتصاد

راه کارهایی برای ایمن سازی بیشتر تراکنش های بانکی 

تا  پایان آذر
 رمز دوم
 یکبار مصرف بگیرید 

نقد و نظر

آگهي مناقصه عمومي شماره 98/45/ع
شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد “ تهیه مصالح ، داربست بندی، طراحي و ساخت 
و اجرای الينر الستیکی مخزن ذخیره كنسانتره آهن دركارخانه گندله سازي شماره 2”  خود را از طريق 
برگزاري مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كلیه متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد 
مناقصه به آدرس الکترونیکي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي 
تأمین كنندگان از قسمت تأمین كنندگان و مشتريان - مناقصه ها دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 
9 الي 14 روز چهارشنبه مــورخ 98/9/20 در محــل دفتركمیسیون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر 
مركزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز سه شنبه مورخ 98/9/12 مقرر شده 

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

مديريت قراردادها و معامالت 
شركت معدني و صنعتي گل گهر

آگهي مناقصه عمومي شماره 98/49/ع
شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد " طراحی، خريد، ساخت، نصب و راه اندازی يك 
دستگاه آسانسور صنعتی  به همراه اجراي سازه و فونداسیون مربوطه بصورت EPC" خود را از طريق برگزاري 
مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كلیه متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه 
به آدرس الکترونیکي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمین 
كنندگان از قسمت تأمین كنندگان و مشتريان - مناقصه ها دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 
14 روز يکشنبه مــورخ 98/9/24 در محــل دفتركمیسیون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مركزی 
تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز يکشنبه مورخ 98/9/17 مقرر شده است. 

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

مديريت قراردادها و معامالت 
شركت معدني و صنعتي گل گهر

آگهي مزایده عمومي فروش میلگرد )نوبت اول( 
 A3 شركت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد حدود 1500 )يك هزار و پانصد( تن میلگرد
طول كوتاه و 100 )يکصد( تن میلگرد A2 طول كوتاه در محل دپوی كارخانه نورد بردسیر خود واقع 
در استان كرمان، شهرستان بردسیر، كیلومتر 3 جاده بردسیر- كرمان، را با شرايط و مشخصات ذيل 

از طريق مزايده عمومی به فروش برساند. 

كمیسیون معامالت شركت مجتمع جهان فوالد سیرجان

حداكثر  می آيد  عمل  به  دعوت  عالقمند،  حقیقی  اشخاص  و  شركت ها  كلیه  از  بدينوسیله 
ظرف مدت يك هفته از تاريخ چاپ آگهی، تمايل خود را به صورت مکتوب به آدرس ايمیل 

DKMSJSCO@gmail.com ارسال و اسناد مزايده را دريافت نمايند. 
شرایط: 

1- شركت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول و يا رد يك يا كلیه پیشنهادها مختار است.
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میالدشهابینژاد

تقریب��اً اکث��ر اهالی 
و  هن��ر  و  فرهن��گ 
حت��ی بی��ش از آن، 
قشرهای مختلف جامعه بر اهمیت تئاتر 
در انتقال مفاهیم پی برده اند. اینکه تئاتر 
در ادوار مختل��ف تاری��خ و ش��اید از بدو 
تولد حرفه ای خود ابزاری مورداس��تفاده 
حاکم��ان و دولتی ه��ا در جه��ت تبلیغ 
ارزش ه��ای خ��اص و ی��ا وارونه نش��ان 
دادن حقایق بوده غیرقابل انکار اس��ت اما 
ای��ن مطلب را با ای��ن هدف می نگارم که 
به نوعی دیگر از حض��ور در تئاتر بپردازم 
البته که برگزاری سی و یکمین جشنواره 
تئاتر اس��تان کرمان به میزبانی شهرمان 
دلی��ل دیگ��ری ب��رای نگاش��تن در این 
مورد ب��ود. در هوای رخ��وت آور روزهای 
گذشته ش��هر »جش��نواره تئاتر« که در 
غرب��ت اینترنت و س��کوت ش��بکه های 
خبری برگزار ش��د با تم��ام نقاط قوت و 
ضعفی که داش��ت، جشن اهالی فرهنگ 
و هنر این شهر بود که خوشبختانه جمع 
قابل توجهی در سیرجان را شامل می شد. 
اجرای هش��ت اثر از آثار نمایشی استان، 
تجم��ع و زیس��ت چن��دروزه هنرمندان 
تئاتر اس��تان، گفتگوها، اش��تراک گذاری 
تجربه ه��ا، انتقال خالقیت ه��ای هنری، 
رقابت ها، ش��کل گیری ارتباطات هنری و 
البته سیس��تم نور پالتو فردوس��ی، همه 
و هم��ه از اتفاقات کم نظیر جش��نواره ها 
و این جش��نواره هس��تند اما تکرار مکرر 
برخی اش��کاالت برنامه ریزی شده در این 
دوره و ادوار س��ال های اخیر تلخی همراه 
با چاش��نی حماقت را بر سر زبان هایمان 
به جا گذاش��ته اس��ت. البت��ه پیش از هر 
چیز باید اعتراف ک��رد که به همت دبیر 
و معاون��ت اجرای��ی جش��نواره، آقای��ان 
پورمحسنی و موسوی، یکی از منظم ترین 
و ک��م نقص تری��ن جش��نواره های ادوار 

گذشته در س��یرجان برگزار شد و طرح 
اشکالی که در این مطلب مطرح می شود 
در خص��وص مباحث و رون��د تخصصی 

جشنواره است.
بخ��ش  گذش��ته  س��ال  جش��نواره  در 
گس��ترده ای از هنرمندان استان به نحوه 
بازبینی آثار و نحوه انتخاب داوران بازبین 
و داوران اصلی جش��نواره نقد داش��تند. 
بازبین��ی آثار تنها از طری��ق فیلم اثر که 
در دوره ی پیش انجام ش��د در این دوره 
اصالح شده بود و هنرمندان حق انتخاب 
داش��تند که اثرش��ان از طری��ق فیلم یا 
بازبین��ی زنده دیده ش��ود ام��ا در مورد 
انتخ��اب هیئ��ت داوران بازبی��ن واصلی 
جشنواره اشکاالت و نقدها همچنان باقی 
است. ابتدا درخواست هنرمندان استفاده 
از بازبین هایی از خارج از استان و عدالت 
محور بود، مس��لماً این خواس��ته دلیلی 
جز اتفاقات و اش��کاالت گذشته نداشت. 
گرچه باید یادآوری کنم که اس��تفاده از 
داوران بازبین بومی در اکثر استان ها رویه 
معمول است اما استان هایی هم هستند 
که در جهت شفاف س��ازی و به خواست 
داوران شناخته ش��ده  از  هنرمندانش��ان 
منطقه ای یا کش��وری استفاده می کنند 
اما متأس��فانه ای��ن مهم م��ورد موافقت 
دس��ت اندرکاران قرار نگرفت و در پاسخ 
به مخالفین عنوان شد که حراست اداره 
کل استان کرمان گزینه های معرفی شده 
را تائید صالحیت نکرده است. استداللی 
ک��ه کمی برای اهالی تئات��ر عجیب بود. 
درنهای��ت داوران بازبی��ن اه��ل کرمان، 
هش��ت اثر را برای رقابت در جش��نواره 
برگزیدند. شش اثر از شهر کرمان، یک اثر 
از سیرجان و یک اثراز 

ش��هر ان��ار. البت��ه یک��ی از نمایش های 
متقاضی شرکت در جشنواره که اتفاقاً از 
ش��هر کرمان بود به عل��ت عدم برگزاری 
حداق��ل پنج اج��رای عم��وم و مغایرت 
اجرای��ی جش��نواره،  ب��ا دس��تورالعمل 
بدیهی ترین اصل ش��رکت در جش��نواره 
را دارا نب��ود اما ازآنجاکه برگزارکنندگان 
کرمان��ی راه گش��ا هس��تند، در حکمی 
حکومتی از س��وی مدی��رکل محترم در 
آخرین روزها به لیست شرکت کنندگان 
جشنواره اضافه ش��د! و جالب اینجاست 
ک��ه از میان پن��ج اثر متقاضی از ش��هر 
س��یرجان، تنها یک اثر مج��وز ورود به 

جشنواره را دریافت کرد.
 فاجع��ه آنجا رق��م خورد ک��ه خبر آمد 
آث��ار  کرمان��ی  بازبی��ن  داوران  هم��ان 
برگزیده در بخش رقابتی جش��نواره سی 
و یک��م را داوری خواهند ک��رد. تخلفی 
مح��رز و آش��کار که باید پرس��ید هدف 
از برنامه ری��زی ب��رای انج��ام این تخلف 
آش��کار چه بوده است. البته این سؤال از 
دوس��تان عضو در انجمن استان پرسیده 
شد اما همان پاسخ عجیب تکرار شد که 
حراس��ت اداره کل اس��تان از میان ده ها 
داور غیربومی که معرفی شدند هیچ کدام 
ب��رای داوری  را دارای صالحی��ت الزم 
آثار هنرمندان اس��تان تش��خیص نداده 
اس��ت. حال این روند تائید صالحیت از 
کجا و از کدام زمان باب ش��ده را کس��ی 
نمی دانس��ت. این موضوع را از ریاس��ت 
محترم حراس��ت اداره کل استان کرمان 
جویا ش��دیم که اظهار داشتند هیچ گونه 
مداخله ای در روند انتخاب داوران، نه در 

بخش داوران بازبین و نه در بخش داوران 
اصلی نداش��ته اند. خوشبختانه در همین 
میان تماسی از طریق هنرمندان استان با 
مدیریت هماهنگی تئاتر استان ها جناب 
آقای الوند برقرار شد و موارد یاد شده به 
ایشان انتقال داده شد که با پیگیری های 
مک��رر ایش��ان دو نف��ر از داوران اصل��ی 
جشنواره از تهران آمدند اما بااینکه بعضی 
از دلسوزان عرصه نمایش پیشنهاد دادند 
داوران برجسته کشوری را با هزینه ستاد 
اجرایی به سیرجان دعوت کنند -گروهی 
ک��ه متهم به روابط و سیاس��ت های غیر 
هنری و غیر شفاف هستند- دوستانی که 
ارتباطش��ان با آن ها غیرقابل انکار است را 
به عنوان داوران اصلی به سیرجان آورده و 
بر شبهات ایجادشده افزودند. این ها همه 
گفته ش��د تا ش��کل تازه ای از حضور در 
تئاتر را به تصویر بکش��یم. حضور افرادی 
ک��ه ابتدا س��عی بر اتصال خ��ود به بدنه 
تئاتر را داش��تند اما موفق نبودند، حضور 
کس��انی که در خلق آثار تخصصی تئاتر 
به بن بس��ت خورده اند، حضور افرادی که 
نتوانستند اصول و قواعد تئاتر را بپذیرند 
و با اخالق هنری مشکل داشتند. حضور 
کس��انی که اهدافی جز اه��داف بنیادین 
تئات��ر را در س��ر می پروراندن��د و حضور 
کسانی که حضورشان چشم انداز روشنی 
برای تئاتر شهر و استان باقی نمی گذارد.

عده ای اس��تدالل می کنند که ضعف فنی 
تئاتر شهر س��یرجان باعث عدم انتخابشان 
ب��رای رقابت در جش��نواره ب��ود حال آنکه 
همان ها مدعی هس��تند س��ال ها در مقوله 
آموزش و رش��د تئاتر ش��هر تالش 

می کنند. باید پرس��ید این تالش و حضور 
چندین س��اله ش��ما چه نتیجه ای داشته 
اس��ت؟ به روی صحنه ب��ردن نازل ترین و 
بی کیفیت تری��ن آثار و به خ��ورد مخاطب 
دادن آن به عنوان تئاتر برند س��یرجان؟! آیا 
نتیجه اش جز این بوده که جمع کثیری از 
تازه واردین ب��ه عرصه این هنر پیش خود 
بگوین��د اگ��ر این برند اس��ت پس من هم 
می توانم و ده ها نفر در بدو حضورش��ان به 
تئاتر کار برداشته و خود را کارگردان معرفی 
کنند و در آخر هم باسیلی از انتقاد و تحقیر 
روبرو ش��وند و در این فکر که مگر کار من 
چه کم از آن اثر داش��ت که این نتیجه اش 
توهین و تحقیر و آن تعریف و تمجید است.
متأس��فانه برخ��ی از م��ا بازی خورده ایم و 
رسالت تئاتر را فراموش کردیم و پرداختیم 
به جشنواره هایی که به جای اینکه هنرمندان 
آن را تشکیل و هدایت کنند، این جشنواره ها 
و روابط نامیمون درون آن هاس��ت که ما را 
هدایت می کنند، ل��ذا هنرمندان نه تنها در 
این سیستم ُکنشگر نیستند بلکه عامل اند، 
آگاهی در این فرآیند به حداقل می رس��د و 
گمراهی و س��ردرگمی غالب می شود پس 
چه بهتر که از این فرایند رهاش��ده و طبق 
رسالت اصلی تئاتر به مخاطب عمومی شهر 
بپردازیم اما این را نفی نمی کنم که باید بدنه 
اصل��ی تئاتر در جهت رفع نواقص و ایرادات 
سیس��تم تالش کند و بر حض��ور تمامیت 
خواهانه عده ای پای��ان دهد که البته کاری 
اس��ت بس دشوار و نیازمند آگاهی و دانش 
مبنایی و آنگاه است که جشنواره را می توان 

به سمت آرمان اصلی خود سوق داد.
این مطالبه و خواس��ت جمعی است که 
می تواند جشنواره 
به مس��یری  را 
دهد  س��وق 
نه تنه��ا  ت��ا 
و  گری��ز 
ایجاد  س��ردرگمی 
نکن��د بلک��ه می��ل و 
رغبت به پیشرفت را 
در هنرمن��د پرورش 
بازپس گیری  ده��د 
بازگشت  و  جشنواره 
معنی به جشنواره ای که 
از کارکردها و معانی پیش��ین خود تهی 
شده است را برای ادوار آینده آرزو دارم. 
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خواب خیس ماهی
 به روی صحنه رفت 

نمای��ش »خواب خی��س ماهی« کاری 
از گ��روه تئاتر باران از روز پنجش��نبه 
هفتم آذر در محل تماش��اخانه )پالتو( 
ب��ه روی  بلوارهج��رت  در  فرهنگس��را 
صحن��ه رفته اس��ت. ای��ن نمایش که 
هرشب از ساعت 18/30 به روی صحنه 
می رود با نویسندگی مهدی میرباقری 
وکارگردانی محمد حسین خاکسارپور 
آماده اجرا ش��ده است. به گفته محمد 
حس��ین خاکس��ارپور کارگردان که با 
نگارستان صحبت می کرد، این نمایش در ژانر اجتماعی است و داستان 
یک زن و مرد اس��ت که با وجود دوس��ت داشتن همدیگر ولی غرور و 
خودخواهی باعث به وجود آمدن دعواهایی بین این دو می ش��ود و هر 
زمان که اقدام به آشتی کردن می کنند دوباره همان غرور باعث ایجاد 
دعوا، بگو مگو و تنش بین آن ها می ش��ود. عوامل اجرایی این نمایش 
به ترتیب عبارتند از:  دس��تیارکارگردان، سجاد حیدری فرد؛ بازیگران: 
فیروزه شیخ کرمی، فرزان صالحی فرد، بهارارواحی و سجادحیدری فرد، 
منش��ی صحن��ه: نگین کریمی، صداب��ردار وپخش موس��یقی، فاطمه 
س��هرابیان، نورپرداز: فاطمه س��هرابیان، فرهاد ستوده و صحنه گردان: 
فائزه زیدآبادی. نمایش خواب خیس ماهی تا روز21 آذر ادامه دارد.  

 این حیوان شگفت انگیز
این عنوان تئاتر دیگری است که نمایش 
خودش را از اول آذر ش��روع کرده و تا 
پای��ان آذرماه در تاالر فردوس��ی ادامه 
دارد. امیرحسین طاهری از کارگردانان 
»این حیوان شگفت انگیز« در خصوص 
محتوای این نمایش به پاسارگاد گفت:  
مت��ن اصل��ی نمایش��نامه برگرفت��ه از 
اث��ر آنتوان چخوف اس��ت که توس��ط 

صدرالدین زاهد ترجمه شده است. 
از دل  ای��ن نمای��ش  ب��ه گفت��ه وی 
کارگاه��ی بیرون آمده ک��ه مترجم خود مدرس آن بوده اس��ت. این 
نمای��ش قب��ل از محرم و صف��ر در کرمان روی صحن��ه رفت و حاال 
در س��یرجان برای عالقه مندان به هنر تئاتر به نمایش درآمده اس��ت.  
در این نمایش مهال مکی آبادی، زینب ارکیان، نجمه اس��دی فریدونی، 
افس��انه قاسم زاده، طیبه دانشفر، الهام  خسروی، شبنم برفه ای،  سجاد 
خلیلی، میالد افتخاری، امیرحس��ین چراغی پور،  امیرفاضل رفعتی و 
عباس اس��دی زیدآبادی بازی می کنند. مدیر تولید این نمایش گندم 
نیکو اس��ت. اسما نوروزی موسیقی این تئاتر را بر عهده دارد، حسین 
شهس��واری مدیر صحنه اس��ت و مریم افس��ری طراحی صحنه آن را 

انجام داده است. 

