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جناب آقای

 دکتر حامد همائی 
اخذ مدرک دکترای مهندس�ی صنایع را به شما 
تبری�ک می گویم. امی�د آن دارم با اس�تعانت از 

الطاف الهی در کلیه امور زندگی موفق باشید. 

سعیده همائی 

بی ش�ک تالش های ارزش�مند جنابعال�ی که با مجاه�دت بی وقفه و 
اندیشه های سترگ ش�ما طی سالیان متمادی شکل گرفته است که 
منجر به برداش�تن گام های مس�تحکم و مطمئن در مسیر پیشرفت 
تالش های ارزش�مند شما شده است و اینک به حول و قوه الهی این 
تالش ه�ای صادقانه جواب داده و باعث گردید که برادر ارزش�مند و 
صادق م�ان به ارتقاء درجه س�رگردی نائل گردی�د را از صمیم قلب 
تبریک عرض می نمایم. توفیق ش�ما را در کس�ب درج�ات عالی از 

رضا ساالری درگاه خداوند منان خواستارم. 

برادر فداکار و ارجمند 

جناب سرگرد 
عبداهلل نجارزاده 

جناب آقای حاج شهباز حسن پور 
نماینده محترم مردم  سیرجان و بردسیر

جناب آقای مجید عرب قهستانی
ریاست محترم هالل احمرشهرستان  سیرجان 

جناب آقای مرتضی محمد تقیان 
رئیس داروخانه هالل احمر سیرجان 

تالش های خس�تگی ناپذیر و ش�بانه روزی ش�ما در همکاری احداث و تعمیر داروخانه هالل احمر سیرجان پس از 3 
ده�ه و تجهی�ز داروخانه به انواع داروها، مخصوصاً داروهای بیماران خاص و صعب العالج در این برهه از زمان که دارو 
کمیاب می باشد و رنج مضاعفی بر جسم بیماران و روح اطرافیان است، اقدامی قابل تقدیر است. بدون شک این کار 
خیرخواهانه بدون پیگیری های مجدانه و دلس�وزانه ش�ما بزرگواران و معاونت درمان، غذا و دارو و کلیه کسانی که به 
هر نحو در این امر خیر ش�ریک بودند میس�ر نمی شد. این اقدام نه تنها برای شهروندان سیرجانی بلکه برای بیماران 

حمیدرضا گوئینی جنوب شرق کشور مفید و مؤثر است، خداوند بر توفیقات شما بیفزاید. 

جناب آقای حاج ناصر رئیسی زاده 
جناب آقای رضا رئیسی زاده

با نهایت تأسف مصیبت وارده را حضور شما سروران ارجمند تسلیت عرض 
نموده، از درگاه خداوند متعال شادی روح آن مرحومه را مسئلت می نمایم.
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مریم کاظمی
 

گذش��ته  روز  چن��د 
عنوان  تح��ت  خبری 
نیاز ف��وری به خون+ 
B برای مدتی فضای مجازی س��یرجان و 
استان را تحت تأثیر قرار داد. در متن این 
خبر نیاز یک دختربچه ی سیرجانی که در 
بیمارستان افضلی پور کرمان بستری شده 
ب��ود به گروه خونی از ن��وع+ B اعالم و از 
همشهریان خواسته شده بود برای تأمین 
این نوع خون به کمک او بشتابند. شماره 
تماسی هم که در متن این خبر قرار داده 
ش��ده بود. پس از تماس با مسئول روابط 
عمومی س��ازمان انتقال خ��ون،  وی ما را 
به مس��ئول توزیع خون س��ازمان ارتباط 
داد. اگر چه وی اعالم کرد خوشبختانه با 
همیاری شهروندان ایثارگر، این نیاز موقتاً 
برطرف شده اما این دختر بچه همشهری 
برای ادامه درمان بازهم نیاز به این پالکت 

خون دارد.
محمد جواد پورگلزاری در صحبت هایش 
ک��ه حکای��ت از  نیاز بیش��تر ب��ه تأمین 
خ��ون بیم��اران در س��یرجان و برخ��ی 
ش��هرهای مجاور از طریق پای��گاه انتقال 
خون س��یرجان بود گفت: م��ردم باید در 
ش��رایط نیاز ایث��ار و فداکاری بیش��تری 
داشته باشند-که خوشبختانه دارند- و به 
کمک همنوعان ش��ان بشتابند. وی گفت: 
در س��یرجان 3 مرک��ز درمان��ی غرضی، 

بیمارستان والیت  و  امام رضا)علیه الّسالم( 
پایگاه دریایی به دلیل مراجعه و بس��تری 
بیم��اران و عالوه بر آن، بیمارس��تان های 
ش��هربابک،  ولی عصر)عج��ل ا...( 
خاتم االنبیا)صلوات ا...علی��ه( باف��ت و امام 
حسین)علیه الّس��الم( ارزوئی��ه از مراک��ز 
درمانی هس��تند که به لحاظ تقسیم بندی 
س��ازمان انتقال خون تحت پوشش پایگاه 
انتقال خون س��یرجان هس��تند. مسئول 
توزی��ع خون پایگاه س��یرجان اف��زود: ما 
ع��الوه ب��ر این بای��د ماهیان��ه200 واحد 

گلب��ول قرم��ز ب��رای بیماران تاالس��می 
کهنوج ارس��ال کنی��م و همچنین بخش 
زی��ادی از پالک��ت خون دریافت��ی بعد از 
فراوری و جداس��ازی به مرکز انتقال خون 

کرمان ارسال می شود. 
او گفت: همچنین بخ��ش قابل توجهی از 
پالس��ما را نیز به کرمان ارس��ال می کنیم 
ک��ه درنتیجه در س��ازمان انتق��ال خون 
کرمان نی��ز بین بیمارس��تان های ش��هر 
توزیع می شود. پورگلزاری افزود: همانطور 
که مالحظ��ه کردید پای��گاه انتقال خون 

سیرجان یکی از مهم ترین پایگاه های خون 
استان است و اگر چه خوشبختانه هیچ گاه 
با کمبود جّدی خون مواجه نبوده ایم ولی 
باید برای همیش��ه این آمادگی را داشته 
باش��یم تا کمبودی احس��اس نشود. وی 
گفت: در ح��ال حاضر برای مصرف 9 روز 
س��یرجان ذخیره داریم و هیچ مشکلی با 
توجه به مردم نوع دوست شهرمان نداریم.  
م��ردم س��یرجان اهداکننده ه��ای خوبی 
هس��تند و باید به این نکته واقف باش��ند 
که با این اهدا کردن های خون نه تنها نیاز 
بیمارستان های شهرستان و مراکز درمانی 
کرمان تأمین می ش��ود بلک��ه از آنجا که 
استان کرمان پشتیبان استان سیستان و 
بلوچس��تان است ما به نوعی به کمک آن 
هموطنان مان هم می ش��تابیم و این عین 
گذشت و ایثار مردمی است که در دین و 
فرهنگ ما از آن ها به عنوان ایثارگرانی که 
حیات و زندگی هموطنان ش��ان را دوست 

می دارند یاد می شود.  

 درجری�ان نی�از دختربچ�ه قرار 
گرفتم

رئیس انتقال خون استان کرمان نیز در 
این گزارش مورد چند پرسش نگارستان 
واقع شد که گفت: من در جریان نیاز این 
دختربچه همش��هری شما بودم. هفته ی 
گذشته حتی در تماس با خانواده ی وی  
متوج��ه نیاز به پالکت خون او ش��دم و 
به پرس��نل مرکز گفتم هرگونه همکاری 

را داشته باشند تا برای خانواده اش هیچ 
نگرانی ایجاد نشود. 

دکتر میرزایی گف��ت: باوجود اعالم نیاز 
شدید به خون و فرآورده های آن درکل 
کش��ور و مخصوصاً اس��تان های تهران، 
فارس، اصفهان، خراس��ان، مازندران اما 
خوشبختانه در استان کرمان این کمبود 
احس��اس نمی ش��ود. با این وج��ود باید 
اعالم کنم کاهش نسبی داریم که آن هم 
نش��ات گرفته از فصل س��رما و ش��یوع 
آنفوالنزا و در برخی موارد معاف ش��دن 
مراجعه کنن��ده را از اهداء خون می توان 
دخی��ل دانس��ت. وی با تقدی��ر از مردم 
سیرجان افزود: با این وجود هرچه مردم 
مراجعه داشته باش��ند بیشتر می توانیم 
نس��بت به ذخیره خون ب��رای بیماران 

نیازمند خون اقدام کنیم. 
دکتر میرزایی گفت: خوش��بختانه چند 
س��الی اس��ت با اس��تفاده از دستگاهی 
نوع��ی پالکت بس��یار باکیفی��ت تولید 
می شود که از این نوع در استان فقط دو 
دس��تگاه موجود است و این نوع پالکت 
که موردنیاز دختربچه ی مذکور هم بود 
کم داری��م چراکه برخالف ج��ا افتادن 
فرهنگ اهدا خون که در حدود بیس��ت 
دقیق��ه زمان می برد ای��ن روش پالکت 
گی��ری از خون که حدود 1.5 س��اعت 
طول می کشد هنوز فرهنگ سازی نشده 
ک��ه امیدواریم در آینده ی خیلی نزدیک 

این نیز فرهنگ سازی شود.