در حاشیه سی و یکمین فستیوال تئاتر استان درسیرجانخبر

جشنواره در سکوت

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی زرین سمنگان 
سیرجان ش�رکت سهامی خاص به شماره ثبت 
2457 و شناس�ه ملی 10860060172 به اس�تناد 
صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی م�ورخ 1398/05/16 
تصمیم�ات ذی�ل اتخ�اذ ش�د : -1 آق�ای حامد اس�دی 
زیدآب�ادی ش�ماره مل�ی 3071422271 - آقای مهدی 
اس�دی زیدآب�ادی ش�ماره مل�ی 3071409922 - اقای 
تیموری اس�دی زیدآبادی ش�ماره ملی 3071357362 
بعن�وان اعضاهیئ�ت مدیره برای مدت دوس�ال انتخاب 
ش�دند. -2خانم فاطم�ه غیاثی حافظی به ش�ماره ملی 
3071444702 ب�ه عنوان بازرس اصلی وخانم س�یمین 
اس�دی زیدآب�ادی ب�ه ش�ماره مل�ی 3071930151 به 
عن�وان بازرس علی البدل برای یک س�ال مالی انتخاب 
ش�دند. -3 روزنامه کثیراالنتش�ار نگارستان برای درج 
آگهی های ش�رکت انتخاب ش�د. اداره کل ثبت اسناد و 
امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری سیرجان )647996(

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی زرین سمنگان 
سیرجان ش�رکت سهامی خاص به شماره ثبت 
2457 و شناس�ه ملی 10860060172 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/05/16 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : -1 آقای مهدی اسدی زیدآبادی شماره 
ملی 3071409923 به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای 
تیمور اس�دی زیدآبادی به ش�ماره ملی 3071357362 
ب�ه س�مت نائ�ب رئیس هیئ�ت مدی�ره - آق�ای حامد 
اس�دی زیدآبادی ش�ماره ملی 3071422271 به سمت 
مدیرعامل وعض�و هیئت مدیره -2کلیه اس�نادو اوراق 
بهادار وتعهدآورش�رکت از قبیل چک، س�فته ، بروات ، 
قراردادها و عقود اس�المی با امضاء آقای حامد اس�دی 
زیدآبادی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری سیرجان )647997(

آگه�ی تغییرات ش�رکت ممتاز گس�تر پارس 
شرکت س�هامی خاص به شماره ثبت 3334 و 
شناسه ملی 14003341099 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/07/07 س�رمایه 
ش�رکت از مبلغ 1000000ریال ب�ه مبلغ 1250000000ریال 
منقس�م ب�ه 125000 س�هم ب�ا ن�ام ع�ادی 10000 ریالی 
از مح�ل پرداخ�ت نقدی ش�رکت طبق گواهی ش�ماره 
53/6330م�ورخ 1398/07/09 بان�ک تج�ارت ش�عبه 
چه�ارراه آپادان�ا ب�ا افزایش یاف�ت و م�اده مربوطه در 
اساس�نامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک 
اس�تان کرم�ان مرج�ع ثب�ت ش�رکت ها و موسس�ات 

غیرتجاری سیرجان )651006(

تاسیس ش�رکت با مس�ئولیت محدود پرنیان 
فناوری پردیس بل�ورد درتاریخ 1398/08/13 
ب�ه ش�ماره ثب�ت 4748 ب�ه شناس�ه مل�ی 
14008737677 ثب�ت و امض�ا ذی�ل دفاترتکمی�ل 
گردی�ده که خالصه آن به ش�رح زیر جهت اطالع عموم 
آگه�ی میگ�ردد. موض�وع فعالیت :طراحی وبس�ایت - 
برنامه نویس�ی - توس�عه ن�رم افزاری و س�خت افزاری 
وس�ایل الکترونیکی نظیر موبای�ل ، لپ تاپ و غیره-راه 
اندازی س�ایتهای اینترنت- عرض�ه اینترنت - طراحی 
و س�اخت و نص�ب و راه ان�دازی و تعمی�رات در زمینه 
کامپیوت�ر و سیس�تمهای الکترونیک�ی و اینترنت�ی و 
اتوماس�یون صنعت�ی و اتوماس�یون اداری و ابزار دقیق 
رایان�ه ای - تولی�د قطع�ات الکترونی�ک - تیولین�گ 
خ�ودرو - اخ�ذ نمایندگ�ی از ش�رکت ه�ای داخل�ی و 
خارج�ی -خرید و فروش کلیه کااله�ای مجاز بازرگانی 
- ص�ادرات و واردات کلی�ه کااله�ای مج�از بازرگانی- 

ش�رکت در منافص�ات و مزایدات دولت�ی و خصوصی- 
تامی�ن نیروی انس�انی ش�رکت درصورت ل�زوم پس از 
اخ�ذ مجوزه�ای الزم از مراج�ع ذیربط م�دت فعالیت 
: از تاری�خ ثبت ب�ه مدت نامحدود مرکز اصلی : اس�تان 
کرم�ان ، شهرس�تان س�یرجان ، بخش مرکزی ، ش�هر 
س�یرجان، محله خیابان آیت اهلل غفاری ، کوچه موسی 
ابن جعفر5]ش�هیدمحیاپورلری[ ، بن بست ))بلوردی(( 
، پ�الک 60 ، طبقه همک�ف کدپس�تی 7817645939 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10000000 
ریال نقدی میزان س�هم الش�رکه هر یک از شرکا آقای 
محمد رضا بلوردی به شماره ملی 3060322724 دارنده 
2000000 ریال س�هم الش�رکه آقای علیرض�ا بلوردی به 
ش�ماره ملی 3071090293 دارنده 8000000 ریال س�هم 
الش�رکه اعضا هیئت مدیره آقای محمد رضا بلوردی به 
شماره ملی 3060322724و به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت نامحدود آقای علیرضا بلوردی به شماره 
مل�ی 3071090293و به س�مت رئیس هیئ�ت مدیره به 
مدت نامحدود و به س�مت مدیرعامل به مدت نامحدود 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اس�ناد بهادار و تعهد 
آور ش�رکت از قبیل چک ، س�فته ، بروات ، قراردادها، 
عقود اس�المی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری 
با امض�اء مدیرعام�ل همراه ب�ا مهر ش�رکت معتبر می 
باش�د. اختیارات مدیر عامل : طبق اساس�نامه روزنامه 
کثیر االنتش�ار نگارستان جهت درج آگهی های شرکت 
تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ 
و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری سیرجان )651974(

آگه�ی تغیی�رات ش�رکت س�اختمانی پدی�د 
آوران جنوب شرکت س�هامی خاص به شماره 
ثبت 1439 و شناس�ه ملی 10860538032 به 
استناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ 1398/08/01 : 
نظر به اینکه آگهی تغییرات ش�رکت س�اختمانی پدید 
آوران جن�وب ب�ه ش�ماره ثب�ت 1439و شناس�ه مل�ی 
10860538032 در تاری�خ25/12/1381 تح�ت ش�ماره 
47744صادر گردیده اس�ت لیکن ب�ه دلیل عدم اقدام 
به موقع تاکنون درج در روزنامه رس�می کشور نگردیده 
اس�ت لذا مراتب جهت درج در روزنامه رس�می کش�ور 
اقدام میگ�ردد. ش�ماره: 47744 تاری�خ:1381/12/25 
بس�مه تعال�ی آگه�ی تاس�یس خالص�ه اظهارنام�ه و 
اساسنامه شرکت ساختمانی پدیدآوران جنوب سهامی 
خاص ک�ه در تاری�خ 81/12/21 تحت ش�ماره 1439 در 
دفتر ثبت شرکتهای سیرجان به ثبت رسیده و در تاریخ 
81/12/25 از لح�اظ امض�اء ذی�ل ثبت تکمی�ل گردیده 
اس�ت . جهت اطالع عم�وم آگهی میگ�ردد: -1موضوع 
شرکت:کلیه انجام مراحل راه سازی – بتن ریزی- جاده 
س�ازی کانال س�ازی و تونل - خرید و ف�روش مصالح و 
ه�رکاری که در رابطه با امور س�اختمانی و بنا – نقش�ه 
برداری- نقشه کشی- کارهای برقی- تاسیساتی- تهیه 
مصال�ح س�اختمانی- ش�رکت در مناقص�ات% -2مدت 
ش�رکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود % -3مرکز اصلی 
ش�رکت: س�یرجان خیابان ش�یخ احمد کافی کدپستی 
%78166 -4س�رمایه ش�رکت: س�رمایه ش�رکت مبلغ 
ی�ک میلی�ون ریال منقس�م به یکص�د س�هم ده هزار 
ریال�ی بانام که کل س�رمایه ش�رکت برابر نامه ش�ماره 
81/12/15-968/370 بان�ک رفاه کارگران ش�عبه بلوار 
صادقی س�یرجان پرداخت گردیده است شرکت آورده 
غیرنقدی و سهام بی نام و ممتاز ندارد% -5آقای حسین 
صیادی بس�مت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای 
محمدرضا نورمندی پور بسمت نائب رئیس هیئت مدیره 
و خانم مهدیه نصرت آبادی بسمت منشی و عضو هیئت 
مدیره ش�رکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و مقرر 

گردی�د کلیه اوراق و اس�ناد رس�می و تعه�دآور بانکی 
ش�رکت با امضاء منفرد آقای حسین صیادی مدیرعامل 
همراه با مهر ش�رکت دارای اعتبار خواهد بود% -6آقای 
قربانعلی به گزین بس�مت بازرس اصل�ی و آقای مهدی 
نص�رت آبادی بس�مت بازرس علی البدل ش�رکت برای 
مدت یکسال مالی انتخاب شدند% -7نشریه نگارستان 
س�یرجان جهت درج آگهی های ش�رکت انتخاب شد% 
-8اساس�نامه شرکت در 64 ماده و 11 تبصره به تصویب 
رس�ید% اداره کل ثب�ت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان 
مرجع ثبت ش�رکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان 

)657600(

آگهی تغییرات ش�رکت ترانس پوالد سمنگان 
ش�رکت سهامی خاص به ش�ماره ثبت 4219 و 
شناسه ملی 14006697570 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره م�ورخ 1398/05/19 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : -1آقای محسن شیبانی شماره ملی 3070534732 
به س�مت مدیر عامل و عضو هیئ�ت مدیره - آقای علی 
ش�یبانی ش�ماره مل�ی 3070534716به س�مت رئیس 
هیئت مدیره - شیوا شیبانی شماره ملی 3060545057 
به سمت نائب رئیس هیئت مدیره -2کلیه اسناد و اوراق 
به�ادار و تعهد آور ش�رکت ، قراردادها وعقود اس�المی 
وس�ایر نامه ه�ای اداری با امض�اء مدیرعام�ل 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 )657624(

آگهی تغییرات شرکت امیر بتون کویر شرکت 
س�هامی خاص به ش�ماره ثبت 1109 و شناسه 
ملی 10630080484 به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت 
مدی�ره م�ورخ 1398/06/05 : - آق�ای عباداله صادقی 
پ�ور گوغری به ش�ماره مل�ی 3130039317 به س�مت 
رئی�س هیئت مدیره و مدیرعام�ل - آقای صابر صادقی 
پور گوغری به ش�ماره ملی3479940048به سمت نائب 
رئیس هیئت مدیره - آقای محس�ن عمو علی به شماره 
ملی 1199389072 به سمت عضو هیئت مدیره . - کلیه 
اس�ناد و اوراق به�ادار و تعهدآور ش�رکت از قبیل چک 
، س�فته ، بروات ، قراردادها و عقوداس�المی و همچنین 
اوراق ع�ادی و اداری با امض�اء آقای عباداله صادقی پور 
گوغری به ش�ماره ملی 3130039317 به س�مت رئیس 
هیئت مدی�ره و مدیرعامل همراه با مهر ش�رکت معتبر 
میباش�د. اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان 
مرج�ع ثبت ش�رکت ها و موسس�ات غیرتج�اری بافت 

)657625(

آگهی تغییرات ش�رکت ترانس پوالد سمنگان 
ش�رکت س�هامی خاص به ش�ماره ثبت 4219 
اس�تناد  ب�ه   14006697570 مل�ی  شناس�ه  و 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
م�ورخ 1398/05/19 تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : 
1 - اعض�اء هیئت مدیره ب�ه قرار ذیل به مدت دو 
س�ال انتخاب گردیدند: - محسن شیبانی شماره 
مل�ی 3070534732 - عل�ی ش�یبانی تذرج�ی 
ش�ماره ملی 3070534716 -خانم شیوا شیبانی 
شماره ملی 3060545057 -2 آقای محمود آذره 
ش�ماره ملی 3071473265 بعنوان بازرس اصلی 
و خانم آزاده محمدی ش�ماره ملی 3060062064 
ب�ه عن�وان ب�ازرس عل�ی الب�دل ش�رکت برای 
مدت یکس�ال مال�ی انتخاب ش�دند. -3 روزنامه 
نگارس�تان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب 
ش�د . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
مرجع ثبت ش�رکت ه�ا و موسس�ات غیرتجاری 

سیرجان )657630(

آگهی تغییرات شرکت امیر بتون کویر شرکت 
س�هامی خاص به ش�ماره ثبت 1109 و شناسه 
ملی 10630080484 به اس�تناد صورتجلسه مجمع 
عموم�ی ع�ادی بطور فوق الع�اده م�ورخ 1398/06/05 
: - آق�ای عبادال�ه صادقی پ�ور گوغری به ش�ماره ملی 
3130039317, آقای صابر صادقی پور گوغری به شماره 
ملی3479940048, آقای محس�ن عمو علی به ش�ماره 
مل�ی 1199389072 ب�ه عن�وان اعضای هیئ�ت مدیره 
ب�رای مدت دو س�ال انتخ�اب گردیدن�د. - خانم ناهید 
پورخسروانی به کد ملی 3070160794 به سمت بازرس 
اصل�ی و خانم س�ارا آذر ب�ه ک�د ملی3060473692به 
س�مت بازرس علی البدل برای مدت یک س�ال انتخاب 
گردیدند. - روزنامه کثیراالنتش�ار نگارستان جهت نشر 
آگهی های ش�رکت انتخاب ش�د. اداره کل ثبت اسناد و 
امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری بافت )657636(
آگهی تغییرات شرکت نهال آب کرمان شرکت 
سهامی خاص به ش�ماره ثبت 5699 و شناسه 
ملی 10860564655 به اس�تناد صورتجلسه مجمع 
عموم�ی ع�ادی م�ورخ 1398/08/08 : - اعضای هیئت 
مدی�ره عبارتنداز: - آقای معین اس�المی ش�ماره ملی 
3071067518 - آق�ای مه�دی عظیم نژاد ش�ماره ملی 
3070134386 - آقای محس�ن اس�المی به شماره ملی 
3071071531 ب�رای مدت دوس�ال انتخ�اب گردیدند. 
- آق�ای مجتب�ی تیموری ش�ماره مل�ی 3071058391 
به س�مت بازرس اصلی وآقای حس�ین ابراهیمی میمند 
ش�ماره ملی 3149612039 به عنوان بازرس علی البدل 
ب�رای مدت یک س�ال مال�ی انتخاب ش�دند. - روزنامه 
کثیراالنتش�ار نگارستان جهت نش�رآگهی های شرکت 
انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
اداره ثبت ش�رکت ها و موسس�ات غیرتج�اری کرمان 

)660109(

آگهی تغییرات ش�رکت گوه�ر صنعت ماندگار 
کویر ش�رکت س�هامی خ�اص به ش�ماره ثبت 
3686 و شناسه ملی 14004245526 به استناد 
صورتجلس�ه مجم�ع عمومی ع�ادی بطور ف�وق العاده 
م�ورخ 1398/07/30 : - اعض�اء هیئت مدی�ره عبارتند 
از: - محمد پاداش ش�ماره ملی 3130477519 - حسن 
ناص�ری ش�ماره مل�ی 3031750470 - ج�واد پ�اداش 
ش�ماره ملی 3071854838 برای مدت 2 سال انتخاب 
گردیدند. - خانم ساناز ترکی شماره ملی 3060040915 
بعنوان بازرس اصلی و خانم فرخنده بهرامی شماره ملی 
3479902448 بعن�وان بازرس علی الب�دل برای مدت 
یکس�ال مالی انتخاب شدند. - روزنامه نگارستان جهت 
نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری سیرجان )665460(

آگهی تغییرات ش�رکت گوه�ر صنعت ماندگار 
کویر ش�رکت س�هامی خ�اص به ش�ماره ثبت 
ب�ه   14004245526 مل�ی  شناس�ه  و   3686
اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ 1398/07/30 
: - آق�ای محمد پاداش ش�ماره مل�ی 3130477519به 
س�مت مدیرعام�ل و عضو هیئت مدیره - آقای حس�ن 
ناصری شماره ملی 3031750470به سمت رئیس هیئت 
مدیره - آقای جواد پاداش ش�ماره ملی 3071854838 
به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهد آور شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء 
مدیرعامل همراه با مهر ش�رکت معتبر می باش�د . اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )665473(

آگهی تغییرات ش�رکت سبز دانه کویر شرکت 
س�هامی خاص به ش�ماره ثبت 1686 و شناسه 
صورتجلس�ه  اس�تناد  ب�ه   10860540992 مل�ی 
هیئ�ت مدی�ره م�ورخ 1398/04/19 تصمیم�ات ذی�ل 
اتخاذ ش�د : -1آقای حمید عزت ابادی پور ش�ماره ملی 
3071159382به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره - 
آقای محمد عزت آبادی پور ش�ماره ملی 3071078404 
به س�مت رئیس هیئت مدیره - ش�رکت توس�عه طلوع 
تج�ارت خلی�ج ف�ارس شناس�ه مل�ی 10320320224 
بنمایندگی آقای محمد باقر عس�کری پور ش�ماره ملی 
3071119712به سمت نائب رئیس هیئت مدیره -2 کلیه 
اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت ) از قبیل چک ، 
س�فته وبرات ( با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 
ی�ا نائب رئیس هیئت مدیره و س�ایر نام�ه های اداری با 
امضاء مدیرعامل همراه با مهر ش�رکت معتبر می باشد . 
اداره کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )665477(

آگهی تغییرات ش�رکت سبز دانه کویر شرکت 
س�هامی خاص به ش�ماره ثبت 1686 و شناسه 
ملی 10860540992 به اس�تناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی س�الیانه م�ورخ 1398/04/19 تصمیمات 
ذی�ل اتخاذ ش�د : -1 اعضاء هیئت مدیره به ش�رح ذیل 
ب�ه مدت دو س�ال انتخ�اب گردیدن�د: - حمی�د عزت 
اب�ادی پور ش�ماره مل�ی 3071159382 - محمد عزت 
آبادی پور ش�ماره ملی 3071078404 - شرکت توسعه 
طلوع تجارت خلیج فارس شناس�ه ملی 10320320224 
بنمایندگ�ی آق�ای محم�د باق�ر عس�کری پور ش�ماره 
ملی 3071119712 -2 موسس�ه حسابرس�ی آبان ارقام 
پارس شناس�ه مل�ی 10320610350 بعنوان حس�ابرس 
قانونی و بازرس اصلی و خانم افس�انه علی پور ش�ماره 
ملی0076176576 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت 
یکس�ال مالی انتخاب شدند . -3 ترازنامه و سود وزیان 
س�ال مالی 1397 مورد تصویب قرار گرفت . -4 روزنامه 
نگارستان جهت درج اگهی های شرکت انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )665483(

تاس�یس شرکت با مس�ئولیت محدود برنا جم 
کوی�ر درتاری�خ 1398/05/15 به ش�ماره ثبت 
4691 به شناس�ه مل�ی 14008524531 ثبت و 
امض�ا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به ش�رح 
زیر جهت اطالع عموم آگه�ی میگردد. موضوع فعالیت 
:کلی�ه ام�ور خدمات�ی ادارات دولت�ی و خصوصی امور 
نظافت بیمارس�تان ها و سایر ادارات دولتی امور طبخ و 
توزیع غذا ،چاپ ئ تکثیر ،فضا سبز ،تاسیسات ،تامین و 
نگهداری فضا سبز ،الیه روبی جویها،رنگ آمیزی،تامین 
نیروی انس�انی ادارات از قبیل کار با کامپیوتر ،پارکبان 
،ایاب و ذهاب البس�ه بیمارس�تان خری�د و فروش کلیه 
ظ�روف یکبار مص�رف -کلیه امور مربوطبه اتشنش�انی 
از جمل�ه تامین نیرو انس�انی جهت اطفا حریق ش�ارژ و 
فروش کپس�ولهای اتشنش�انی درصورت ل�زوم پس از 
اخ�ذ مجوزه�ای الزم از مراج�ع ذیربط م�دت فعالیت 
: از تاری�خ ثبت ب�ه مدت نامحدود مرکز اصلی : اس�تان 
کرم�ان ، شهرس�تان س�یرجان ، بخش مرکزی ، ش�هر 
س�یرجان، محل�ه ک�وی پی�کان ، خیابان ام�ام هادی ، 
خیاب�ان ش�هید مس�تقیمی ، پ�الک 76 ، طبقه همکف 
کدپس�تی 7815933473 سرمایه ش�خصیت حقوقی 
عبارت اس�ت از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان س�هم 
الشرکه هر یک از ش�رکا خانم فاطمه ایران نژاد پاریزی 
به ش�ماره ملی 3071085419 دارنده 500000 ریال سهم 
الش�رکه خانم نجمه ای�ران نژاد پاریزی به ش�ماره ملی 
3071866720 دارنده 500000 ریال س�هم الشرکه اعضا 