گروه جامعه: تغییر سرپرست فرمانداری سیرجان، برای 
برخی نشریات محلی که پیش از این نیز همگام و هم سو 
با مواضع وی حرکت می کردند، مس��بب انگیزه ای شد تا 

درباب کیفیت این ماجرا قلم بزنند. 
بی تردید از منظر ابراز عقیده و تحلیل در حوزه ش��خصی، 
هر نشریه ای بر طبق قانون و اصول علم ارتباطات و گرایش 
روزنامه ن��گاری آزاد اس��ت تا دیدگاه خ��ود را در خصوص 
مس��ائل اجتماعی و سیاس��ی تبیین کند اما لغزش های 
قلمی بسیاری در یادداش��ت اصلی صفحه ی دوم یکی از 
این هفته نامه ه��ای محلِی مدعِی بی طرفی و اصالح طلبی 
دیده می شود که آن قدر مملو از سفسطه  در اشکاِل )خلط 
مبح��ث( و )مصادره به مطلوب( بود که ضرورت داش��ت 
پیرامون آن مقاله ای ایضاحی در خصوص تمیز حقیقت از 
شایعه نگاشته شود. نگارنده از آغاز، در همان عنوان فرعی 
یادداش��ت خود، »پای یک نماین��ده« را در میان می بیند 
ت��ا به اصطالح از همان »ب بس��م ا... تا تای تّمت« تکلیف 
خ��ود را با مخاطب مش��خص کرده باش��د و نش��ان دهد 

ای��ن متن به هیچ وجه به دنبال حقیقت جویی نیس��ت و 
نویس��نده تصمیم گرفته تا اغراض خ��ود را در عدم اقبال 
عمومی خود، با فعالیت های یکی دیگر گره بزند. از سویی 
نویسنده مطلب تعمداً می کوشد تا عدم توفیق سرپرست 
س��ابق را در تصدی گ��ری جایگاه��ش از منظر مخالفت 
نماین��ده توجیه کند. بنابر همی��ن خصومت و نیت اولیه، 
س��عی می کند تا با بافتن آس��مان و ریسمان و رویکردی 
قضا و قدری، همه چیز را به مخالفت نماینده تقلیل دهد. 
امری که در ادامه یادداشت حتی یک خط نقل قول یا خبر 
مستند را برای توجیه یا اثبات آن ارائه نمی کند. او سرمنشأ 
عدم توفیق محمودآبادی را در رویکرد اس��تقالل طلبانه او 
می دان��د و برای توجیه مدعای خود ب��ه این پیش داوری 
عجیب و غریب دس��ت می زند که »رفتار استقالل طلبانه 
و بازگرداندن اعتبار نمایندگی دولت به جایگاه فرمانداری 
خیلی ب��ه مذاق نماینده خوش نمی آمد«. در ادامه مدعی 
می ش��ود که کار کردن با فرمان��داری )رام و مطیع( برای 
نماینده دل پذیرتر اس��ت. این یادداشت َسر تا پا آکنده از 

همین پیش داوری های ساختگی و قالبی و کلیشه ای است. 
با این همه، نویس��نده در ادام��ه ی همین مطلب متناقض 
مدعی اس��ت که در اواخر دوران سرپرستی محمودآبادی، 
حس��ن پور با وی به یک باره! بر سر مهر آمده اما نهایتاً در 
این مسیر، آن چنان بخت با وی یار نبوده و سرپرست سابق 
مجبور ش��ده» با پُست محترمانه مشاور استاندار تا اطالع 
ثانوی به پارکین��گ برود«. نگارنده به همین قدر بس��نده 
نمی کن��د و در ادام��ه ماهیت اصلی خود و حس��رت ها و 
ناکامی هایش را نیز در توصیف انتخابات گذش��ته شورای 
ش��هر با عباراتی همچون »آرای آلوده!«، توجیه می کند. 
مع الوصف، پ��ای مکی آبادی فرماندار س��ابق نیز به میان 
می آی��د و نگارن��ده موقعیت را فراهم می بین��د که با وی 
نیز کشاکش��ی داشته باش��د و متهم اصلی و مسبب همه 
مشکالت در رأی نیاوردن او و دوستانش را فرماندار سابق 
بدان��د و حتی به زعم او، گس��تردگی تخلف��ات و ناتوانی 
مضاعف و اهم��ال هیئت مرکزی نظارت ب��ر انتخابات را 

کاتالیزور این واقعه بشناسد. 
نویسنده یادداشت، نقل به مضمون کلی، در پارگراف های 
نهایی یادداشتش، همه عالم و آدم را جز خودشان -که 
مردم آنان را برنگزیده اند- مقصر و کاهل می داند. تأکید 
بر عدم ت��وان مقابله ی حس��ن پور با موج خش��مگین 
معترضین انتخابات شوراها که نویسنده مطلب هم جزو 
آنان است با تعدادی از دوستان دیگر که رأی نیاوردند و 
ناتوانی مجریان در برگزاری انتخابات سالم و حاال انتخاب 

سرپرست جدید از میان یکی از همان مجریان، زیاده بر 
طاقت نویس��نده بر وی فش��ار وارد کرده است تا حّدی 
که س��المت انتخابات مجلس پیِش روی را پیش��اپیش 
بربادرفته بداند. در انتهای این بند نیز وی سعی می کند 
با پُررنگ تر کردن جایگاه اصالح طلبانه ی استاندار فعلی، 
تمامی خبط ها و شکست ها و ناکامی های اصالح طلبان 
را یک ج��ا به حس��اب او واریز کند و پنب��ه ِی )گردوی 
سربسته( و )غوره ی مویز نش��ده ِی( انتخابات زمستان 
امس��ال را در همان آغاز راه بزند و در جمله پایانی هم 
البته با تمامی اتهامات و گره های خودساخته ی ذهنی 
که از ابتدای متن به منظور تش��کیک در انتخابات شورا 
و حتی انتخاب��ات آینده ی مجلس ایجاد کرده اس��ت، 
بهار را نزدیک می داند.! مخاطب مس��تأصل هم می ماند 
که ب��ا این همه تقال برای س��یاه نمایی، شایعه س��ازی، 
تحلیل غیرمستند و ترویج اخبار نادرست که بیشتر به 
تصفیه حساب شخصی ش��باهت دارد، کدام روزنه برای 

بهار و آرامش وعده داده  شده ی وی بَرجامی ماند.!
ای��ن  متن آن قدر سرش��ار از تصفیه حس��اب  ش��خصی با 
دیگران و ماله کشی برخی اش��تباهات فردِی خودی های 
هم جناح��ی ِ اس��ت که احتم��االً خوانِش آن ب��رای اغلب 
ش��هروندان مالل انگیز و کلیشه ای خواهد بود. به نظر شما 
مخاطب عزیز، با سنگ اندازی به پیکر زخمی و رنج دیده ِی 
اعتمادعمومی، می توان نتیجه ای جز نمک پاشیدن بر زخم 

و غبارآلوده کردن فضا را انتظار داشت؟

 شماره 1200 
 شنبه 16 آذر 1398  خبر2

  6787 م��ی خواه��م تش��کری کنم 
از آژانس های��ی ک��ه در ش��رایط کمبود 
بنزی��ن و آن التهاب هایی که در آن روزها 
بود کار م��ردم را با حداق��ل کرایه ای که 
بیش��تر می گرفتند ی��ا نمی گرفتن��د راه 
می انداختن��د ولی بدا به حال آژانس هایی 
ک��ه ی��ا نمی آمدند و یا پش��ت تلفن ابتدا 
نرخ تعیین می کردند و بعد می آمدند و یا 
اصاًل می گفتند ماشین نداریم!. در این جور 
مواقع هست که مردم افراد را می شناسند.