هیئ�ت مدیره خانم فاطمه ایران نژاد پاریزی به ش�ماره 
ملی 3071085419و به س�مت نایب رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 س�ال خانم نجمه ایران نژاد پاریزی به شماره 
ملی 3071866720و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال 
و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اس�ناد بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک،س�فته،بروات،قراردادها،عقود اس�المی و 
همچنی�ن کلیه نامه ه�ای عادی و اداری ب�ا امضا نجمه 
ای�ران ن�ژاد پاریزی هم�راه با مه�ر ش�رکت معتبر می 
باش�د. اختیارات مدیر عامل : طبق اساس�نامه روزنامه 
کثیر االنتش�ار نگارستان جهت درج آگهی های شرکت 
تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ 
و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری سیرجان )666724(

تاس�یس ش�رکت س�هامی خاص تکین عرش 
آس�یا درتاری�خ 1397/10/15 به ش�ماره ثبت 
4551 ب�ه شناس�ه مل�ی 14008055500 ثبت و 
امض�ا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به ش�رح 
زیر جهت اطالع عموم آگه�ی میگردد. موضوع فعالیت 
:انجام کلیه امور خدماتی ادارات دولتی و خصوصی ،امور 
نظافت بیمارس�تانها و س�ایر ادارات دولتی امور طبخ و 
توزیع غذا و رس�توران و تهیه مواد اولیه غذا امور چاپ 
و تکثیر انجام امور تاسیس�ات تامی�ن و نگهداری زباله 
س�وز الیروبی جوی ها و سمپاشی،جدول گذاری ،نصب 
س�رامیک پیاده رو ها،رنگ آمیزی جداول تامین نیروی 
انس�انی،اداری ش�رکت از قبیل کاربر کامپیوتر،پارکبان 
،ایاب و ذهاب ادارات و موسس�ات و شرکت های دولتی 
و خصوص�ی تهی�ه و توزیع البس�ه بیمارس�تان خرید و 
ف�روش ،اکلیه ظروف یکبار مص�رف درصورت لزوم پس 
از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان 
، شهرس�تان س�یرجان ، بخش مرکزی ، شهر سیرجان، 
ش�هید عباس�پور ، خیابان ش�هید علیار ش�ول ، کوچه 
ش�هید علیار شول5]ک ش محالتی 6[ ، پالک 0 ، طبقه 
همکف کدپس�تی 7816793838 س�رمایه ش�خصیت 
حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم 
به 100 س�هم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی 
مبلغ 1000000 ریال توس�ط موسسین طی گواهی بانکی 
ش�ماره 3612/139709251 م�ورخ 1397/09/25 ن�زد 
بانک صادرات شعبه شهدا با کد 3612 پرداخت گردیده 
اس�ت اعضا هیئت مدی�ره خانم مریم مطه�ری زاده به 
شماره ملی 3070358500و به سمت مدیرعامل به مدت 
2 س�ال و به س�مت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
آقای رضا نصرت آبادی به ش�ماره ملی 3071432267و 
به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم عصمت 
پورابراهی�م آبادی به ش�ماره مل�ی 3071527640و به 
س�مت نای�ب رئی�س هیئ�ت مدیره ب�ه مدت 2 س�ال 
دارن�دگان ح�ق امضا : کلی�ه اوراق و اس�ناد به�ادار و 
تعهدآور ش�رکت از قبیل چک،سففته،بروات،قراردادها 
عقود اس�المی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری 
با امض�ا مدیرعامل و رئیس هی�ات مدیره مریم مطهری 
زاده همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر 
عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای اکبر شهسواری به 
شماره ملی 3060076601 به سمت بازرس اصلی به مدت 
یک س�ال مالی آقای روح اهلل عمادآبادی به شماره ملی 
3071936591 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک 
س�ال مالی روزنامه کثیر االنتشار نگارستان جهت درج 
آگهی های ش�رکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باش�د. 
اداره کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )670503(



گروه فرهنگ و هنر: امسال هفته ی کتاب 
و کتاب خوان��ی در حاش��یه ی اتفاقات پس 
از افزایش نرخ بنزین گم ش��د و برنامه های 
دولت��ی و غیردولتی مربوط به این هفته هم 
بدون اطالع رسانی های مرسوم و فراخوان ها 
به ش��کل محدودی برگزار ش��د. در همین 
روزه��ا و در میانه ی این هفته، دانش آموزان 
»دبستان پرسش« با همراهی معلمان خود 
دو روز را ب��ا کتاب گردی در کتاب فروش��ی 

»کتاب مستطاب« گذراندند.
یلدا صدوقی مش��اور و روانش��ناس کودک 
ای��ن مدرس��ه درب��اره ی این اتف��اق گفت: 
»کتاب خوان��ی را بای��د از س��نین پایین به 
کودکان آموخت و الزم اس��ت آن ها را با این 
امر فرهنگی آشنا کرد. آشنایی افراد با کتاب 
از س��نین پایین به ویژه در دوره ی دبستان، 
گام بلندی برای ایجاد عالقه  به کتاب خوانی 
در س��نین باالت��ر اس��ت. وقت��ی ارتق��ای 
سطح مطالعه به س��مت کتاب های درسی 
جهت پیدا می کند به این معنی اس��ت که 
کتاب های غیردرسی کنار گذاشته می شود 
و به مجرد این که بچه ها به مدرس��ه می روند 
سهم کتاب های غیردرسی در بین خانواده ها 
کم می شود و این یک ضعف فرهنگی است. 
همان قدر که توجه به کتاب های درسی برای 
دانش آموزان مهم است، مطالعه ی کتاب های 

غیردرس��ی هم واجب است. امسال تصمیم 
جمعی ما در انجمن اولیاء و مربیان مدرسه 
این بود که در هفته ی کتاب و کتاب خوانی 
همه ی دانش آموزان را به کتاب فروشی ببریم 
تا هم برایش��ان درباره ی کتاب بگوییم و هم 

کتاب هایی را که دوست دارند تهیه کنند.«
این کارشناس ارشد روان شناسی بالینی ادامه 
داد: »اگر کتاب در اختیار کودک نباشد دچار 
س��وءتغذیه اطالعاتی می شود و این موضوع 
در آینده  و سرنوش��ت کودکان اهمیت دارد. 
م��ن در ای��ن برنام��ه ی کتاب گ��ردی برای 
دانش آموزان کتاب های »کاش پاهای اردکی 
داشتم«، »مس��خره ام نکن« و »قانون برای 
من نیس��ت« را خواندم و ب��ا همراهی آن ها 
درباره ی موضوع هایی که در این داس��تان ها 
بود صحبت ک��ردم. درون مایه این کتاب ها 
افزای��ش عزت نفس، مهارت ه��ای زندگی و 
آش��نایی با قانون بود که برای دانش آموزان 

در این سن موضوعات بسیار مهمی است.«
سارا ستوده نژاد مدیر مرکز کتاب مستطاب 
هم درب��اره ی ای��ن اتفاق فرهنگ��ی گفت: 
»تولی��دات فعلی کتاب به وی��ژه در حوزه ی 
کودک و نوجوان کاماًل متنوع و به روز است 
و ب��رای هم��ه ی گروه های س��نی و همه ی 
س��الیق کتاب های خوبی منتش��ر می شود. 
ب��رای کودکان هم مهم اس��ت که از همین 

س��ن با نحوه ی انتخاب کتاب مناسب سن 
و عالقه ش��ان آش��نا ش��وند. خیلی از پدر و 
مادرهای��ی که به م��ا مراجع��ه می کنند از 
بی عالقگی فرزندانشان نسبت به کتاب گالیه 
می کنند و م��ن به همه  ی آن ه��ا می گویم 
ک��ه خانواده ه��ا به وی��ژه پدر و م��ادر اولین 
الگوی بچه ها هستند. اگر آن ها کتاب خوان 
باش��ند، مطمئناً فرزندانش��ان هم به کتاب 
خواندن عالقه مند می شوند. در مدارس هم 
اگر معلم ها اهل مطالعه باش��ند، قطعاً روی 
عالقه من��دی آن ها ب��ه کتاب خوان��ی تأثیر 
بس��زایی دارد.« وی ادامه داد: »چند سالی 
اس��ت به ابتکار احمد مس��جدجامعی وزیر 
سابق فرهنگ و ارش��اد اسالمی یک روز در 
هفته ی کتاب ب��ه ن��ام »روز کتاب گردی« 
است و مردم به کتاب فروشی های شهرشان 
می رون��د و آن روز را با کت��اب می گذرانند. 

امس��ال با اتفاق هایی ک��ه در هفته ی کتاب 
افتاد این رس��م فراموش شد اما خوشحالیم 
که توانس��تیم دو روز را در این هفته میزبان 
کتاب گردی دانش آموزان سیرجانی باشیم.«

اگر پای گفته های اغل��ب اهالی مطبوعات، 
مترجمان و نویسندگان پیشکسوت بنشینید 
هم��ه آن ها بدون اس��تثناء حتی اگر ش��ده 
اش��اره ای کوت��اه به کتاب فروش��ی هایی که 
در جوانی می رفته اند خواهند داش��ت. حاال 
ای��ن نس��ل که به خوب��ی تربیت ش��ده و به 
ثمر نشس��ته اند، ما باید به فکر نسل آینده 
باشیم. این مسئله آن قدر مهم است که اگر 
مس��ئوالن از همین حاال چاره ای نیندیشند 
باید بدانند که تا چند سال آینده نمی توانند 
کتاب خوان��ی  ج��دی  مخاط��ب  منتظ��ر 
باشند. بخش��ی از این نگرانی به دلیل قطع 
ش��دن تعاملی اس��ت که باید میان مردم و 

زندگی شان  اطراف محل  کتاب فروشی های 
باشد که نیست. وقتی کتاب فروشی ها به مرور 
تعطیل شوند آن وقت است که بچه ها کم کم 
با این بخش بیگانه می شوند. چون از وقتی 
چشم باز می کنند اطراف خود هر نوع مغازه 

و فروشگاهی می بینند جز کتاب فروشی.
کم کم این تصویر ذهنی در تفکر کودکان 
و نوجوان��ان نق��ش می بندد ک��ه کتاب و 
کتاب خوانی به قش��ر خاص��ی تعلق دارد. 
این بالیی اس��ت که بر س��رکتاب در سبد 
کاالی زندگی ما آمده اس��ت، همه نیازها 
در اولویت هس��تند جز کتاب. چراکه این 
ارتباط قطع ش��ده اس��ت. ای��ن مهم ترین 
مس��ئله ای است که در حوزه ی کتاب باید 
درب��اره اش صحبت ک��رد و نه تنها در این 
ای��ام، بلکه در تمام س��ال کاری کنیم که 

مردم متوجه ضرورت آن شوند.

محمدعلی آزادیخواه 

در التم�اس خودخواه�ی فراوانی وجود 
دارد تا در دعا 

■ آب، تشنه ِی صافی، زاللی، پاکی و روشنی 
است. 

■ بیچاره آبی که از ماهی تشنه تر است. 
■ در س��کوت به دنبال فریاد گش��تم، گفتند: نگرد، که بس��یار 

گشته اند. 
■ چه بسیارند بیچاره نجواهایی که همه روزه در دریای سکوت 

غرق می شوند. 
■ با هجوم جمع گربه ها، سگ از درخت باال می رود. 

■ هر وقت ماهی از رفع تشنگی سیر شد، دنیا به آخر می رسد. 
■ سرچشمه ی رودخانه آنقدر تشنه بود که خودش را نوشید. 

■ داریم می بینیم: بیچاره میلیونرها هم زمین می خورند و هنوز 
زمین نخورده، معالجه می شوند. 

■ زنده ایم و دیندار و ش��کر خدا باران و آفتاب زندگی مان را تر 
و خشک می کنند. 

■ خاکستر را باد برد و آتش بی آرامگاه شد. 
■ جای شکرش باقی است که سراب واقعیتی است که حقیقت 

ندارد. 
■ ت��ا خودم��ان نخواهی��م، تجربه ه��ا نمی توانند چی��زی به ما 

بیاموزند. 
■ موّفقّیت، تکرار نکردِن اشتباه های گذشته است. 

■ تا خودمان نخواهیم، نمی توانیم یک انسان واقعی باشیم. 
■ عزیزاِن ارجمند! اندوه بیمارِی روح است و نومیدی مرِگ آن. 
■ در التم��اس خودخواهِی فراوانی وج��ود دارد تا در دعا برای 

همنوعان.

 شماره 1199 
7 شنبه 9 آذر 1398  فرهنگ و هنر

گرگ و میش
هوای خردادماه 

این عنوان س��ومین جلد کت��اب خاطرات احمدزیدآبادی اس��ت که به 
تازگی از س��وی نشر نی منتشر شده است. این جلد کتاب زیدآبادی پر 
از ش��خصیت های نام آشناست. کتاب با مرگ علِی خاله شروع می شود، 
کارگری که از ارتفاع می افتد و چند روزی به کما می رود و سپس فوت 
می شود. کتاب اما به  ناگاه ریتم جدیدی به خود می گیرد. تورم اقتصادی 
دوران هاشمی رفس��نجانی، کار در روزنامه اطالعات، تولد فرزند و آغاز 
خدمت س��ربازی. چیزی هم نمی گذرد که رییس جمهور تغییر می کند 
و به  ناگاه خواننده کتاب پرت می شود به کلی وقایع سیاسی اجتماعی. 
نویس��نده گرچه خ��ود را تاریخ نویس نمی داند ام��ا خواندن این جلد از 

خاطرات او بخشی از تاریخ شفاهی تاریخ معاصر است.

تازه های نشر

جغدهای ناشوم عنوان نمایشگاه نقاشی گروهی کودکان و نوجوانان است که از هفته گذشته 
تا فردا 10 آذر در نگارخانه راز فرهنگس��رای شهر برپاست. مهدیه زیدآبادی از برپاکنندگان 
این نمایش��گاه فردا یک ش��نبه را آخرین روز برپایی نمایشگاهش اعالم کرد و گفت:  در این 
نمایشگاه که با حضور 22 نفر شرکت کننده از هنرجویان بین سنین 4 تا 13 سال برگزار شده 

است شرکت کنندگان آثار زیبای خود را به نمایش درآوردند.
زیدآبادی در اهداف تش��کیل این نمایش��گاه گفت: اهداف برگزاری نمایشگاه ایجاد انگیزه و 
همچنین کشف استعدادها و توانایی های کودکان و نوجوانان بود و هرکدام از هنرمندان این 
نمایشگاه، جغد ناشوم خود را وارد داستاِن »جشن های ایرانی و داستانی«خود کرده اند تا بیان 

کنند جغد داستان ما شوم نیست.

ن |
دیا

مو
مح

س 
عبا

س: 
عک

 |

درباره 
نمایشگاه 
جغدهای ناشوم

حضور دو روزه ی دانش آموزان در کتاب فروشی

کتاب گردی در 
هیاهوی گرانی 

کاریکلماتور

جناب آقای

 حاج ناصر رئیسی زاده
ریاست محترم اتحادیه صنف لوازم یدکی اتومبیل 

خانواده  و  شما  حضور  را  وارده  مصیبت  تأسف  نهایت  با 
متعال  خداوند  درگاه  از  نموده،  عرض  تسلیت  گرانقدرتان 
بازماندگان معزز را  شادی روح آن مرحوم و صبر و سالمت 

مسئلت می نماییم.
رضا شهبا 
رئیس اتحادیه صنف درودگران و کابینت چوبی 

جناب آقایان

 غالمرضا و علی شریعت 
با نهایت تأس�ف مصیبت درگذش�ت اب�وی بزرگوارتان را حضور 

شما تسلیت عرض می نماییم. ما را در غم خود شریک بدانید. 
مهدی مکی آبادی و پرسنل حمل و نقل گهرهمکار 

خانواده محترم رئیسی زاده 
با نهایت تأس�ف مصیبت وارده را حضور ش�ما س�روران ارجمند 
تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد منان شادی روح آن مرحومه 

و صبر و سالمت بازماندگان معزز را مسئلت می نماییم. 
محمدعلی و قاسم داوند 

خانواده محترم رئیسی زاده 
مصیبت وارده را حضور ش�ما عزیزان تس�لیت ع�رض نموده، از 
درگاه خداوند متعال ش�ادی روح آن مرحومه و صبر و س�المت 

بازماندگان را مسئلت می نمایم. 
میثم چراغی نسب 

خانواده محترم رئیسی زاده 
مصیب�ت وارده را تس�لیت ع�رض نم�وده، از درگاه یگان�ه قادر 
متعال ش�ادی روح و علو درجات آن مرحومه و صبر و س�المت 

بازماندگان را مسئلت می نماییم. 
علی و عماد گنجعلی خانی 

خانواده محترم رئیسی زاده 
مصیبت وارده را حضور ش�ما بزرگواران تسلیت عرض نموده، از 
درگاه خداوند متعال ش�ادی روح آن مرحومه و صبر و س�المت 

بازماندگان معزز را مسئلت می نمایم. 
علی مکی آبادی 

خانواده محترم رئیسی زاده 
با نهایت تأس�ف و تألم مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده، از 
درگاه خداوند متعال ش�ادی روح آن مرحومه و صبر و س�المت 

بازماندگان را مسئلت می نمایم. 
وحید پورخسروانی 

جناب آقای حاج ناصر رئیسی زاده
جناب آقایان رضا و رحیم رئیسی زاده

با نهایت تاس�ف مصیبت وارده را حضور ش�ما سروران ارجمند تسلیت عرض نموده، از 
درگاه خداوند متعال شادی روح و علو درجات آن مرحومه و صبر و سالمت بازماندگان 

معزز را مسئلت می نماییم. 

هیئت مدیره و اعضای اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی

آگهي مناقصه عمومي تجديد شده شماره 98/37/ع
شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد “تأمین دو دستگاه ترانسفورماتور” مورد نیاز خود را به 

شرح جدول ذیل از طریق برگزاري مناقصه عمومي به شرکت فروشنده 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 م��ورخ 98/9/26 در مح��ل دفترکمیسیون مع�امالت 

مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. 

مدیریت قراردادها و معامالت 
شرکت معدني و صنعتي گل گهر

خانواده محترم رئیسی زاده 
مصیبت وارده را حضور ش�ما س�روران ارجمند تس�لیت عرض 
نم�وده، از درگاه خداوند متعال ش�ادی روح آن مرحومه و صبر 

و سالمت بازماندگان را مسئلت می نمایم. 
محمود زمانی

خانواده محترم 

رئیسی زاده 
ب�ا نهایت تأس�ف مصیبت وارده را حضور ش�ما 
س�روران ارجمند تسلیت عرض نموده، از درگاه 
ای�زد من�ان ش�ادی روح آن مرحوم�ه و صبر و 

سالمت بازماندگان معزز را مسئلت می نماییم. 