 3687 آی��ا ش��هرداری نمی خواه��د 
وضعیت محل نماز مّیت را در آرامس��تان 
درس��ت کن��د. ن��ه س��ایه بانی دارد و نه 
دس��تگاهی برای تأمین آب آش��امیدنی 
مردم. االن زمس��تان است و ممکن است 
بارندگ��ی باش��د و ف��ردا هم تابس��تان و 
آفتاب داغ روی س��ر مردم نمازگذار. نیاز 
به س��ایه بان بیش از هر چیزی احس��اس 

می شود.
 4898  چرا باید کرایه ماش��ین های 
خط��ی کرم��ان را زیاد کنند. مگ��ر اونها 
س��همیه بنزی��ن ندارن��د؟ چ��را اتحادیه 
صنف ش��ون و مأموران تعزیرات رسیدگی 
نمی کنند؟! مگر نگفتند کرایه بیش��تر به 

تاکسی ها ندهید اونها سهمیه دارند!
 0205  آن دس��ته از کارخانه ه��ای 
مواد غذایي که به سفارش بعضي شرکت ها 
قیمت پش��ت جلد را افزای��ش مي دهند 
باید بدانند حق الناس س��نگیني به گردن 
گرفته اند و روزي باید جواب گوی خدا در 
قیامت و دنیا باش��ند. البته شرکت ها هم 

همین طور.
 4179  به عنوان یک ش��هروند الزم 
می دان��م از ُحس��ن برخ��ورد، زحمات و 
پشتیبانی جناب مهندس حسن زیدآبادی 
پرت��الش هیئ��ت ورزش های  )ریاس��ت 
همگانی( باب��ت برگزاری منظ��م ورزش 
صبحگاهی در پارک فردوس )17 شهریور( 
صمیمانه قدردانی نمایم. تندرست باشید 

و برقرار.
 9717  چ��را با قطع اینترنت این قدر 
مردم رو عذاب دادی��د. هیچی که نداریم 

اینترنت هم نداشته باشیم ؟
م��ردم  نباش��ید،  خس��ته    0157
مملکت مان هوش��یار باش��ند بدانند مثل 
دوره قبل دوباره با س��همیه بندی و گرانی 
بنزی��ن و دادن چندرغاز پ��ول یارانه کل 
اقتص��اد مملکت ب��ه هم می ری��زد. لطفاً 

سروسامانی به این وضع بدهند. 
 8075  به نظر می رس��د روش��نایی 
معابری که مکان های عمومی بیش��تری 
دارند مثل دانش��گاه پیام ن��ور واجب تر از 

خیابان مولوی است.
 2548 خ��دا مملک��ت ما را از ش��ر 
اجانب نجات بدهد. با بی بنزینی می سازیم. 
هرچند مسئوالن کشور ما نمی دانند دارند 
چکار می کنند ولی ما مردم ثابت کرده ایم 
ک��ه نجابت داریم و به خاطر کش��ورمان با 

کمبودها می سازیم.
 0659  شهرک صدف کوچه اقیانوس 
7 ،تعداد 16 عدد تیر برق کار گذاشته شده 
و فقط 5 عدد از آن ها روش��نایی و المپ 
دارن��د. بیش��تر کوچه تاریک اس��ت. یک 
فض��ای بزرگ هم بین این کوچه و کوچه 
قبل از این است که قرار است در صدسال 
آینده فضای سبز یا مدرسه بشود ولی اآلن 
پُر از خار و خاش��اک و س��گ های ولگرد 
شده و رد ش��دن از کوچه در شب خیلی 

ترسناک است.
 0659  مس��ئولین محت��رم بنزی��ن 
گران ک��ن! پم��پ گاز خیابان ابن س��ینا 
همیشه تعطیله. سالی یک بار هم که کار 
می کنه از 4 جایگاه س��وخت گیری فقط 
یکی دوتاش کار می کنه. یکیش که اصاًل 

نازل سوخت گیری نداره.

  می گویند به تاکس��ی تلفنی ها بنزین 
می دهن��د واال ت��ا امروز هیچ س��همیه ای 
دریافت نکرده ایم. ما هم مانند بقیه مردم 
هس��تیم و برای امرارمع��اش باید هزینه 
کنیم. واقعاً برای ما هم س��خت است این 

افزایش قیمت بنزین.
 0114  آق��ای رئیس جمه��ور بای��د 
شخصاً از رفتار و گفتار خود نسبت به نحوه 
گران شدن بنزین که با لبخند تمسخرآمیز 
همراه ب��ود و باعث دلخ��وری هم وطنان 
شده از طریق تریبون صداوسیما از مردم 
عذرخواهی کنید نه اینک��ه آقای واعظی 
بگویند از گفتار رئیس جمهور بَد برداشت 
ش��ده و بخواهد عمل شرم آور او را اصالح 
کن��د، رییس جمه��ور بای��د بداند همین 
هموطنان��ی که باگفتارخ��ود رنجانده در 
انتخاب��ات به او اعتماد ک��رده و به او رأی 