محمدعلی و قاسم داوند 

خانواده محترم رئیسی زاده 
مصیبت وارده را حضور ش�ما س�روران ارجمند تس�لیت عرض 
نم�وده، از درگاه خداوند متعال ش�ادی روح آن مرحومه و صبر 

و سالمت بازماندگان را مسئلت می نمایم. 
بنیادپور 
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◄آق�ای مهن�دس گفتگ�و را با س�ؤالی در 
خصوص پیشینه شرکت گهرترابر و این که در 
چه سالی و با چه اهدافی تأسیس شده است 
آغاز می کنم. اگر ممکن است توضیح بدهید

قب��ل از هر چیز بر می گردیم به ش��رکت گل گهر 
و حج��م باالی کاالهای تولی��دی در این منطقه. 
شاید برای بهتر نشان دادن وسعت کار بهتر باشد 
مقایس��ه ای بین میزان مواد تولیدی شرکت مس 
و گل گهر داش��ته باشید. در حال حاضر شاید کل 
حجم تولیدی ساالنه در شرکت مس به ۳۰۰ هزار 
تن نرسد اما با توجه به آمار، حدوداً تا سال1۳8۰، 
تولید گل گهر حدود ۲ میلیون تن بوده، از سال8۰ 
ت��ا 8۴ به حدود ۵/۴ میلی��ون تن افزایش یافته و 
از8۴ تا ۹۲ که پایان مدیریت آقای جالل ماب بود 
فکر می کنم به ۵/1۳ میلیون تن رس��ید و بعد از 
آقای جالل ماب هم تا سال گذشته به ۲۷ میلیون 
تن رسیده است. لذا با توجه به اینکه حجم تولیدات 
کل منطق��ه گل گه��ر در ش��رکت های مختلف 
آن اعم از ش��رکت گل گه��ر، گهرزمین، مجموعه 
ایرانیان، توسعه آهن و فوالد و جهان فوالد میزان 
چشمگیری اس��ت لذا می طلبد این شرکت ها در 
برنامه های حمل ونقل محصوالت تولیدی خود یک 
چهارچوب و سیاستگذاری هماهنگ و منسجمی 
داشته باشند چرا که طبیعتاً حمل ونقل در بخش 
صنع��ت و مجموعه های تولیدی اثر مس��تقیم بر 
قیم��ت نهایی آن ها خواهد داش��ت و از همین رو 
ضرورت دارد که در برنامه های توسعه ای خود یک 

نگاه اساسی و ویژه به این بحث داشته باشند.
◄گهرترابر عمالً چه سالی پایه ریزی شد و با 

چه تعداد کامیون؟

اگر اش��تباه نکنم ش��رکت گل گهر در سال۹۰ به 
این نتیجه می رس��دکه یک شرکت حمل ونقل را 
تحت مدیریت خود تأسیس کند که در ابتدای امر 
کار با خرید تعداد 1۰۰ دس��تگاه کامیون اسکانیا 
در بخش جاده ای و ارس��ال محصوالت صادراتی 
از س��یرجان به بندرعباس آغاز ش��د. س��پس در 
س��ال 1۳۹۳ با هدف توس��عه ناوگان حمل ونقل 
محصوالت شرکت گل گهر و استفاده حداکثری از 
ظرفیت های موجود بخش ریلی هم با بهره گیری 
از۲۰۰ واگ��ن اس��تیجاری که از طریق ش��رکت 
سرمایه گذاری و توسعه گل گهر به عنوان سهامدار 
عمده شرکت گهرترابر در اختیار این شرکت قرار 
می گیرد راه اندازی می ش��ود و این ش��رکت فقط 
در همی��ن دو بخش فعالیت داش��ت تا زمانی که 
در س��ال 1۳۹۵ با توجه به س��وابقی که بنده در 
این حوزه داش��تم مدیریت این ش��رکت برعهده 
من قرار گرفت. زمانی که مس��ئولیت قبول کردم 
یکی از مهمترین دغدغه های شرکت گل گهر بحث 
ص��ادرات از بندرعب��اس و خوراک دهی به برخی 
کارخانج��ات در بندرعباس بود ک��ه در تعهدات 
ش��رکت قرار داشت، با توجه به اینکه در آن زمان 
گهرترابر یک شرکت نوپا بود و در مجموع سازمان 
مناس��بی برای انجام کارهای بزرگ نداشت اولین 
کاری که انجام دادم بحث سازماندهی و ساماندهی 
تشکیالتی این شرکت بود که بخش های مختلفی 
را شامل حمل جاده ای، حمل ریلی، حمل داخلی 
)درون منطقه گل گهر(، حمل ونقل س��بک و امور 
پیمانکاران که چیزی حدود۲۰ میلیون تن در سال 
در منطقه بارگیری توسط آن ها انجام می شود را 
در کنار واحدهای مختلف دیگر از جمله آموزش، 

روابط عمومی، امور فرهنگی ورزش��ی، حقوقی و 
بودجه نویس��ی، امور اداری و منابع انس��انی ایجاد 

کردم.
◄ به نظر می رس�د با این میزان گستردگی 
کار ش�رکت گهرترابر، تعداد پرسنل باالیی 

هم تحت پوشش این شرکت باشند.
بله! ما به طور مس��تقیم ح��دود ۳۰۰  نفر نیروی 
ش��اغِل حقوق بگیر در ش��رکت داریم  و بیش از 
۴۰۰ دس��تگاه خودروی س��بک هم که رانندگان 
و خودروه��ای آن ها از طریق پیمانکار با ش��رکت 
همکاری دارند که به شرکت های مختلف منطقه 
اعم از گل گهر، توسعه آهن، جهان فوالد، گهرروش، 
نظم آوران و حتی فوالد ایرانیان که از شرکت های 
زیر مجموعه گل گهر نیست خدمات دهی می کنند 
و می توان گفت در حال حاضر بیشتر شرکت های 
منطق��ه گل گهر به دلی��ل عملکرد مناس��بی که 
شرکت گهرترابر داشته و نظم و سازمان و ضوابط 
صحیح و نظام مندی که پیاده شده به همکاری با 
این شرکت تمایل پیدا کرده اند. در بحث نیروهای 
شاغل باید عرض کنم گهرترابر برای منابع انسانی 
تحت پوش��ش خود اهمیت خاصی قائل می باشد 
از م��واردی چ��ون حقوق و مزای��ا و امور رفاهی و 
تس��هیالت گرفته تا مس��ائل بیمه ای که ما توجه 
وی��ژه ای به آن داری��م، ناگفته نماند بعد از حضور 
اینجانب در شرکت گهرترابر یکی از اقدامات خوبی 
که در راستای حمایت بیشتر از پرسنل و کارآمدی 
سیستم انجام شده اجرایی شدن طرح طبقه بندی 
مشاغل بود همچنین از بحث آموزش غافل نشدیم 
و آم��وزش و نیز تکرار آم��وزش را هم برای همه 
نیروها در س��طوح مختلف از طریق واحد آموزش 

بطور مداوم دنبال می کنیم.
◄ یکی از مواردی که در شهر زیاد به چشم 
می آید خودروهای کدگذاری ش�ده شرکت 
گهرترابر است در این رابطه توضیح بیشتری 

می دهید؟
بله! یکی از اقداماتی که صورت گرفته ساماندهی 
ماشین آالتی اس��ت که تحت پوشش ما هستند. 
همه این ماشین ها دارای کد و آرم مشخص شده  
هستند و به راحتی قابل شناسایی اند و با کدهایی 
که دارند مشخص می شود که این خودرو با کدام 
ش��رکت و کارگاه همکاری دارد. بد نیست همین 
ج��ا این توضی��ح را بدهم که ما س��عی کردیم با 
سازماندهی الزم، واحدهای مورد نیاز را در شرکت 
تعریف و راه ان��دازی کنیم . مهمترین آن ها واحد 
بهداش��ت و ایمنی اس��ت چرا که اعتقادم بر این 
است که نیروی انس��انی اصلی ترین سرمایه برای 
یک شرکت است. نیرویی که سال ها تحصیل کرده 
و برای استفاده کشور از دانش او هزینه شده باید 
تحت ایمنی مناسبی قرار داشته باشد و از همین 
منظ��ر مقررات وی��ژه ای ب��رای خودروها مصوب 

کردی��م و در زم��ان مدیریت آقای تق��ی زاده هم 
تعدادی خودروی RAV۴ در همین راس��تا برای 

جابه جایی مدیران شرکت خریداری شد.
◄در خص�وص اقدام�ات فّن�ی به خصوص 
در بخ�ش ریل�ی در ش�رکت گهرتراب�ر چه 

فعالیت هایی انجام شده است؟
به خاط��ر دارم  در بخش ریل��ی در زمانی که من 
آمدم همه به دنبال این بودند که در ماه ۲۰۰ هزار 
تن کاال حمل ش��ود که در ح��ال حاضر این رقم 
به میزان۳۶۰ هزارتن در ماه هم می رسد. در بخش 
ریلی االن دیگر با  اقداماتی که صورت گرفته واگن 
استیجاری نداریم ضمن این که ۵1۴ دستگاه واگن 
متعلق به یک ش��رکت را خریداری کردیم.  ۲۰۰ 
دس��تگاه واگن متعلق به ش��رکت سرمایه گذاری 
گل گهر را هم خریداری کردیم. در بحث توس��عه 
ناوگان ریل��ی خرید 1۰۰۰ دس��تگاه واگن دیگر 
را هم در دس��تور کار داریم که 1۰۰ دس��تگاه آن 
تشریفات قانونی اش انجام شده و در ُشُرف انعقاد 
قرارداد است و مابقی هم به صورت مرحله ای1۰۰ 
دستگاه در اختیارمان قرار خواهد گرفت. همچنین 
در بخش جاده ای به جز1۰۰ دستگاه کامیون که 
قبل از ورود من وجود داش��ت ۲۰۰ دستگاه دیگر 
هم خریداری نمودیم و به صورت اجاره به ش��رط 
تملی��ک به رانندگان واگذار نمودیم که در چرخه 
حمل ونقل منطقه فعالی��ت دارند. همین طور ۵۰ 
دس��تگاه کامیون از شرکت توس��عه آهن و فوالد 
خریداری کردی��م و بخش جاده ای داخل منطقه 
را راه ان��دازی نمودیم که بی��ن ۳۰ تا۵۰ هزار تن 
م��واد اولی��ه روزان��ه جابه جا می ش��ود. در بخش 
جاده ای در حال حاض��ر روزانه بین 8 تا 1۰ هزار 
تن مواد معدنی جابه جا می شود که قبل از حضور 
بنده درگهرترابر فقط محصوالت صادراتی گل گهر 
حمل می شده اما االن این بخش را توسعه دادیم و 
محصوالت گل گهر به شرکت های مختلف صنعتی 
در مشهد، اصفهان، شیراز، یزد و بندرعباس ارسال 
می ش��ود. در بخش خودروهای س��بک هم ابتدا 
با8۰ دس��تگاه شروع کردیم و االن با ۴۰۰ خودرو 
ترانسپورت شرکت های منطقه را انجام می دهیم و 
امی��دوارم بتوانیم در آینده به بحث حمل از محل 

پیت معدن هم ورود کنیم.
◄با توج�ه به توس�عه ناوگان ریل�ی، فکر 
می کنید  به سهم حمل ونقل جاده ای آسیبی 

وارد نخواهد شد؟
ببینی��د در خص��وص فعالیت های ریل��ی یکی از 
سیاست های توس��عه ای کشور توسعه این بخش 
در سراسر کشور اس��ت چرا که جز بحث کاهش 
آالیندگی، مصرف سوخت، کاهش سوانح جاده ای 
را نیز به همراه دارد و در حال حاضر س��هم ناوگان 
ریلی در حمل کاال تنها ۵ درصد اس��ت که طبق 
سیاست های کلی نظام باید به ۳۰ درصد افزایش 
یابد. اما واقعیت این است که حجم تولیدات معادن 
استان به ویژه در منطقه گل گهر این قدر باالست که 
فراتر از ظرفیت های بخش جاده ای است. به تنهایی 
در همین استان کرمان ما ساالنه 1۰ میلیون تن 
تولید فوالد را خواهیم داشت که بیش از ۵ میلیون 
تن آن در س��یرجان تولید می شود ضمن این که 
برخ��ی مصرف کنندگان عماًل امکان دسترس��ی 
ب��ه بخش ریل��ی را ندارند و بای��د از ظرفیت های 
حمل و نقل جاده ای استفاده شود و در این صورت 
یقین��اً بخش جاده ای به قوت خ��ود باقی خواهد 
ماند و ما نیز در راستای مسئولیت های اجتماعی 
شرکت گهرترابر ۲۰۰ دستگاه کامیون خریداری 
کردیم که این به معنای اشتغال مستقیم۴۰۰ نفر 
می باش��د و این مهم، جدای از میزان اشتغال غیر 

مستقیمی است که ایجاد شده است.
◄ ب�ا این تعابیر ش�رکت گهرتراب�ر باید از 
جایگاه ویژه ای در صنعت حمل ونقل کش�ور 

برخوردار باشد.
حتماً همین طور است. جای آن است که با افتخار 
اعالم کنم ش��رکت گهرترابر با ت��الش همکاران 
عزیزمان امروز به یکی از بزرگترین ش��رکت های 
حمل ونقل در جنوب شرق کشور تبدیل شده است 
و پیشرفت ها و موفقیت های به دست آمده موجب 
شده تا هم در مجموعه راه آهن کشور و هم وزارت 
راه به شایس��تگی بدرخش��د و امسال هم شرکت 
گهرترابر به عنوان شرکت برتر در حمل ونقل ریلی 
بر پایه ی رشد تن کیلومتر در رتبه بندی ساالنه ی 
 )IMI -1۰۰سازمان مدیریت صنعتی )رتبه بندی
معرف��ی و مورد تقدیر قرار گرفت و افتخار بزرگتر 
اینکه همین چند روز پیش توفیق یافتیم به همراه 
مدیر عامل محترم و س��اعی شرکت گل گهرآقای 
مهندس مالرحمان در جمع مدیران شرکت های 
برتر ب��ه محضر مقام معظم رهبری برس��یم و از 
نزدی��ک از بیانات راهگش��ای ایش��ان در مباحث 
مربوط��ه اس��تفاده کنیم. ناگفت��ه نماند حتی در 

م��واردی که منجر به ایجاد اختالالتی در ش��بکه 
حمل ونقل کش��ور شد با توجه به پتانسیل باالیی 
که شرکت گهرترابر دارد و تدابیر خاصی که اتخاذ 
ش��د تمام تالش خود را به کار بستیم تا واحدهای 
تولیدی که به محصوالت گل گهر نیاز داش��تند از 
این حیث آسیب نبینند و تولیدشان متوقف نشود.
◄ در حال حاضر شبکه ریلی منطقه گل گهر 
چند کیلومتر هس�ت؟ ضمن اینکه توضیح 
بفرمایید احداث راه آهن سیرجان به کرمان 
که در زمان مدیریت مدیر عامل سابق کلنگ 
آن زده ش�د و گل گهر به عنوان سرمایه گذار 
اصلی پروژه معرفی شد با چه اهدافی احداث 
خواهد شد و چه عوایدی برای گل گهر دارد؟

در پاسخ به قسمت اول سؤال باید بگویم در حال 
حاضر زیر س��اخت های احداث۷۰ کیلومتر خط 
ریلی در منطقه گل گهر ایجاد ش��ده که در حال 
احداث می باش��د و تمام منطقه را تحت پوش��ش 
خواهد داش��ت و بعداً به ش��بکه سراسری متصل 
خواهد ش��د. ام��ا در مورد س��ؤال دوم قبل از هر 
چیز باید بگویم این یک پروژه ملّی اس��ت و خب 
بر حس��ب ظاهر ممکن اس��ت برخی بگویند این 
خط ریلی به چه درد گل گهر می خورد اما با کمی 
آینده نگ��ری می توان گفت باالخ��ره روزی ذخایر 
معادن گل گهر به اتمام خواهد رسید و نیاز است 
شرکت گل گهر سنگ آهن و محصوالت دیگر را از 
سایر معادن استان به منطقه گل گهر انتقال دهد 
و این یک س��رمایه گذاری برای آینده با بازگشت 
سرمایه خواهد بود چرا که آن زمان دیگر گل گهر 
حق دسترسی نمی پردازد و شرکت هایی که از خط 
اس��تفاده می کنند باید به گل گهر حق دسترسی 
بپردازند. در حال حاضر هم راه اندازی اش بیشتر به 
کمک زغال سنگ زرند می آید چرا که مسیر حمل 
محصوالتشان به بندرعباس۲۵۰ کیلومتر کاهش 

خواهد یافت.
◄آیا واگذاری مجدد کامیون هم در دستور 

کار شرکت گهرترابر قرار دارد یا خیر؟
تصمیم داش��تیم۳۰۰ دس��تگاه ماش��ین جدید 
خریداری کنیم که به دلیل نوسانات قیمت ارز به 
مش��کل برخوردیم اما در حال رایزنی هستیم که 
1۰۰ دستگاه کمپرس��ی1۰ چرخ تحت مالکیت 
شرکت برای حمل داخلی منطقه خریداری شود 

تا حجم حمل داخلی خود را افزایش دهیم.
◄چندی پیش خبری منتشر شد مبنی 
بر ادغام شرکت گهرترابر با شرکت نماد 
ریل گستر. این ادغام با چه هدفی انجام 

شد؟
شرکت نماد ریل گستر که دارای 1۵ دستگاه 
لوکوموتیو اس��ت ۹8 درصد سهامش متعلق 
به شرکت گهرترابر اس��ت. روزی که بنده در 
این ش��رکت مشغول به خدمت شدم، سرمایه 
گهرتراب��ر ۳۰۰ میلیون تومان ب��ود اما امروز 
س��رمایه این ش��رکت بی��ش از18۰ میلیارد 

تومان اس��ت. ادغام این دو ش��رکت با هدف 
مدیری��ت واحد و به��ره وری بیش��تر صورت 
گرفت که اس��تارت آن از ابتدای سال ۹8 زده 
شده و مراحل قانونی آن در حال انجام است. 
می توان��م اینجا این خبر را ه��م اعالم کنم با 
برنامه های��ی که داریم امی��دوارم گهرترابر در 
ب��ورس هم حض��ور پیدا کند ک��ه در همین 
رابطه اخیراً  قرارداد مهندس مشاور آن منعقد 
ش��ده است. بد نیس��ت توضیح دهم هر چند 
سرمایه این شرکت 18۰ میلیارد تومان است 
اما ارزش گذاری شرکت گهرترابر بیش از۷۰۰ 

میلیارد تومان برآورد شده است.
◄ب�ا توجه ب�ه حمل تع�داد ب�االی نیروی 
انسانی از سیرجان به گل گهر برنامه ای جهت 

ایجاد ریل مسافربری تعریف نشده است؟
قباًل در برنامه ه��ای گل گهر این موضوع مطرح و 
پیش بینی شده بود اما تا جایی که بنده اطالع دارم 
هنوز کار مطالعاتی جّدی در این خصوص ش��روع 

نشده است. 
◄در بحث مسئولیت های اجتماعی شرکت 
گهرترابر چه اقداماتی تاکنون انجام داده اید؟

ب��ه صورت متفرقه کارهای خوبی انجام ش��ده و 
ما سعی کرده ایم به عنوان یک اصل توجه خوبی 
به این بخش داش��ته باشیم. در این خصوص در 
حوزه اش��تغال، در بخش م��دارس، فعالیت های 
خیریه و همین طور امور ورزش��ی که بیش��تر از 
طریق باش��گاه ورزش��ی که در مجموعه تعریف 
شده دنبال می ش��ود اقداماتی داشته ایم و اخیراً 
هم به عنوان یکی از فعالیت های ارزشمند شرکت 
با همکاری اداره ورزش و جوانان شهرستان طی 
مراسمی از عکاسان و ورزشی نویسان شهرستان 

سیرجان تجلیل نمودیم.
◄ اگ�ر در پای�ان نکته ای باق�ی مانده که 

مطرح نشده  بفرمایید.
روزی که گهرتراب��ر را تحویل گرفتم بیش از 
یک ش��رکت حمل ونقل س��اده نبود اما امروز 
پس از چند س��ال کار شبانه روزی با همکاری 
مدی��ران و همکارانم، نام ش��رکت گهرترابر با 
نظم تشکیالتی، سیس��تم مدیریتی منسجم 
و عظم��ت و بزرگ��ی پیون��د خورده اس��ت و 
فک��ر می کنم  یکی از مهمتری��ن کارهایی که 
در بخش مدیریت داخلی این ش��رکت انجام 
داده ام اعتم��اد به مدیران ج��وان و بها دادن 
به نیروهای مس��تعد و با انگیزه ای اس��ت که 
امروز ه��ر کدام از آن ه��ا در قامت یک مدیر 
توانمند و کارآمد ظاهر شده اند. به هر صورت 
گهرترابر امروز به یکی از مهمترین و مؤثرترین 
شرکت های مجموعه بزرگ گل گهر بدل شده 
اس��ت که این را حاصل ی��ک مدیریت و خرد 
جمع��ی می دانم و در پای��ان امیدوارم با کار و 
تالش بیشتر و لطف خداوند شاهد پیشرفت و 
توسعه همه جانبه شهرستان سیرجان باشیم.