داده اند آیا این جواب اعتمادآن ها بود.؟
ب��رای  س��ال 95  س��الم    6019  
جدول گذاری وآس��فالت پول به حس��اب 
ریختی��م می گویند جدول گ��ذار نداریم. 
تکلیف ما چیست )شهرک آب پشت سیلو 

آرد، بلوار شاهد(
 9671  با س��الم و تش��کر از شما. 
لطفاً خطاب به مس��ئولین بنویسید چرا 
به منطقه بدرآباد نمی رس��ید؟ نه زمین 
ورزش��ی داره نه عاب��ر بانک! درحالی که 
بیشترین شهید و رزمنده شهر از همین 

منطقه بدرآباد است.
حق��وق،  دول��ت  مگ��ر   0114
حقوق بگیران را در بودجه س��ال جاری 
200 درصد افزای��ش داده که به یک باره 
قیم��ت بنزی��ن را 300 درص��د افزایش 
می دهد! اگ��ر دولت، قیم��ت بنزین در 
کشور را با قیمت عرضه آن در کشورهای 
همسایه مقایسه می کند باید همه چیز را 
باهم مقایس��ه کند، نه  فقط تنها قیمت 

بنزین را.
 5459  لطف��اً از ش��رایط نامطلوب 
شهرک غرضي جنب شهرک سي بي جي 
سیرجان مطلبی بنویسید، این شهرک با 
توجه به موقعیت ممتاز خود اما به دلیل 
کم لطفی های مس��ئولین به فراموش��ی 
سپرده شده است. هزینه آسفالت کوچه ها 
سال ها پرداخت شده اما به ءدلیل نامعلوم 
همچن��ان خاکي و بدون جدول کش��ی 

باقی مانده است.
 2547  بگویید تعزیرات بیشتر فّعال 
ش��ود. بعضی مغازه ها انصاف دارند ولی 
بعضی ها نه. نسبت به کرایه تاکسی های 
آژانس هم بیشتر اطالع رسانی کنید چون 
ش��نیدم نباید کرایه را ب��اال ببرند چون 
سهمیه بنزین شان مشخص شده. ممنون

 2314  روز از ن��و روزی از نو. دوباره 
انتخاب��ات رس��ید و تبلیغ��ات پُرخرج و 
برهم زدن آرامش مردم. کاش می دانستند 
مردم از سیاس��ی کاری جناح ها و جناح 
بازی ها خس��ته شده اند. نه راستش برای 
مردم کاری ک��رد و نه چپش. نمونه اش 
دولت  احمدی نژاد و دولت روحانی که از 
وقتی سر کار آمدند هم آرامش سیاسی و 
هم اوضاع اقتصادی مردم را به هم زدند. 
چه مملکتی داش��تیم تا قب��ل از این ها. 
نمایندگان مجلس شان که دیگه معلومه. 
تا کی می خواهن��د مردم را با حرف های 
تکراری س��رگرم کنند. مجلس ما هیچ 
وقت مجلس قوی که به درد مردم بخوره 

نبوده است.
 5611 خواس��تم از ای��ن طری��ق از 
تاکس��ی بی س��یم 1820 تشکر کنم که 
چند شب پیش با همسر و فرزندم توی 
خیابون ماشینم باطری تموم کرد و یکی 
از راننده هاشو )آقای زیدآبادی(  فرستاد تا 
باطری به باطری کنه. خواستم بگم هنوز 

جوانمردی هست و پیدا می شه.

تریبون آزاد خوانندگان
پیامک : 7258  3000

وقتی می خواهیم پنبه گردوی سربسته و غوره مویز نشده را بزنیم
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آگه�ی تغییرات ش�رکت راه ن�ورد آرین پاریز ش�رکت 
س�هامی خ�اص به ش�ماره ثب�ت 3839 و شناس�ه ملی 
14005096750 به اس�تناد صورتجلس�ه مجم�ع عمومی عادی 
بط�ور فوق العاده م�ورخ 1397/09/18 الف-اعض�اء هیئت مدیره 
ب�ه قرار ذی�ل برای مدت 2 س�ال انتخاب گردیدن�د: آقای محمد 
حس�ین ایرانمنش پاریزی به ش�ماره مل�ی 3070668771 آقای 
محمدجوادایرانمنش پاریزی به ش�ماره ملی 3071999178 آقای 
محم�د کاظم ایرانمنش پاریزی به ش�ماره مل�ی 3071673574 
آق�ای معین رنجبر توتوئی به ش�ماره مل�ی 3071994893 آقای 
محمدحس�ن ایرانمنش پاریزی به کد شماره ملی 3070662341 
آقای علیرضا ایرانمنش پاریزی به ش�ماره مل�ی 3071989539 
آقای ام�ان اهلل ایرانمنش پاریزی به ش�ماره مل�ی 3071610890 
ب- آق�ای روح اهلل هندیزی پور به ش�ماره ملی 3070150055 به 
س�مت بازرس اصلی و آقای س�عید جاللی پور پاریزی به کد ملی 
3071992041 به س�مت بازرس علی البدل برای مدت یک س�ال 
مالی انتخاب گردیدند. ج-روزنامه کثیر االنتشارنگارس�تان برای 
درج آگه�ی های ش�رکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اس�ناد و 
امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

سیرجان )680225(

آگه�ی تغییرات ش�رکت راه ن�ورد آرین پاریز ش�رکت 
س�هامی خ�اص به ش�ماره ثب�ت 3839 و شناس�ه ملی 
14005096750 ب�ه اس�تناد صورتجلس�ه مجم�ع عمومی فوق 
الع�اده مورخ 1397/09/18 الف-تعداد اعض�اء هیئت مدیره به 7 
نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. اداره 
کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و 

موسسات غیرتجاری سیرجان )680239(

آگه�ی تغییرات ش�رکت راه ن�ورد آرین پاریز ش�رکت 
س�هامی خ�اص به ش�ماره ثب�ت 3839 و شناس�ه ملی 
14005096750 ب�ه اس�تناد صورتجلس�ه هیئ�ت مدیره مورخ 
1397/09/18 الف-تعیی�ن س�مت مدی�ران : آق�ای محمدکاظم 
ایرانمنش پاریزی به ش�ماره ملی 3071673574 به سمت رئیس 
هیئت مدیره آقای محمد حسین ایرانمنش پاریزی به شماره ملی 
3070668771 ب�ه س�مت مدیر عامل وعضو هیئ�ت مدیره آقای 
معی�ن رنجبر توتوئی به ش�ماره مل�ی 3071994893 به س�مت 
نائب رئی�س هیئت مدیره آقایان محمد ج�واد ایرانمنش پاریزی 
به ش�ماره ملی 3071999178 به س�مت عضو هیئت مدیره آقای 
امان اهلل ایرانمنش پاریزی به ش�ماره ملی 3071610890 به سمت 
عضو هیئت مدیره آقای علیرضا ایرانمنش پاریزی به شماره ملی 
3071989539 به س�مت عضو هیئت مدیره آقای محمد حس�ن 
ایرانمنش پاریزی به ش�ماره ملی 3070662341 به س�مت عضو 
هیئت مدیره ب- کلیه اس�ناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبیل چک ، س�فته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی و همچنین 
اوراق ع�ادی و اداری ب�ا امض�اء آق�ای محمد حس�ین ایرانمنش 
پاریزی به شماره ملی 3070668771 به سمت مدیر عامل و عضو 
هیئت مدیره همراه با مهر ش�رکت معتبرمی باشد . اداره کل ثبت 
اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری سیرجان )680240(

آگه�ی تغیی�رات ش�رکت حم�ل و نق�ل س�عادت ترابر 
س�یرجان شرکت س�هامی خاص به شماره ثبت 3454 و 
شناس�ه ملی 14003649456 به اس�تناد صورتجلسه هیئت 

مدی�ره م�ورخ 1398/05/15 منضم ب�ه نامه ش�ماره 45/20796 
م�ورخ 98/6/2 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اس�تان 
کرم�ان الف-اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 س�ال 
انتخ�اب گردیدن�د: آقای امان ال�ه ایرانمنش پاری�زی به کد ملی 
3071626886 رئیس هیئت مدیره آقای منصور س�لیمانی به کد 
ملی 3071022557 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای جالل 
ایرانمنش پاریزی به کد ملی 3071669941 به س�مت عضو هیئت 
مدی�ره آقای کاظم ایرانمنش پاریزی به کد ملی 3071674113 به 
سمت عضو هیئت مدیره آقای جواد ایرانمنش پاریزی به کد ملی 
3179769653 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ب-کلیه 
اس�ناد و اوراق بهادار و تعهدآور ش�رکت از قبیل چک ، س�فته ، 
ب�روات ، قراردادها و عقوداس�المی با امض�اء رئیس هیئت مدیره 
با مدیر عامل با مهر ش�رکت و کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء 
رئیس هیئت مدیره با مدیر عامل با مهر ش�رکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری سیرجان )682690(