 با افتخار اعالم می کنم گهرترابر امروز به یکی از بزرگترین و موثرترین 
شرکت های حمل نقل نه در سیرجان که در جنوب شرق تبدیل شده است 
پیشرفت ها و موفقیت های به دست آمده موجب شده این شرکت هم در مجموعه 
راه آهن کشور و هم وزارت راه به شایستگی بدرخشد. امسال گهر ترابر به عنوان 
شرکت برتر در حمل ونقل ریلی معرفی شد و مورد تقدیر قرار گرفت و افتخار 
بزرگتر اینکه همین چند روز پیش توفیق یافتیم به همراه مدیر عامل محترم 
شرکت گل گهر در جمع مدیران شرکت های برتر محضر
 مقام معظم رهبری برسیم و از نزدیک از بیانات راه گشای ایشان
 در مباحث مربوطه استفاده کنیم

در گفتگو با مهندس محمد انجم شعاع
مدیر عامل شرکت گهرترابر مطرح شد :

ابعاد مختلف چرخه
 حمل و نقل در گهرترابر
 گهرترابر از بزرگترین شرکت های حمل و نقل منطقه با اشتغالزایی زیاد است که
 درحال فراهم کردن زمینه ورود آن به بورس هستیم

شهرام نیکویان

بدون تردید امروزه صنع�ت حمل ونقل از جایگاه ویژه 
و حائ�ز اهمیتی در تمام دنیا برخوردار اس�ت. صنعتی 
ک�ه تح�ت تأثیر ش�رایط محیط�ی به طور مس�تقیم و 
غیرمستقیم می تواند آثار قابل توجهی بر اقتصاد کشورها بر جای گذارد. 
این حوزه در کش�ور ما به لحاظ ش�رایط خاص جغرافیایی و منطقه ای از 
 جمله دسترس�ی به دریا در ش�مال و جنوب، امکان بهره مندی از راه ها و 
ارتباطات جاده ای همین طور شبکه ریلی و حمل ونقل هوایی درحوزه های 
گوناگ�ون اعم از اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاس�ی و امنیتی از اهمیت 
دوچندانی برخودار اس�ت. از همین رو از دیر باز نگاه ویژه ای به توس�عه 
بس�ترهای ارتباطی در کش�ورمان وجود داشته که با توس�عه روز افزون 
دان�ش و پیش�رفت تجهیزات و وس�ایل ارتباط�ی در بخش های مختلف 

ناوگان حمل ونقل ریلی، جاده ای، دریایی و هوایی همراه شده است.
اما س�یرجان ش�هر چند دروازه که از قضا به واس�طه موقعیت خاص خود 
روزگاری در مس�یر جاده مهم ابریش�م نیز قرار داشته است، حاال دیگر به 
عنوان شاهراه ترانزیتی کشور شناخته می شود. شهرستانی که به اقتضای 
وجود زیرساخت های متعدد در بخش تولید، بخش چشم گیری از شاغالن 
آن را کامیون داران تشکیل می دهند. از همین جهت و به واسطه وجود معادن 
مختلف در سیرجان و حجم باالی تولید فرآورده های معدنی به خصوص در 
منطقه گل گهر، ضرورت توسعه زیرساخت های حمل ونقل این مواد که حمل 
آن ها از طریق شرکت های متعدد حمل ونقل مدیریت می شوند حائز اهمیت 
ویژه ای می باشد. یکی از مهمترین این شرکت ها شرکت حمل و نقل ترکیبی 
مواد معدنی گهرترابر سیرجان می باشدکه توسط شرکت گل گهر در همین 
راستا تأسیس و امروزه عمالً بخش وسیعی از فعالیت های حوزه حمل ونقل 

منطقه گل گهر را تحت پوشش مدیریتی خود دارد. 
برای آشنایی بیشتر با فعالیت ها و عملکرد این شرکت در نشستی صمیمی 
که در محل این ش�رکت برگزار ش�د س�اعتی مهمان مهندس انجم شعاع 
مدیرعامل شرکت گهرترابر بودیم. مردی موی سپید کرده از یادگاران دفاع 
مق�دس که خوش ُخلقی و لهجه ش�یرین و غلیظ کرمانی اش جذابیت های 

مصاحبه و گفتگو با او را دو چندان می کرد.   

 بنا به ضرورت امر و با توجه به نیاز به ایجاد و تقویت
 زیرساخت های این شرکت، در این مجموعه اولین کاری که انجام دادیم موضوع 
سازماندهی و ساماندهی تشکیالتی این شرکت بود که بخش های مختلفی را 
شامل حمل جاده ای، حمل ریلی، حمل داخلی )دورن منطقه گل گهر(، حمل سبک 
و امور پیمانکاران که چیزی حدود ۲۰ میلیون تن در سال در منطقه بارگیری 
توسط آن ها انجام می شود را در کنار واحدهای مختلف دیگر از جمله آموزش، 
روابط عمومی، امور فرهنگی، ورزشی، حقوقی، بودجه نویسی، سیستم اداری و 
منابع انسانی  را ایجاد کردیم تا از هر نظرهیچ کمبود و نقصانی
 در مجموعه احساس نشود.



گروه حوادث: دادستان عمومی و انقالب سیرجان 
گفت: کشف فساد و برخورد با مفسدان اقتصادی 
باعث اعتماد مردم به نظام ش��ده و ش��هروندان را 
امیدوار و دلگرم خواهد کرد و موجب پیشگیری از 
وقوع جرم خواهد ش��د. وی در حاشیه دستگیری 
تعدادی از مدیران ش��هرداری یکی از ش��هرهای 
اقماری به سرویس حوادث نگارستان گفت: مردم 
مطمئن باش��ند دستگاه قضایی در برخورد با این 
موضوع جدی اس��ت و با دس��ت اندازان به حقوق 
عمومی و بیت المال به شّدت برخورد خواهد کرد. 
متأسفانه برخی مدیران با سوء استفاده از اعتماد 
عموم��ی و موقعیت��ی ک��ه در سیس��تم اداری به 
دس��ت می آورند به دنبال منافع شخصی و چپاول 
بیت المال هس��تند. این مقام قضایی عنوان کرد: 
افرادی که در کش��ف و گزارش فس��اد دس��تگاه 
قضایی را یاری رس��انند طبق قانون مورد حمایت 
و تش��ویق قرار می گیرن��د. عضو ش��ورای تأمین 
س��یرجان گفت: در مورد اخیر متأس��فانه یکی از 
شهرداری های ش��هرهای اقماری سیرجان تبدیل 
به بن��گاه معامالت ش��ده بود. تخلف��ات و جرائم 
گس��ترده ای در آن رخ داده و به دنبال حضور تیم 
س��ازمان بازرسی استان کرمان در این شهرداری، 
ش��هردار، رئیس شورای ش��هر و 4 تن از مدیران 

شهرداری ظهر سه شنبه توسط سازمان اطالعات 
سپاه به جرم اختالس، پول شویی، ارتشاء و مداخله 
در معامالت دولتی در محل ش��هرداری دستگیر 
ش��دند ک��ه دو نف��ر از آن ها که جرم س��بکتری 
داشتند با قید وثیقه آزاد و بقیه به کرمان منتقل 
شدند. دادستان سیرجان اذعان داشت: یکی دیگر 
از کارکنان این شهرداری نیز چندی پیش توسط 
مأموران پلیس امنیت عمومی س��یرجان دستگیر 
شد. قاضی نیک ورز اضافه کرد: در بررسی صورت 
گرفته مشخص شد دارایی یکی از متهمان پرونده 
که در گذشته نیازمند وام 2 میلیون تومانی بوده 
ظرف چند سال به چندین میلیارد تومان رسیده 

است. 
وی در توضی��ح جرم پول ش��ویی گفت: زمانی که 
ف��رد، جرم��ی را مرتکب می ش��ود و از طریق آن 
جرم، اموالی را به دس��ت می آورد، همواره به  دنبال 
راهی برای پنهان کردن ماهیت و منشاء این اموال 
نامش��روع است، لذا اقدام به پولشویی می کند؛ در 
واقع پولش��ویی فرآیندی است که در راستای آن، 
در اصطالح پول کثیف )یا همان مالی که از طریق 
جرم و به صورت غیرقانونی حاصل ش��ده است( به 
پول تمیز یا ثروتی که در ظاهر از راه های مشروع 
و قانونی به دس��ت آمده اس��ت، تبدیل می ش��ود 

)به صورت��ی که منش��أ اولیه ی آن پول مش��خص 
نیست. 

عملی��ات و فعالیت  های پولش��ویی متضمن نوعی 
فری��ب دادن مأموران اجرای قانون اس��ت. به این 
صورت که مرتکب��ان جرایم مقدماتی )جرمی که 
موجب تحصیل مال نامش��روع ش��ده است(، پس 
از کس��ب درآمدهای نامش��روع، با انج��ام اعمال 

خدعه آمیز، به دنبال س��فیدنمایی و مشروع جلوه 
دادن ام��وال هس��تند. معم��والً این اف��راد جرم 
پولشویی را به واسطه ی اشخاصی انجام می دهند 
که در ارتکاب جرم اولیه دخالتی نداشته اند؛ حتی 
این امکان وجود دارد که این شخص از چگونگی 
و نوع جرم اولیه باخبر نباش��د یا با انجام دهنده یا 

همان مباشر جرم اولیه تبانی کرده باشد.

گروه حوادث: بر اثر برخورد شدید یک دستگاه خودروی پژو با دختر 21 
ساله دانشجو در غروب سه شنبه در حوالی دانشگاه پیام نور مقابل کالنتری 
11 وی به ش��دت مجروح و متأسفانه دچار ایست قلبی تنفسی شده که با 

اقدام به موقع مأموران اورژانس 115 سیرجان )پوریا قاسمی، سجاد بهمنی و 
علی فاریابی( احیا و به زندگی بازگشت. این دانشجو رشته مدیریت دانشگاه 
پیام نور بالفاصله به بیمارس��تان امام رضا )علیه الّسالم( سیرجان منتقل و 

اقدامات درمانی برای او آغاز ش��د اما س��طح هوش��یاری او پایین بوده و در 
ICU به س��ر می برد. خودرو پژو نیز در کالنتری توقیف است. اما مسئوالن 
دانشگاه پیام نور عنوان می کنند که روشنایی ضعیف و وجود درختان بزرگ 
در رفوژ وسط این بلوار و سرعت باالی بعضی خودروها این منطقه را به نقطه 
حادثه خیزی تبدیل کرده که متأسفانه تاکنون چندین دانشجو دچار سانحه 
رانندگی ش��ده اند. البته این محل از جمله محدود نقاطی است که پل عابر 

پیاده در آن وجود دارد اما اکثرا مورد استفاده قرار نمی گیرد.

پس از گذشت 6 سال صورت گرفت

قصاص قاتل پرونده چهارراه
2 هزار در زندان کرمان

گروه ح�وادث: حکم قصاص »ع.ش« قات��ل »محمدامین پورمعصومی« 
س��حرگاه دوش��نبه در زندان مرکزی کرمان اجرا ش��د. گزارش خبرنگار 
نگارستان حاکی است در پی یک نزاع گروهی در مردادماه سال 1392 در 
خیابان شهید تعویقی سیرجان)خیابان آیت ا... غفاری( در تقاطع موسوم 
به دوهزار، جوان 27 س��اله با ضربات متعدد چاقو به قتل رسید. ماموران 
پلیس س��یرجان به علت وقوع نزاع گس��ترده منطقه را محاصره کرده اما 
قاتل از محل گریخته بود تا اینکه چند س��اعت بعد ردی از قاتل در یک 
منزل مس��کونی در بلوار ش��هید عباسپور به دس��ت آمد. بالفاصله پس از 
شناس��ایی محل اختفای قاتل، با دستور س��رهنگ سعیدی فرمانده وقت 
انتظامی و قاضی بخشی دادستان وقت سیرجان 2 اکیپ از مأموران زبده 
آگاهی وارد منزل شده و قاتل را به دام انداختند. پس از طی روال قضایی 
پرونده و صدور کیفرخواس��ت در دادس��رای س��یرجان، پرونده به دادگاه 

کیفری کرمان ارسال شد. 
پس از برگزاری چندین جلس��ه و درخواس��ت قصاص از سوی اولیاء دم و 
تأیید حکم توسط دیوان عالی کشور و پاسخ مثبت به درخواست استیذان 
و ع��دم رضایت اولیاء دم در مراحل پایانی، حکم با حضور خانواده مقتول 

اجرا شد.

برق گرفتگی سارق
 هنگام سرقت سیم برق
 در کوی رزمندگان

گروه حوادث: یک سارق غیربومی که متاسفانه معتاد شدید به مواد مخدر 
بوده و بی خانمان اس��ت روز سه شنبه هنگام سرقت سیم های برق در کوی 
رزمندگان دچار برق گرفتگی ش��ده و از باالی تیر برق به پایین پرت ش��د. 
خوشبختانه علی رغم برق گرفتگی این مرد 27 ساله اهل اصفهان زنده مانده 

و جهت مداوا به بیمارستان منتقل شد.

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

برای جلوگیری از حوادث ناگوار بعدی، 
خشم خود را کنترل کنید

) معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان ( 

 شماره 1199 
9 شنبه 9 آذر 1398 

دادستان عمومی و انقالب سیرجان:

دستگاه قضایی در برخورد 
با فساد، جّدی است  

حادثه ناگوار برای دختر دانشجو

باورش سخت است اما... 
مسواک نزدن این پیامدها را در پی دارد: 

سکته قلبی 
زایمان زودرس 
ورود باکتری ها 
دردهای مفصلی 

افزایش قند خون دیابتی ها 

30 سال سابقه کار 

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

گمشده 
دخت�ر  به�اری  فاطم�ه 
تاری�خ  از  س�اله   16
1398/8/17 مفقود شده، 
خواهشمندیم اگر کسی از وی خبر یا اطالعی 
دارد با شماره 09139919174 تماس بگیرد. 

خانواده های محترم گلستانی و یزدیانی
با نهایت تأس�ف مصیبت وارده را حضور شما بزرگواران تسلیت 
عرض نموده، از درگاه ایزد منان ش�ادی روح آن عزیز از دس�ت 

رفته و صبر و سالمت بازماندگان معزز را مسئلت می نماییم.
قاسم یزدی – احسان یزدی

جناب سرهنگ مجتبی جهانشاهی
ریاست محترم پلیس آگاهی 

مصیبت وارده را به ش�ما و خانواده محترم تسلیت عرض 
می نمایم. مرا در غم خود شریک بدانید.

 احسان یزدی

به مناسبت دومین سالگرد درگذشت 

زنده یاد 
حاج احمد 

شیبانی 
ماه  آذر   15 جمعه  روز 
 15:30 ساعت  از  مراسمی 
در جوار آرامگاه ابدیش برگزار می شود. حضور شما 

سروران گرانقدر را ارج می نهیم. 
خانواده شیبانی 

خانواده محترم سهراب پور 
با نهایت تأس�ف ضایعه درگذش�ت والده مکرمه تان را تس�لیت 
ع�رض نموده، از درگاه خداوند متعال ش�ادی روح آن مرحومه و 

صبر و سالمت بازماندگان را مسئلت می نماییم. 
مهدی مکی آبادی و خانواده 

جناب آقای

 حاج عباس شریعت نژاد 
با نهایت تأس�ف ضایعه درگذش�ت ابوی بزرگوارتان را حضور ش�ما و 
خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال شادی 

روح آن مرحوم و صبر و سالمت بازماندگان را مسئلت می نماییم. 
خانواده های عماد



سرکارخانم رضوان مرادی 
با نهایت تأس�ف ضایعه درگذش�ت ابوی بزرگوار تان را تس�لیت 
عرض نموده، از درگاه خداوند متعال ش�ادی روح و علو درجات 

آن مرحوم و صبر و سالمت بازماندگان را مسئلت می نماییم. 

همکاران آزمایشگاه عدم اعتیاد 

دعوت به همکاری
شرکت کارخانجات تصفیه شکر تهران جهت تکمیل کادر اداری و مالی نیاز به افراد زیر دارد:

1- مدیر مالی با مدرک فوق لیسانس و یا لیسانس با حداقل 10 سال سابقه کار مفید 
2- رئیس حسابداری با مدرک لیسانس حسابداری و با حداقل 5 سال سابقه کار مفید

3- مدیر بازرگانی و فروش با مدرک لیسانس بازرگانی و با حداقل 5 سال سابقه کار مفید
4- کارشناس گمرکی با مدرک لیسانس و با حداقل 5 سال سابقه کار مفید

5- کارشناس مالی با مدرک لیسانس حسابداری و با حداقل 5 سال سابقه کار مفید
6- مدیر اداری با مدرک لیسانس مرتبط با حداقل 10 سال سابقه کار مفید

7- انباردار ماهر با مدرک لیسانس برنامه ریزی صنعتی با حداقل 10 سال سابقه کار مفید
واجدین شرایط مدارک مورد نیاز را تا تاریخ 98/9/18 به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند. 

 AR.Royatvand@tsr.ir
آدرس کارخانه: سیرجان، منطقه ویژه اقتصادی، انتهای بلوار پارس، شرکت کارخانجات تصفیه شکر تهران

تلفن: 6- 03442382800 

جناب آقای محمودآبادی
سرپرست سابق فرمانداری سیرجان

جناب آقایان مهندس آرش و مهندس بیگلری
معاونین محترم فرماندار

جناب آقای دکتر سروش نیا
شهردار محترم سیرجان

جناب آقای غالمعباس شهبا
ریاست محترم کمیسیون نظارت

جناب آقای حاج محمود اسدی
ریاست محترم اتاق اصناف شهرستان سیرجان

جناب آقای حاج محمود ساوه
معاون محترم اتاق اصناف شهرستان سیرجان

جناب آقای مرتضی قنبر ی
ریاست محترم اتحادیه صنف میدان داران میوه و تره بار سیرجان

بدین وس�یله بر خود الزم دانستیم از شما س�روران ارجمند در خصوص رفع مشکل نقشه میدان 
جدید) مش�کل میدان دارانی که در گوشه های نقشه میدان جدید بودند( که 15 سال معطل مانده 
بود و در جلس�ه ای سه س�اعته تصمیم گیری و رفع نقص شد کمال تش�کر و قدردانی را بنماییم. 

سربلندی و سعادت شما را از خداوند متعال خواهانیم.

میدان داران قدیم حاج احمد مطهری، حاج قنبر گلستانی
 حاج عبدالرضا دهشیری، منوچهر تانوردی، کاکاجان قاسمی

جناب آقای دکتر

 امیررضا بازرگان
انتخاب شایس�ته جنابعالی را به س�مت رئیس مراکز رش�د منطقه 10 
دانشگاه آزاد اس�المی، صمیمانه تبریک عرض می نماییم. از خداوند 

متعال سالمتی و موفقیت بیشتری برایتان آرزومندیم.

دکتر علی سرچمی - دکتر محمد حسین نکوئی

 سال بیست و دوم  شماره  1199 شنبه 9 آذر 1398 

سیاسی  /   اجتماعی /   فرهنگی

امام صادق )علیه الّسالم(: 
چون بال بر بال فزاید،

)نشانۀ( رهایى از بال باشد.
انفعال و بی تدبیری 

بیژن ادبى

 اع��ام یک باره افزایش ن��رخ بنزین در آن وقت 
ش��ب سبب ش��د تا ناآرامی ها و تنش هایی پیش 
بیاید و نتیج��ه آن اتفاقات تلخ و قابل تأملی بود 
ک��ه هفته گذش��ته پیرامون آن زیاد نوش��ته و گفته ش��د. اتفاقات 
تأس��ف باری ک��ه هزینه ها و خس��ارات مادی و انس��انی فراوانی به 
ب��ارآورد. البت��ه هرج و مرج و آش��فتگی، تخریب ام��وال عمومی و 
ضربه زدن به س��رمایه های ملّی و آتش زدن و ویران کردن بانک ها 
و حت��ی اموال بخش خصوصی مانند پاس��اژها و کس��ب و کارهای 
ش��خصی از دیدگاِه هیچ انس��ان منصفی که دل در گرو توس��عه، 
آزادی و آبادان��ی این دیار دارد، قابل باور و پذیرش نیس��ت. گرچه 
می بایس��ت برخوردها با تأمل و تعمق بیش��تری در هر س��وی این 
ماجرا انجام ش��ود تا از تبعات ناگوار آن کاسته شود اما به هر حال 
دولتی که بر صدر آن، ظاهراً عنوان فاخر و ش��کیِل»تدبیر و امید« 
چشم نوازی می کند، می بایس��ت تصمیم عاقانه تری در این زمینه 
می گرف��ت و حداقل در جهت توجیه و اقناع افکار عمومی گام هایی 

بَرمی داشت که نداشت. 
آن ه��م درس��ت در هنگامه ای که از ابتدای س��ال ج��اری، تمامی 
مس��ئوالن دولت از ش��خص رییس جمهور تا وزیر نفت باس��ابقه و 
س��ایر وزرا و مس��ئولین عالی رتب��ه دولتی حت��ی دوروز قبل ازآن 
رییس س��ازمان برنامه و بودج��ه مکرراً این اطمین��ان خاطر را به 
مردم می دادند که قرار نیس��ت هیچ تغییر و یا نوس��ان قیمتی در 
ب��ازار بنزین اتف��اق بیفتد. در پس این جریان ش��وک آور ماجرا آن 
قدر عجیب نش��ان داد که حتی رس��انه های حام��ی دولت از آن با 
عبارات��ی نظیر »غافل گیری« م��ردم یاد کردند. اگ��ر چه تردیدی 
نیس��ت دولت طبق آخرین تحلیل های اقتصادی کارشناس��ان در 
خصوص تعیین تکلیِف حامل های انرژی، اقدامی می بایس��ت انجام 
می داد ام��ا عقانیت و تدبیر حکم می کرد به  نظر متخصصان علوم 
اجتماعی نیز هم سنِگ اقتصادداناِن هم سو با خود اهمیت می داد و 

روش عاقانه تری برای این تصمیم خود انتخاب می کرد. 
مواض��ع آقای روحانی ه��م بعد از این حوادث تا ب��ه االن، بیش از 
آن که مرهمی بر آالم و رنج های مردم باش��د، بیشتر حکم پاشیدن 
نمک بر زخم مردم را داش��ته است، به ویژه آخرین اظهارات وی در 
خص��وص بی اطاع��ی از جزئیات اجرای این طرح ک��ه انصافاً اصًا 
قابل توجیه نیس��ت. واقعیت آن اس��ت که وضع معیشتِی اکثریِت 
نابرخوردار جامعه در شرایط اس��فناکی است که حقیقتاً قابل نفی 

و انکار نیست.
تورم افسارگسیخته و شرایط رکوِد تورمی حاکم بر بازار، اماِن تمامی 
طبقات از جمله محرومین جامعه را بریده اس��ت. اگر تنگدس��تی 
و گس��ل های اجتماعی ادامه پیدا کند، فش��ارهای اجتماعی برای 
تنگدس��تان و فرودستان، کمرش��کن خواهد بود. دولت، مهم ترین 
ابزاره��ا را ب��رای ایج��اد رفاه و آس��ایش عمومی در دس��ت دارد و 
می بایس��ت با ایجاد بس��ترهای الزم، در جهت مش��ارکت خواهی و 
انگیزش مردم حرکت کند. اما متأس��فانه نگارنده به عنوان کس��ی 
که در هر دو دور انتخابات به این دولت رأی داده و مشوق دیگران 
نیز بوده است، با تأسف فراوان ابراز می  دارد که خروجی این دولت 

چیزی جز انفعال و بی تدبیری نبوده است.

نگاه آخر
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18 سال پیش در این روز
مروری بر 

 دور
خبار سال های

ا

◄ مدیرعامل جدید مجتمع سنگ آهن گل گهر معرفى شد. 
در مراس�مى که به همین منظور با حض�ور مهندس مصطفى 
م�وذن زاده مدیرعامل ش�رکت ملى فوالد ایران برگزار ش�د 
مهن�دس ناصر تقى زاده به عنوان مدی�ر عامل جدید گل گهر 
معرف�ى و از خدم�ات مهن�دس نوربخش مدیرعامل س�ابق 
قدردانى ش�د. تقى زاده پیش از این فرماندار شهرس�تان بم 
ب�ود که با نظر مقامات اس�تان و فوالد کش�ور به این س�مت 

انتخاب شد.

◄ راز مرگ زن و ش�وهر در پ�رده ابهام. کارآگاهان پلیس 
هنوز به دنبال کش�ف راز مرگ زن و ش�وهری هس�تند که 
جسد آن ها پس از گذشت چند روز در منزل مسکونى شان 
در خیابان خواجه نظام الملک پیدا شد. این زوج میان سال 

که فاقد فرزند مى باش�ند به علت نامعلومى در 
منزل شان درگذشته اند. 

◄ ای�ن هفت�ه دو انتصاب جدی�د در فرمان�داری صورت 
گرف�ت. احمد نصرت آبادی ب�ا حکم اس�تانداری به عنوان 
بخش�دار مرکزی انتخاب ش�د و امید علیرضازاده به سمت 

معاون عمرانى فرماندار منصوب شد. 

◄ فرمانداری سیرجان طى اطالعیه ای اعالم کرد دومین جلسه 
بحث آزاد در این هفته برگزار مى شود. از نمایندگان تشّکل هاو 
انجمن های مختلف خواسته شده برای شرکت در این جلسه که 
در تاالر فرمانداری برگزار مى شود با دفتر اجتماعى فرمانداری 

هماهنگى نمایند.  / نگارستان شنبه 10 آذر 1380

طنز تلخ!
سخنان دوس��ه روز قبل رئیس جمهور درباره بی اطاعی وی از زمان اجرای 
طرح سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین خیلی ها را انگشت به دهان کرد!. 
صرف نظر از اتفاقات ناخوشایند دوهفته گذشته که در نهایت بی تدبیری و 
بی سیاس��تی دولت به وقوع پیوست و خسارات سنگینی به مردم، جامعه و 
  کشور وارد س��اخت، روحاني روز چهارشنبه در جلسه شوراي اداري استان 
آذربایجان ش��رقي درباره زمان اجرای سهمیه بندی بنزین گفت: »من خودم 
هم صبح جمعه فهمیدم بنزین سهمیه بندي شده!. من دوسه ماه قبل موضوع 
اجرای بنزین را به وزیر کشور و شوراي امنیت کشور واگذار کرده بودم. گفتم 
این مصوبه ما س��ران سه قوه است ولی اجرایش با شما و صدا وسیما، بروید 
تبلیغات کنید و هر وقت مناسب دیدید، اجرا کنید؛ به من هم نگویید«. این 
اظهارنظر عجیب از رییس جمهور کشور که متأسفانه آغشته به لبخند هم 
بیان می ش��د موجب تعجب مردم و س��رخوردگی بسیاری حامیان وی شد 
و واکنش ها و انتقادهاي ش��دیدي از سوي فعاالن سیاسي و شخصیت هاي 
اجتماع��ي و مردمي برانگیخت تا جایی که برخي از آن ها حتي در برابر این 
گفت��ه رئیس جمهور از مردم عذرخواهي کردند و از حمایت خود از روحانی 
در انتخابات گذشته اظهار ندامت نمودند. همان شب جوادی حصار از عناصر 
شناخته شده اصاح طلب خراسان در پاسخ این سوال بی بی سی که نظرت 
راجع به بیانات امروز روحانی چیست گفت »از پیشگاه مردم ایران به خاطر 
حمایت از روحانی عذرخواهی می کنم«. برخی دیگر از فعاالن سیاسی نحوه 
گفتار ایش��ان را شایس��ته ی رییس جمهور یک مملکت ندانستند. رییس 
جمه��وری که می گوید من خودم هم صبح جمعه از ماجرا باخبر ش��دم.!!! 
عده ای دیگر  این سخنان را که با طمع خنده بیان شد بی توجهی به آسیب 
دیدگان حوادث و اتفاقات چند روز گذشته دانستند. اما طنز تلخ ماجرا زمانی 
بود که محسن رشیدپور مجری همیشه همراه و حامی روحانی در انتخابات، 
با کنایه ای معنادار از زبان ایش��ان نوش��ت: » من خودم هم نمی دونستم که 

رییس جمهورم، تازه صبح جمعه فهمیدم«!  
سرپرستی که نیامده رفت 

محم��د محمودآبادی تنها هفت ماه پس از  قبول سرپرس��تی فرمانداری 
س��یرجان این مس��ئولیت را ترک گفت ت��ا نیامده رفته باش��د. او قبل از 
س��یرجان مدیرکل حوزه اس��تاندار کرمان بود که ب��ا کناره گیری منصور 
مکی آبادی از فرمانداری سیرجان جایگزین وی شد. اصوالً استانداری وقتی 
سرپرستی خارج از فرمانداری به این مسئولیت می گمارد انتظار این است 
که او در نهایت با حکم وزیر کشور فرماندار شود. موضوعی که درباره شیخ 
محمد محمودآبادی که داوطلبانه خود را در آغاز این مسئولیت خلع لباس 

کرد صدق ننمود. 
محمودآبادی از فّعاالن سیاس��ی و فرهنگی س��یرجان است که سال ها در 
کرمان زندگی کرده است. فعالیت های عقیدتی در سپاه، اقدامات فرهنگی 
در ارشاد کرمان و امور فرهنگی شرکت کشتیرانی هرمزگان، شرکت معدنی 
گل گهر و این آخری مدیرکلی حوزه اس��تاندار از جمله س��وابق وی قبل 
از سرپرستی فرمانداری سیرجان بوده است. محمودآبادی یک بار به عنوان 
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسامی اس��تان هم انتخاب شد که در آستانه 
برگزاری جلسه معارفه، با برخی مخالفت ها در استان که بیشتر رنگ و بوی 
سیاسی داشت این حکم لغو شود. محمودآبادی که روزهای پرکاری را در 
هفته گذشته و به خصوص در شب اتفاقات بنزینی در سیرجان پشت سر 
گذاشت اکنون آسوده از روزهای سخت آینده در این مسئولیت، بار دیگر 
به استانداری برگشته است تا در غیاب او معاونش، سهراب بهاالدینی خود 
را در این آزمون سخت بیازماید. نگارستان در صورت تمایل محمودآبادی به 
گفتگو، زندگی سیاسی اجتماعی این همشهری فّعال در حوزه های سیاسی 

و فرهنگی را از نظر خواهد گذراند.

به منظور جایگزینی سوخت فسیلی به جای هیزمی حاشیه - خبر
29  دستگاه تنور گازی

 به عشایر اهدا شد
در جریان اجرای این طرح که این هفته با حضور نسرین فرامرزپور 
رئیس اداره حفاظت کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان در 
سیرجان برگزار شد وی گفت: برنامه طرح جایگزینی سوخت فسیلی 
به جای هیزمی طرحی است که در جوامع محلی و مرتع دارانی که در 
مراتع و جنگل ها سکنی گزیده و یا به صورت ییاق قشاق دررفت و 
آمد هستند و مجبور هستند برای تأمین برخی احتیاجات معیشتی 
خود مانند پخت وپز غذا، گرم کردن غذا و آب برای استحمام از چوب 

جنگلی و یا بوته های مرتعی استفاده کنند اجرا می شود. 
فرامرزپ��ور افزود: این طرح ملی برای جلوگیری از قطع درختان و از 
بین رفتن مراتع کشاورزی و جنگلی اجرا می شود و طی آن توسط 
کارشناس��ان منابع طبیعی مناطق  مورد نظ��ر و خانوارهایی که از 
س��وخت هیزمی استفاده می کنند شناس��ایی و معرفی  می شوند و 
به دنبال آن بر اس��اس میزان مورد نیاز تنور گازی در اختیارش��ان 
گذاش��ته می ش��ود. وی افزود: اعتبارات این طرح از محل اعتبارات 
صندوق توس��عه ملی که تأمین می ش��ود. رئیس اداره حفاظت کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان اعتبارات در نظر گرفته شده 
برای شهرستان س��یرجان را در این زمینه بالغ  بر 2 میلیارد تومان 

اعام کرد.



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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    فروش،نصب،سرویس، تعمیر  و  لوله کشی زیرکار 

 کـولر گـازی اسپــلیـت  

خیابان وحید 
روبروی فروشگاه افق کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
09164458335

@negarestanniaz

آجر نمای  نسوز اصفهان
 به قیمت کارخانه

نمایندگی :بلوار عباسپور
 حد فاصل خ نواب و حر ریاحی 

شهسواری 
9132478535 

42334979 

شرکت آرشام گهر جهت تکمیل نیروی خود 
در نظر دارد از رانندگان پایه یک با شرایط و مدارک 

 زیر نیرو جذب بنماید:
۱-داشتن گواهینامه پایه یک که حداقل ۳ سال از 

 تاریخ اخذ گواهینامه گذشته باشد
 ۲-گواهی عدم سو پیشینه

جهت تحویل مدارک با شماره
 ۰۹۱۴۰۳۲۹۰۱۱ تماس گرفته شود

داربست فلزی 
سیرجان جنوب

 09133472290  
عباسی 

بدینوسیله  مجوز حمل 
سالح به شماره ۲۲۱۳۴۰۸ اسلحه 

ساچمه زنی تک لول به شماره 
۰۴۰۳۲۴۲۷ مدل کوسه کالیبر ۱۲ 

ساخت روسیه متعلق به آقای مهدی 
صادقی گوغری فرزند داوود به شمار 

شناسنامه ۳۷۲۲  مفقود 
گردیده است

تدریس خصوصی زبان انگلیسی پایه دهم 
پایه یازدهم و پایه دوازدهم
شهبا دبیر نویسنده و مترجم

09365441510

تدریس ویژه آزمون های استخدامی
09130568200
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@negarestanniaz

به تعدادی شاگرد جهت کار در استخدام
کارگاه کابینت نیازمندیم

۰۹۱۳۱۷۸66۸۷ - ۰۹۱۳۷۳۱۰۴۳۴

به استادکار جهت کار در کارواش 
واقع در مکی آباد با حقوق و مزایای عالی 

نیازمندیم
۰۹۰5۰۴۱۸۱۷۲

به تعدادی نیرو جوشکار جهت 
کار کانکس سازی نیازمندیم

۰۹۱۳۳۴55۷۸5

به یک نفر خانم 
جهت کار در آشپزخانه 

با ساعت کاری ۷ صبح تا 
۱۲/5 نیازمندیم
۰۹۱۳۰5۱6۴۰۱

به یک نفر 
بازاریاب آقا جهت بازاریابی 

و فروش در شهرستانها 
نیازمندیم

۰۹۳۰۹6۱۲۲۴۳

از یک نیرو خانم 
جوان  و آقا جهت کار در شیفت 

صبح در آشپزخانه فست فود 
 دعوت به همکاري می شود

۱۷ تا ۲۳:۳۰ 
۰۹۳6۳۲۸۰۸۲6

از یک نیروي آقاي 
جوان سالندار شیفت عصر 
دعوت به همکاري می شود

  ۱۷ الي۲۳:۳۰
۰۹۳6۳۲۸۰۸۲6

به یک راننده برای 
کار با نیسان در آهن فروشی 

نیازمندیم
 ساعت کار ۸ تا ۱۲ 

و ۱۴ تا ۱۸ عصر 
۹۱۳۲۷۸۰۴۲۴

به دونفرنیروی 
خانم جهت کاردرآش 

وحلیم نیازمندیم 
۰۹۱۳۸۲6۰5۳۱ 

به چند نفر نیرو 
جهت کار در کارگاه

 ام دی اف نیازمندیم 
 ۰۹۱۳۹۴5۴۲۹۴

بلوردی

به ۲نفر فروشنده 
خانم جوان جهت کار در 

شیریني پاک واقع در بلوار 
قااني نیازمندیم،

۴۲۳۰5۲۱6 

به یک استادکار 
ماهر جهت کار در کارگاه 

MDF نیازمندیم
۰۹۱۳۳۴۷۲۴۹۲

به یک فروشنده 
)خانم یا آقا( جهت کار در 

باقلوا ترک تبریز در قسمت 
فروش بصورت دو شیفت 

نیازمندیم
۰۹۱۴۰5۰۳5۲۹

به فروشنده خانم 
جهت کار در مانتوفروشی 
بصورت تمام وقت و نیمه 

وقت با حقوق عالی 
نیازمندیم

۰۹۱۲۹۲۳۸۲۷۹

به چند نفر 
شاگرد خیاط )زنانه( 

نیازمندیم
۰۹۱۳۴۴5۹۲۲۱

از یک خانم 
میانسال ترجیحاً تنها جهت 
اقامت در سوئیت مستقل و 
انجام کار منزل دعوت بعمل 

می آید
۰۹۱۳۷۴۸6۷۷5

از یک نیروي خانم 
جوان ظرف شور شیفت عصر 

دعوت به همکاري می شود
 ۱6:۳۰ الي۲۳

۰۹۱۳۳۴۷۹۲۲۴

به دو نفر 
نیروی حسابدار 

 نیازمندیم 
۴۲۲۳۱6۹۰

فروش یک باب منزل مسکونی به متراژ 
۱۴ قصب خیابان عالمه مجلسی منازل سازمانی

۰۹۱۳6۲۰6۷۴۳
۰۹۱۳۳۷۹۰۹۹۲

به بزرگترین ناوگان حمل و نقل مسافربری درون 
شهری بپیوندید و از خودروی خود کسب درآمد کنید.

تاکسی ۱۸5۱ درنظر دارد بمنظور تکمیل کادر رانندگان 
خود از میان تمامی اقشار جامعه که دارای خودرو 

 میباشند جذب راننده کند.
 »هدفمند کار کنید«

 مزایای کارکردن در تاکسی ۱۸5۱: 
با توجه به استفاده همزمان ۱۸5۱ از بستر تاکسی 

اینترنتی و شماره چهاررقمی شما میتوانید از هرکجا 
که هستید آنالین باشید و با کمترین هزینه و استهالک 

 بیشترین درآمد را داشته باشید.
 کمترین طی مسیر در ترافیک سرسام آور شهر.

با ۱۸5۱ می توانید ساعت کاریتان را خودتان انتخاب کنید 
 و برای زندگیتان برنامه ریزی بهتری داشته باشید.

حتی با تاکسی هم میتوانید در ۱۸5۱ فعالیت کنید و هیچ 
 وقت بدون مسافر نباشید.

جهت آگاهی از سایر مزایا و شرایط ویژه کمیسیون با 
شماره ۰۹۳۰55۱6۹6۸ تماس حاصل فرمایید

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

 ۰۹۳56۱5۸۱۳۹

از یک نفر چانه گیر با حقوق ماهیانه 
۲ میلیون تومان با بیمه دعوت بعمل 

می آید
۰۹۰۲۸۰۸۳56۰ 

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

 ۰۹۱۳۲۴56۷۰۳

به چند نان دربیار تنوری 
نیازمندیم

۰۹۱۳۹۴۲۲6۲۹ 

به یک نفر 
نیروکار استادکاروشاگرد 
جهت کاردرکابینت سازی 
باحقوق وبیمه نیازمندیم 

۰۹۱۳۳۴5۲۴۴6

به یک نیرو خانم برای کار در دفتر خدماتی ایرانسل 
دارای مدرک و مسلط به کامپیوتر و روابط عمومی باال و 

ترجیحا مجرد نیازمندیم 
با حقوق ماهیانه ۹۰۰ هزارتومن 

مشخصات خود را به شماره ۰۹۰۲۱۴55۹۹۹پیامک کنید

به یک نفر بازاریاب بیمه خانم و یک نیروی 
دفتری خانم نیازمندیم

آدرس خیابان مقداد نرسیده به چهارراه مهدیه روبروی 
ژاپن یدک نمایندگی محمدبیگی 

برای اطالعات بیشتر تماس ۰۹۱۲۹6۴۲۰۰۱بگیرید

به یک نفر منشی خانم آشنا با کامپیوتر با روابط 
عمومی باال جهت کار در دفتر ساختمانی به صورت ۲ 

شیفت نیازمندیم 
محل کار چهارراه قاآنی ، ساعت تماس: ۴ تا ۷ عصر

۰۹۱۳۳۴۷۱۹5۹

به یک نیروی کار آقا با روابط عمومی 
باال و ظاهری آراسته جهت کار در فروشگاه با 

)ضامن معتبر ( نیازمندیم
 ۰۹۰۲۷۴۹6۴۸۴ 

به یک نفر نیرو کار فنی آقا، آشنا با کار فنی و 
جوشکاری جهت نصب درهای برقی به صورت تمام وقت 

ترجیحاً مجرد نیازمندیم 
ساعت تماس: ۴ تا ۷ عصر

۰۹۱۳۳۴۷۱۹5۹

از یک آقا جهت رانندگي با وانت 
مزدا و کمک جهت حمل اثاث با حقوق باال 
دعوت به کار میشود. )ضمنا وانت موجود 
میباشد.( شرایط)داشتن گواهینامه،سن 

زیر ۴۰ سال(
۰۹۱۳۲۴۷6۸۱5

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

به یک خیر برای خرید بخاری 
نیازمندم

۰۹۱6۲۷۴۲6۸۰

مجموعه غذایی تورینو 
برای تکمیل پرسنل خود از 
افراد زیر دعوت به همکاری 

می نماید
یک نفر تحویل دار اقا )سن زیر ۲5 سال(

یک نفر تحویل دار خانم )سن زیر ۲5 سال(
یک نفر صندوقدار شیفت صبح

یک نفر میزبان )سالن دار(
یک نفر کمک اشپز ماهر

  دو نفر نیرو خدماتی تک شیفت
۰۹۱6۹۲6۰۰۹۲

ساعات تماس ۷/۳۰ صبح الی۱5 عصر

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

با مدیریت متقین   09131454060

تاسیسات گازرسانی ساالربنیان

ویژه خواهران، 
برادران، محصالن

کیفیت آموزش را با ما تجربه کنید

     آموزش رقآن رکیم 
خ دهخدا جنوبی جنب مهمانخانه گلیم

مدیریت: خانم محیاپور 09139452840

به چند استاد 
کار وشاگرد جهت کار در 

کارگاه mdf نیازمندیم
۰۹۱۳۷6۸۷۳۳۸

به یک 
فروشنده خانم جهت 
کار در عینک فروشی 

نیازمندیم
۴۲۲۳۲۴۴5

به یک نفرنیروی 
ماهرجهت کاردرنانوایی 

شهرک صنعتی شماره یک به 
صورت نیمه وقت باحقوق کامل 
نیازمندیم )خمیرگیرچونه گیر(

۰۹۱۳۰۹۰5۸۳۹

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

نرم افزار آفیس نیازمندیم
۰۹۱۹۳۴5۳۰۰۴

به ۱ نفر نیرو کار 
جهت کار در فروشگاه 
لوازم خانگی نیازمندیم 

)باسفهرجانی(   
۰۹۱۲۱۹۴۱۲۹5

به یک نفر منشی 
خانم جهت کار در فروشگاه به 

صورت تمام وقت و قرار داد دائمی 
نیازمندیم 

۰۹۳5۳۹۰۳۳۷۰
۰۹۱۳۷۳۱۳۱۳5
۰۹۲۱۰۹۸۴5۸۴

به تعدادی نیرو 
جهت کار در فست فود واقع 
در بلوار سیدجمال با حقوق و 

مزایای عالی نیازمندیم.
۰۹۱۳۲۴۷۲6۰۸
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به چند بازاریاب 
جهت توزیع موادغذایی 

نیازمندیم
 ۰۹۱۳۲۷۹۷۱۳۸

علیرضایی

به راننده پایه 
یک کارکرده با fh با 

مدارک کامل نیازمندیم
۰۹۳6۹۴۲۰۸۷۱

به یک فروشنده 
جهت کار در موتور 
فروشي نیازمندیم 

۰۹۱۲۱۳۹۸۹۳۳

به یک نفر راننده 
پایه یک جهت کار روی 

میکسر نیازمندیم
 ۰۹۱۳۱۷۸۹۸۸6 

به یک شاگرد جهت 
کار نصب روکش صندلی،  

کفپوش، دزدگیر، پخش باند، 
تعمیر قفل مرکزی، شیشه باالبر،  

باحقوق ۱۰۰۰۰تومان نیازمندیم
۰۹۳6۳۸۰5۲۰۴ 

به یک 
فروشنده خانم ترجیحا 

مجرد نیازمندیم 
 ۰۹۱۳۸۴5۲۰۴۲

به چند بازاریاب 
و ویزیتور با حقوق 
مزایای خیلی باال  

نیازمندیم
۰۹۱۲۰5۴۳۹۴۴ 

 به چند نفرآقا 
جهت کار در نانوایی 
با حقوق مزایای عالی 

نیازمندیم
۰۹۱۳۹۴۲۲6۲۹ 

به تعدادی مدرس زبان 
آقا و خانم با حقوق  خوب و شرایط 
بیمه  جهت کار در آموزشگاه زبان 

آرمان ) مکی آباد( نیازمندیم
  ۴۲۲۷۰6۹۲ 

 ۰۹۰۳۱۲۹۳۱56  

*آژانس اطمینان*
به تعدادی راننده با ماشین )دو گانه 

سوز( به صورت تمام وقت و نیمه 
وقت نیازمندیم.)باکمیسیون پایین(

شهرک مشتاق
 ۰۹۱۳۰6۹5۳۱۲

به یک شاگرد 
مبتدی یا نیمه ماهرجهت کار 
در کارگاه ام دی اف باحقوق 

خوب نیازمندیم
۰۹۱۳۴56۴۰۴5 اله یاری

به یک فروشنده 
خانم جهت کار در دفتر ام 
دی اف آشنا به کامپیوتر 

نیازمندیم  
 ۰۹۱۳۳۷۹55۸۰ سجادی

به یک همکار خانم 
جهت امور حسابداری در 
فروشگاه مبلمان نیازمندیم

 ۴۲۲۳5۷۲۰ 
۰۹۱۳۸۴۲۰۴6۱

شرکت تیپاکس شعبه 
سیرجان جهت تکمیل پرسنل خود 

از یک خانم)مجرد( جهت شیفت صبح 
با ضمانت معتبر دعوت به همکاری می 

نماید . مراجعه حضوری : چهارراه مهدیه 
خیابان فرمانداری ، روبروی شهربازی 

شرکت تیپاکس
۰۹۱۴۰۱۳۲۰۹۰

آژانس آسان سفر به تعدادی راننده به صورت 
تمام وقت ونیمه وقت نیازمندیم با کمیسیون روزانه ۱۰ 

هزار تومان با کارکرد علی الحساب روزی ۲۰۰ هزار تومان 
  ۰۹۱۳۷6۴6۲۷۷
 ۰۹۱۰۳۰۷۰6۲۸  

به تعدادي 
سالندار )خانم وآقا( 

جهت همکاري 
در تاالر پذیرایي 

نیازمندیم.
۰۹۱۳۰5۰۲۰۲۴

۰۳۴۴۲۲۳۱6۰5

به چند نفر 
بازاریاب خانم یا آقا جهت 

بازاریابی مواد غذایی با 
حقوق ماهیانه دو میلیون 
تومان +پورسانت عالی 

نیازمندیم 
۰۹۱۴۰۱66۱۹۰

به یک سند
 برای ضمانت 

به مدت دو ماه 
نیازمندیم 

 ۰۳۴۴۲۲6۱۴۷۴
۰۹۱۳666۸5۲۱

امالک رضا ،
 نجف شهر فاز 5

- زمین همه فاز های نجفشهر 
برای فروش 

- منزل مسکونی
 از ۴۰۰ تا ۷5۰ م

- ملک شما را نقدا خریداریم 
- ۴ طبقه رزمندگان به صورت 
یکجا فروش یا معاوضه با زمین

 ۰۹۱۳۳۴5۳۰۱۰

رستوران چلچراغ جهت تکمیل کادر خود به 
نیرو های زیر با حقوق مزایای عالی نیازمند است

- آشپز ایرانی با حقوق باال 
  - قلیون گذار حرفه ای

- کافی من ماهر                             
- کمک فست فود 

خیابان مولوی نبش کوچه۱۲
۰۹۱۷۹۱56۷۳۳

گروه بازرگانی و صنعتی فتحی به نیروهای 
انسانی با تخصص و تجربه ذیل نیازمند است

۱- اتوکد کار و تری دی مکس کار جهت طراحی 
کابینت و دکوراسیون  ۳ نفر

۲- سی ان سی کار ام دی اف )اپراتور( ۳نفر
۳- جوشکار درب و پنجره آهنی ۳نفر

۴- نگهبان و مستخدم ۱ نفر
سیرجان، بلوار عباسپور، نبش بلوار دانشجو، دفتر 

فروش راک
  ۰۹۰۲۱۴5۴5۴۸ تماس تلفنی

 ۰۹۱۳۱۴5۴5۴۸ فقط پیام

به یک کارگر 
ساده خدماتی یک 
شیفت جهت کار در 
رستوران نیازمندیم
۰۹۹۰۹۴5۳۴5۴

به چند نیرو کار 
ساده خانم یا آقا

 جهت کار در قنادی 
نیازمندیم

۰۹۰۱۱۸6۹6۹۷

به یک فروشنده آقا بصورت دو شیفت 
صبح و عصر با حقوق ماهیانه یک میلیون تومان 

جهت کار در کفش فروشی مردانه نیازمندیم
۰۹۱۹6۹۸۳۳۱۰

به یک شاگرد جهت همکاری در مغازه 
نصب دزدگیر، روکش، کفپوش، تعمیر قفل 

مرکزی و شیشه باالبر نیازمندیم
۰۹۳6۳۸۰5۲۰۴

تعمیرگاه مکانیکی پژو ساالری 
از تعدادی استادکار ماهر و نیمه ماهر 

دعوت به همکاری می شود.
۰۹۱۳۲۴566۴5

راننده پایه یک کمپرسی تک 
درون شهری  و راننده جرثقیل 
خاور 6۰۸ پایه دوم دعوت به 

همکاری می شود
۰۹۱۳۱۴5۱۷۷۸   صادقی

رستوران گلیم برای تکمیل کادر 
نیروی انسانی از تعدادی خانم وآقا برای 

ردیف شغلی ذیل دعوت به
 همکاری مینماید.

۱-سالن دار ترجیحا آقا۲ نفر
۲-ظرف شور۱نفر

۳-کمک آشپز ۱نفر
۰۹۱۲۹۷۲۷۸۹۱
۰۹۱۲۹۷۲۷۸۹۲

مجموعه تورینو جهت تکمیل 
پرسنل خود از افراد ذیل دعوت به همکاری 

می نماید
یک نفر صندوقدار خانم شیفت صبح

یک نفر تحویلدار اقا)سن زیر ۲5 سال(
یک نفر تحویل دار خانم)سن زیر ۲5سال(

یک نفر  کمک میزبان
یک نفر کافی من ماهر

۰۹۱6۹۲6۰۰۹۲

به یک خانم باروابط عمومی باالجهت 
کاردریک موسسه آموزشی نیازمندیم 

۰۹۱۳۰5۱5۴۳۰
۰۹۱۳۲۴55۰۰۳

به یک نفر آقا بامدرک لیسانس برق جهت 
تدریس دریک موسسه آموزشی نیازمندیم 

۰۹۱۳۲۴55۰۰۳
۰۹۱۳۰5۱5۴۳۰

یک شاگرد براي قهوه خانه با 
سابقه کاري نیازمندیم

۰۹۱۳۲۴۷۷۱۱۳

به یک خانم جهت کار در 
ساندویچی نیازمندیم.

۰۹۳۷۸66۹۰۹6

به یک شاگرد برای کابینت 
سازی نیازمندیم
۰۹۳6۱۴۸6۸۲6 

به یک فروشنده ماهر آقا یا خانم 
جهت کار در سوپر مارکت بصورت نیمه 

وقت تمام وقت نیازمندیم
۰۹۲۱۰۸6۳۰۱۷ 

به تعدادی شاگرد 
و استاد کار جهت کار در 
کارواش با )حقوق عالی( 

نیازمندیم
۰۹۱۳۳۴666۰۱ 

به تعدادی نیروی 
کار خانم شیفت صبح و 

شب جهت کار در رستوران 
نیازمندیم. 

۰۹۱۳۱۷۸۹55۲
۰۹۱۳65۰66۹۰

به یک منشی 
خانم بصورت تمام وقت 

و نیمه وقت جهت کار در 
دفتر مهندسی نیازمندیم

۰۹۱۳۱۷۸۷۲۸۰

به دو نفر نیروی آقا 
جهت کار در موسسه خیریه 

علی ابن ابیطالب )ع( با حقوق 
عالی و بیمه نیازمندیم. خیابان 
امام روبروی بازار نبش کوچه 

مسجدجامع
۰۹۱۳۹۴۲۳۲6۸

به یک فروشنده آقا 
جوان با ظاهری آراسته جهت 

کار در سوپرمارکت ۳ عصر الی ۱۱ 
شب واقع در شهرک رزمندگان با 
حقوق ماهیانه یک میلیون تومان 

نیازمندیم
۰۹۹۱۰۰6۱6۰۴

به یک نفر خانم 
جهت کار در آشپزخانه 

رستوران نیازمندیم آدرس 
سه راهی کرمان
۰۹۱۳۱۴5۴۹۴6
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استخدام

به دو نیروی 
مرد،مجرد با موتورسیکلت 

به صورت تمام وقت 
نیازمندیم )پیک۱۳(

۰۹۱۰۳۴5۷۱66 

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

جهت کار در کارواش 
نیازمندیم

۰۹۱۳۱۷۸۱۰۳۲ 

 به استاد کار تر 
کار کیک ساز و وردست 

خوشکار و فروشنده 
نیازمندیم 

۰۹۱۳۱۴5۷۳۹۳

۲نفرنیرو جهت کار در 
کارواش گاراژ پورمعصومی و کارگاه 
خسروپناه با حقوق و پورسانت عالی 
کیلومتر۲جاده بندرعباس نیازمندیم  

مراجعه حضوری
شماره پیامک

۰۹۱۳۱۴5۴۴5۰ 

به چهار نفر نیرو آقا یا خانم 
جهت کار در فست فود  نیازمندیم 

۰۹۳۹۰۲۰5۱۰۰    

به چند نفر نیروی فنی 
نیازمندیم 

۰۹۱۲۷۷6۸۰۲5

از یک نفر خانم مجرد برای نگهداری از 
یک خانم سالمند سالم تمام وقت با حقوق عالی 

و محل سکونت دعوت به همکاری می شود.
۰۹۱۳۳۴5۷6۳۱

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

تومان نیازمندیم
۰۹۳6۱۴5۲۴۱۴ 

یک واحد تولیدی واقع در شهرک صنعتی برای تکمیل 
نیروی کار خود از واجدین شرایط دعوت به همکاری می نمایند

مونتاژکار صنعتی یک نفر 
تراشکار یک نفر 

کارگر فنی ساده یک نفر 
۰۹۲۱5۲۸55۰5

به یک فروشنده خانم با روابط عمومی باال و 
آشنا به نرم افزار حسابداری جهت کار در داروخانه 

دامپزشکی حکیم از ساعت ۱5 الی ۲۰ واقع در خیابان 
صائب نیازمندیم 

۰۹۱۳۲۰5۹۲5۸ دکتر منصوری

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

نیازمنداست 
۰۹۱۳۷۷۰۰6۰۰

عالیشاهی

به یک همکار 
آقا ویک همکار 

خانم جهت کار در 
چلوکبابی دربار 

نیازمندیم 
۰۹۱۳۸۲6۷۳۹۹

اگهی استخدام نیرو
نیروی خدماتی نظافت ۲نفر آقا وخانم

صندوقدار  آشنا با کامپیوتربا روابط عمومی باال خانم ۱نفر
تاسیسات آشنا با برقکاری، لوله کشی آب و موتورخانه تصفیه آب)۱نفر آقا 

ترجیحا بازنشسته( ساعت کاری توافقی 
به یک نفر آشنا با کامپیوتر و مکانیکی جزیی آقا 

ساعت کاری ۱6 الی ۱۱شب
پذیرش هتل آشنا با زبان انگلیسی یک نفر 

 حراست قد حداقل ۱۸5 با سابق کار سالم و ورزشکار 
ساعت کاری ۱6 الی ۲۴شب یک نفر اقا

شماره تماس ۰۹۱۳۰6۲۰۹۰6 ساعت پاسخگویی ۹ الی۱۸

به تعدادی راننده پایه دوم و همچنین 
تعدادی خودروی  مینی بوس هیوندا ، ای سی 
زو ،ون وانا ،سواری پژو ۴۰5،پژو پارس ،سمند 
دو گانه سوز جهت سرویس دهی شرکتهای 

وابسته گل گهر نیاز مندیم
 ۰۹۱۳۱۷۸۲۴6۱ -۰۹۱۳۳۴56۷55  

مکی آبادی

به تعدادي 
جوشکار ساده 

نیازمندیم
۰۹۱۳۳۴۷5۳۴۲ 

به یک سند ملک )۳۰۰ میلیون( 
جهت آزادی زندانی زن نیازمندیم

۰۹۹۰۳۸5۱۳۰۳

به یک راننده نیسان بدون 
ماشین نیازمندیم.
۰۹۱۳۳۴۷۷۴۳6

به یک فروشنده خانم جهت کار 
در مانتوفروشی واقع در پاساژ مهر 

نیازمندیم.
۰۹۱۳۲۴۷۲۲65

جویای کار
راننده پا یه یک دارای مدارک کامل با 

سابقه کاری مرتبط
۰۹۱۳۲۷۹66۳6

به یک فروشنده خانم جهت کار در 
فروشگاه صوتی اتومبیل واقع در خیابان 
وحید بصورت نیمه وقت )صبح( نیازمندیم

۰۹۱۳5۹۸۹۴۷۱

به یک آشپز 
ماهر برای غذای آماده 

نیازمندیم
۰۹۱۳۳۴5۳۳6۲

به یک آشپز 
جهت کار در رستوران 
به صورت یک شیفت 

نیازمندیم.
۰۹۱۳۲۴5۲65۷

به ۲نفر خانم جهت 
کار در رستوران نیازمندیم
ساعت کاری از ۸صبح تا ۴ 
عصر حقوق ماهیانه۹۰۰ت

۰۹۱۳۲۴5۲65۷

به یک کارگر ساده 
مرد تمام وقت جهت کار در 

عمده فروشی نیازمندیم
مشخصات خود را به شماره 
۰۹۱۳۷۳۱۴۹۴5 پیامک کنید

به یک نیروی جوان 
یا نوجوان برای شیفت شب در 
فالفلی مامان جان نیازمندیم. 

ساعت کاری ۴ الی ۱۱و۱۲ با حقوق و 
مزایای عالی

۰۹۱۲۹۳۸6۷۸۱
۰۹۱۳۲۷۹۹۲6۲

به یک نفر نیرو خانم یا 
آقا جهت کار در کافه قهوه دوستی 

بصورت تمام وقت نیازمندیم. 
آدرس: باسفهرجان بریدگی دوم

 ۰۹۱۳6۳۲۱۳۷۱
۰۹۱۳۲۴۷6۸۰۷ 

به نیرو خانم جهت 
فعالیت در آبمیوه وسوسه 

واقع در بلوار سردارجنگل در 
نوبت صبح و عصر نیازمندیم

۰۹۳6۴۸۹۴۱۲5

به دو فروشنده خانم 
برای کار در مانتو فروشی 
با حقوق ماهیانه ۱۰۰۰۰۰۰ 

تومان دو شیفت در خ نصیری 
شمالی و دو نفر خانم برای 
کار آبمیوه فروشی در بلوار 

سیدجمال بصورت دو شیفت 
و یک شیفت با حقوق کافی 

نیازمندیم
۰۹۱۳۳۴5۳۳۰۷

مهندسي ویكتور الكترونیك
 )دوربین مداربسته ،دزدگیر اماکن(

از خیابان ابن سینا به محل دائمي خود واقع در 
خیابان ابومسلم انتقال یافت.

09131456582 عتیقي

به تعدادی نیروی ساده مرد جهت کار در 
بیرون بر زعفرون  با حقوق  ماهیانه ۱/۷۰۰م تومان 

+بیمه نیازمندیم.به همراه صبحانه نهار و شام.
۰۹۳6۹۹۰۸۳66

رستورانی جهت تکمیل نیروی خود از  
سالن دار ، صندوقدار و پیک موتوری دعوت به 

همکاری می نماید.
۰۹۳6۳۳6۷۷۸5

به یک پرستار خانم میانسال جهت پرستاری 
کودک و کار منزل با ضامن معتبر نیازمندیم، حقوق 
ماهیانه یک میلیون تومان )ترجیحاً حوالی غفاری(

ساعت تماس ۴ تا ۸ عصر
۰۹۱۳۲۷۸۴۱5۴

به  تعدادی  نیرو  خانم  و آقا  جهت  کار  در 
رستوران  به  صورت  نیمه  وقت  با  حقوق  و مزایا 

 عالی  نیازمندیم
۰۹۳۳۰56۰۲۰5 -۰۹۱۳۳۷۹5۱۲۱

به یک نفر آقا  جهت کار در 
خشک شویی نیازمندیم.

۰۹۱۲۹۲۱۳۹۳۴

به یک نفر نیروی مرد جهت کار در لوازم 
خانگی وامورات بانکی با داشتن موتور سیکلت 

دعوت به همکاری می شود.
۴۲۲56۱۰۰-۰۹۱۳۱۴5۳۱۴۷ آگهی استخدام راننده دامپتراک

شرایط الزم: داشتن گواهینامه پایه یکم با ویژه تراک  
حداقل ۳ سال سابقه کار با تراک

محل کار معدن گل گهر
۰۹۱۹۰6۹۰۹6۹ - ۰۹۱۸۳6۹۷۹۸۹

به یک شاگرد جهت کار در 
کارگاه نجاری و MDF نیازمندیم

۰۹۱۳۱۷۸۳۸6۹

ازیک نفر صندوقدار 
خانم و چند نفرنیروی آقا 
جهت کاردر رستوران با 

حقوق و مزایای عالی دعوت 
به همکاری میشود
۰۹۳۰۲۷۳۹۱6۴

از یک خانم 
مهندس معمارمسلط به نرم 

افزار اتوکد جهت کار در 
دفتر فنی مهندسی دعوت به 

 همکاري مي شود
۰۹۰۱۷۴۴5۴۳۲

به یک شاگرد 
آقا در لوله فروشی 

نیازمندیم
۰۹۱۳۳۴۷۱۰۸6

به خانم منشی در شرکت 
اسدی نیازمندیم
۰۹۱۳۳۴۷۷۴۳6

به یک نفر همکار خانم با روابط 
عمومی باال جهت فروشندگی نیازمندیم. 

روغنکده ناب بلوار سیدجمال
۰۹۱۲۴۲۰۷۴۳۲

کاهگل آماده
خاک رس شیرین - کاه نرم

با کارگرانی مجرب و با 
نازلترین قیمت

09135060509 فیروزآبادی

آموزشگاه صنایع دستی 
رضوان سبز 

آموزش انواع گلیم، قالی، تابلوفرش،  
چرم ، پته،  سرمه با ارائه مدرک 
 30درصد تخفیف فقط 
تا 20 آموزش درمنزل 

پذیرفته میشود
  09139470994  بهاالدینی 

جوشكاری سیار، خرده کاری
09136345386 هاشمی نسب

تعمیرات انواع لب تاپ و کامپیوتر 
تعمیر و نصب انواع فرستنده دیجیتال و رسیور 

 رفع عیب جزئی لوازم خانگی اعم از سخت افزاری و نرم افزار
 در محل مورد نظر مشتری با کادری مجرب

تعمیرات معین راد
09140068362  -  09140068361
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خرید، فروش، رهن و اجاره

قالی محلی 
سیرجان دست دوم 

شما را خریداریم
۰۹۹۱۷665۹6۹

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

۰۹۱۳۳۴۷۷۴۳6   

خرید و فروش امتیاز 
رسالت

۰۹۳6۸۲۸۷۹۳۱

دو دهنه مغازه 
با یک زیر زمین لب بلوار 
قاانی روبروی مرغ ماهی 
صدف اجاره داده میشود. 

۰۹۱۳۳۴5۳5۸۲ 

مقداری تخته 
قالب بندی در حد نو 

بفروش میرسد حدوداً 
چهار مترمکعب
۰۹۱۳۴۹5۳۹۹۷

یک دستگاه 
جوجه کشی پانصدتایی 
تمام اتوماتیک بفروش 

میرسد
۰۹۱۳۴۹5۳۹۹۷

سند ماشین با 
پالک ۷5-5۹5ب۱۹ پراید 
سفید بنام نرگس گلستانی 

به شماره ملی ۳۰۷۱۱۲۹۱۷۳ 
مفقود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط میباشد.

یک قطعه زمین از 
اراضی بهرامی )محمودآباد( فاز 
یک ۸ قصب بر خیابان ۱۴ متری 

سر سه راه با برگه واگذاری 
بفروش میرسد

۰۹۱۳۸۴۸۰۸6۷

یک قطعه زمین ۱۰ 
قصب ۱۰۰ متر پروانه ساخت 
دو کله به شماره قطعه ۷۸6 ، 
فخرآباد فاز یک بفروش میرسد

 ۰۹۱۳۲۴۷۹۹۰۸
ملک پور

خانه باغ ۸۰ 
قصبی با انواع درختان 
میوه ثمری در بلورد به 

فروش میرسد 
۰۹۱۳۳۴56۰۲۴

یک باب مغازه تعویض روغنی در 
خیابان غفاری با کلیه وسایل اجاره 

داده میشود
۰۹۱۳۳۷۹۱۹۳5  خواجویی

اسلحه ۲ لول 
ساچمه زنی کالیبر ۱۲ مدل 

کوسه ساخت فرانسه به 
شماره سالح ۸۱5۴۸۰ و به 

شماره جواز ۱۹۱66۴۴ به نام 
اسماعیل پوررضاقلی مفقود 

گردیده از درجه اعتبار ساقط 
میباشد

۰۹۱۳۷۱۴۲۳۳۲

رهن واجاره 
سوله صنعتی ۸۰۰ 
مترمربع واقع در 
شهرک صنعتی 

شماره ۲
۰۹۱۳5۸۲۰65۸

منزل مسکونی همکف دو خواب، 
انباری کوچک، کف پارکت، اجاق گاز، 

فرگاز، با ۱۷۰ متر زیربنا واقع در خیابان 
۱5 خرداد سرخیابان رهن داده میشود

۰۹۱6۲۷56۳۲۳
۴۲۲۰6۸6۹

به یک سوله به متراژ ۱5۰۰ تا ۳۰۰۰ 
متر مربع واقع در شهرک صنعتی شماره 

یک نیازمندیم 
۰۹۱۳۲۴5۰۷۲۳

لباس مجلسی شما را  برای 
اجاره نیازمندیم 
۰۹۱۳۹۴۷۰۹۹۴ 

 فروش باغ مناسب ساخت ویال، ۳۰ 
قصب، کران )کهوییه(، ۳۰ م با 5۰ درخت

 ۰۹۱۳5۷۹55۳5

یک کلبه شنی 
)شهربازی سرپوشیده( واقع 

در شهرک مروارید نبش 
خیابان ایران واگذار میگردد

۰۹۱۷6۲5۷5۹۴

فروش منزل 
مسکونی کلنگی واقع 
درهواشناسی ده قصب 

امتیازات کامل
۰۹۹۱۰۹۲۱۴56

فرش کرمانی شمارا با 
باالترین قیمت خریداریم.

خرید وتعویض انواع فرش کرمانی 
دست بافت ودست دوم با فرش 

ماشینی.
 ۰۹۱۳۱۷۸۷۷۹5-۰۹۱۳۱۴5۳5۲۲

فرش کبیر یزد

فروش زمین واقع 
در روستای دارستان، ۴۴ 
قصب، دیوار دور باال ، با 

پروانه ساخت
 ۰۹۱۴۰۲۹6۷۴۲

مبلغ ده میلیون تومان امتیاز 
وام رسالت بفروش میرسد

۰۹۱۳۷6۷۱۱۸6

یک کافه پسرانه با کلیه وسیله به 
قیمت توافقي با درآمد عالي بفروش 

میرسد
۰۹۱۳۲۴۷۷۱۱۳

خرید و فروش امتیاز وام 
رسالت 

۰۹۱۳5۳۲۳۳۲5

فروش امتیاز وام بانک
 رسالت

۰۹۹۰۴۰۱۴۱65

امتیاز وام بانک رسالت بلوار صادقی 
شما را هر میلیون 6۰ هزار تومان 

خریداریم
۰۹۳۷۳6۱۳۲۷۳ 

ماشین نیسان مدل ۸۹رنگ آبی بیمه 
کامل دوگانه سوز دستی موتوری سالم به 

فروش می رسد
۰۹۱۳۲۷۸۱۷56

فروش یک واحد 
مسکونی مسکن مهر سیرجان ۳ 
خواب ۱۲۰ متر زیربنا، طبقه اول، 

پارکینگ، آسانسور، انباری، کابینت 
و کمدها MDF ، تراس بزرگ شیک و 
تمیز، سند آزاد )مناسب برای اخذ وام(

۰۹۳۰۷۲۷6۰۰۸

کلیه وسایل 
کابینت سازی )فلز(و 

5۰درصد وسایل کابینت 
MDF به صورت یکجا به 

فروش می رسد.
۰۹۱6۴۲۰۸۰۳6

یک خانه مسکونی 
با تمام امکانات در روستای 
ده مرغی با یک آپارتمان در 

شهر تعویض می گردد
۰۹۱۳۱۷۹۳۲۹۹

یک دستگاه ماشین
 SD ۲۰6 تمام فول سفیدرنگ مدل ۹5 
درب سمت راننده استوک، سند دست 
اول، کارکرد ۹۰۰۰۰ کیلومتر فوق العاده 
تمیز و تمامی قطعات مصرفی تعویض 

گردیده است به قیمت ۷5 میلیون تومان 
بفروش میرسد

۰۹۱۳۷6۹۱۰۳۳

یک سالن ۱۸۰ متری 
با موقعیت عالی جهت کاربری 

آرایشگاه یا باشگاه زنانه واقع در 
میدان آزادی خیابان بالل اجاره 

داده می شود
۰۹۳۷6۱۹5۲۲۲

فروش یک 
دستگاه مزدا کارا مدل ۹۴ 

مشغول به کار در معدن گل 
گهر به قیمت ۷6 میلیون

۰۹۳۰۲۳۰۷۲۱۰

یک باب مغازه 
۴*۴جهت انبار اجاره داده

 می شود
بلوار فاطمیه فرعی امام حسین 

کوچه شماره۱6
رهن ۱ م و۲۰۰ کرایه
۰۹۱۳۸۴5۲۹۹۴

پژو ۴۰5مدل 
۹۰فروشی قیمت 

توافقی 
۰۹۱۰۳۷۸۰۱۷۷

دو  اتاق از یک 
خانه واقع در خیابان تختی 

به یک خانم اجاره داده 
می شود. 

۰۹۱۳5۰۳۱۷۹۲

باسکول 6۰ تنی 
تمام اتوماتیک سعادت بلوار 
شاهد  دویست متر بعد از 

پمپ بنزین صدف اجاره داده 
می شود

۰۹۱۳۱۴5۱۷۴۱

زیرزمین به متراژ 
۳۳۰ متر خیابان اصناف و 
دو باب مغازه خیابان قدس 

اجاره داده میشود 
۰۹۱۲۲۹۹۴۲۲۳

سوپر مارکت 
باموقیت عالی با ده سال 

سابقه به علت تغییر شغل 
بفروش میرسد 
۰۹۱۳۱۷۸۹۲۱5

یک کیف جاکارتی 
مفقود شده که حاوی ۳ کارت 

عابربانک، یک کارت ملی، گواهینامه 
و یک عدد کارت شناسایی بنام 

میالد صادقی گوغری است. به یابنده 
مژدگانی پرداخت خواهد شد.

۰۹۱۳۴۴5۴5۱۰

زمینی به مساحت 
۴۰۳ مترمربع واقع در خیابان 
ابوریحان روبروی کافه گندم 

برخیابان اصلی با موقعیت تجاری 
مسکونی به قیمت کارشناسی 

بفروش میرسد
۰۹۱۳۲۷۸۱۷56

یک باب منزل مسکونی واقع در بلوار والیت جنب مجتمع 
های آپارتمانی طبقه چهارم جنوبی به متراژ ۸۸ متر مفید دارای 

پارکینگ، دو خواب، انباری، کابینت MDF ، پرده، کلیه لوازم برقی و 
شیرآالت کامل، کمد دیواری، نوساز همراه با ۴۰ میلیون وام مسکن 

به قیمت ۳۱۰ میلیون تومان بفروش میرسد )قیمت با وام(
۰۹۰5۴۱۱۷665

 200cc مدارک موتورسیکلت پیشرو زیپاستار
مدل۱۳۸۷به شماره موتور۰۰5۷5۰۰۴۳۰و شماره پالک 
۸۱5-6۱۷۹۸به نام سید حمیدرضا مصطفوی با کد ملی 

۲۹۹۴۰55۰5۸مفقود گردیده و از یابنده تقاضا می شود با 
شماره ۰۹۱۰۳۷6۹۱۷۸تماس گرفته و مژدگانی دریافت نماید

۲۰۰ متر زیر زمین بسیار شیک  و نوساز واقع 
در شهرک سمنگان روبه رو داروخانه )جهت استفاده 

برای انبار، کافی شاپ، سالن ورزشی و آموزشگاه، مطب 
دکتر...( رهن و اجاره داده می شود

۰۹۱۳۳۴۷۷۹۲۰

۸۰۰متر سوله دارای ۲5۰۰متر فضا مجهز به 
باسکول 6۰ تنی تمام دیجیتال اجاره داده میشود. 

بلوار شاهد بعد از پمپ بنزین صدف
۰۹۱۳۱۴5۱۷۴۱

رهن واحد 
تجاری یک خواب 

۷5 متری طبقه اول 
واقع در خیابان انقالب 

روبروی مسجد
 صاحب الزمان

۰۹۱۲۴5۴۰۹5۴

یک خانه باغچه نوساز 
بسیار شیک با زیربنای ۱۳۰ متر 
شنارژی و تمامی امتیازات آب 
برق گاز به مساحت ۱5 قصب 
واقع در بلورد، دو کله بر جاده 

آسفالت ۳5۰ میلیون زیر قیمت 
کارشناسی بفروش میرسد. لطفا 

خریدار واقعی تماس بگیرد
۰۹۱۹۳۴5۴6۲۸

۰۹۹۲۳۳۷۸۹۷6

زمین برای 
خانه باغ حدود۸5قصب 
سلیمانیه همراه باپنجاه 
دقیقه آب درماه دوکله 
جایگاه موتور آب باالی 

سرجاده کرمان آب شیرین 
بفروش میرسد یامعاوضه 

باماشین 
۰۹۹۰۹5۴5۱۳6

برگ واگذاری زمین 
فاز 5نجف شهر قطعه ۷۲ 

به شماره قرارداد ۳5۳۷/۷ 
سال ۸6 به نام عیسی بارچی 

نژاد مفقود گردیده و از 
یابنده تقاضا میشود با شماره  
۰۹۹۱۰۷۱۰65۲۰ تماس گرفته 

و مژدگانی دریافت نماید

از خریدار خودرو 
پیکان سواری به شماره پالک 
۲۷6ج۱6ایران۴5 بنام کامبیز 

جهانداری به شماره ملی 
۳۱۳۱۰۹۳۰56 تقاضا میشود 
جهت انتقال سند و پیگیری 

مراحل قانونی با شماره 
۰۹۱۳۸۲6۳۴۸۴ تماس 

بگیرند.

چند قطعه 
زمین با مدارک کامل در 
شهرک جدید اکبرآباد 
و چند قطعه زمین در 

شهرک جدید کهن شهر 
با پروانه موجود میباشد

۰۹۱۳۳۴۷۰۷۹۰

فروش خانه باغ در 
حومه شهر با موقعیت خاص

سه قطعه باغ ۷۰ قصبی 
هر قطعه شامل ۲5۰ اصله 

درخت پسته ۳۰ ساله با هر 
قطعه نیم حبه موتورپمپ با 
سند تک برگ بصورت شش 

دانگ بفروش میرسد
۰۹۱۳۳۴55۹۰۹

قیمت کارشناسی زمین و ساختمان 
مهندس نادری نیا 
 09133455472

ابتدای بلوار دکترصادقی - 50 متر بعد از تقاطع دهخدا

جوشكاری آبگرمكن
 در منزل دراسرع وقت

09130450214

زمین، باغ
 و خانه باغ



شنبه 9 آذر  61398
شماره 1199 روزنامه نگارستان

@negarestanniaz

کاورمبل ابریشم خیابان ابن سینا روبروی لوازم خانگی تهامی  09103696682
دوخت کاورمبل ژالتینی وپارچه ای وغیره... باقیمت مناسب بدون نیاز به آوردن مبل

تدریس خصوصی دروس دانشگاهی
09130568200

نقاشی ساختمان مدرن
  30% تخفیف   

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

09162504398  صادقی