تاس�یس ش�رکت س�هامی خاص فرابین کاوش گس�تر 
پارس�یان درتاریخ 1398/09/03 به ش�ماره ثبت 4768 
به شناس�ه مل�ی 14008786231 ثبت و امضا ذی�ل دفاترتکمیل 
گردی�ده که خالصه آن به ش�رح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
میگ�ردد. موضوع فعالی�ت :انجام کلی�ه پروژه ه�ای عمرانی ، 
معدنی ، صنعتی- طراحی ، س�اخت و نصب قطعات و تجهیزات 
سبک ، نیمه سنگین و سنگین کارخانجات صنعتی ، راه اندازی 
و به�ره برداری خطوط تولی�د ، تامین مواد اولیه و قطعات مورد 
نیاز کارخانجات ، پیاده سازی و استقرار سیستم های عملیاتی 
و مدیریت�ی در ش�رکت ه�ای تولیدی ، خدماتی و مهندس�ی ، 
انجام عملیات اکتشاف ، بهره برداری و حمل و نقل مواد معدنی 
در محدوده معادن ، برنامه ریزی و ارائه مش�اوره جهت تولید و 
نگه�داری و تعمیرات خطوط تولید ، انج�ام پروژه های عمرانی 
و س�اختمانی ، تامی�ن نیرو جه�ت انجام پروژه های س�اخت ، 
نص�ب و بهره ب�رداری ، طراحی و احداث واحدهای تاسیس�ات 
و جانب�ی صنایع فوالد ،نفت وگاز ، پتروش�یمی و معادن ، ارائه 
مش�اوره در خصوص برنامه ریزی ، تامی�ن قطعات ، نگهداری و 
تعمیرات ، انبارداری و س�ایر زیر سیس�تم های مورد نیاز بخش 
صنع�ت و خدم�ات ، خری�د و تهی�ه و واردات ماش�ین آالت و 
تجهیزات معدنی و تاسیس�ات مورد نیاز ، امور بازرگانی ش�امل 
خری�د و ف�روش ص�ادرات و واردات مواد معدنی ، ش�رکت در 
نمایش�گاههای داخلی و خارجی و همای�ش ها ، اخذ نمایندگی 
از ش�رکت ه�ای داخل�ی و خارج�ی ، پیمان�کاری فعالیت های 
خدمات�ی و صنعتی درصورت لزوم پ�س از اخذ مجوزهای الزم 
از مراج�ع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرک�ز اصلی : اس�تان کرم�ان ، شهرس�تان س�یرجان ، بخش 
مرکزی ، شهر س�یرجان، محله شهرک مش�تاق ، بلوار هجرت 
، کوچه هجرت11]ارغوان12[ ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپس�تی 
7816885854 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
10000000 ریال نقدی منقس�م به 1000 س�هم 10000 ریالی تعداد 
500 س�هم آن ب�ی نام عادی تعداد 500 س�هم آن ب�ا نام عادی 
مبلغ 10000000 ریال توس�ط موسسین طی گواهی بانکی شماره 
8181/8526 م�ورخ 1398/08/27 نزد بانک ملی ایران ش�عبه 
سیرجان با کد 8181 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره 
آقای حمزهء حافظی بیرگانی به شماره ملی 1289157774و به 

س�مت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره 
به مدت 2 سال آقای محمد اسمعیل زاده آشینی به شماره ملی 
3070962424و به س�مت عضو هیئت مدیره به مدت 2 س�ال 
آقای محمد ذوالعلی به ش�ماره ملی 3179953276و به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 س�ال آقای عباسعلی هادی 
محمدآبادی به ش�ماره ملی 5649646988و به س�مت رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات با 
امض�اء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر ش�رکت و 
در غی�اب رئیس هیئت مدیره با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره 
همراه با مهر ش�رکت ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه 
نام�ه ه�ای عادی و اداری ب�ا امضاء مدیرعامل ی�ا رئیس هیئت 
مدی�ره همراه با مهر ش�رکت معتبر می باش�د. اختیارات مدیر 
عامل : طبق اساس�نامه بازرس�ان آقای محمد ملک محمدی به 
ش�ماره ملی 3060099324 به سمت بازرس اصلی به مدت یک 
س�ال مالی آقای شیرباز ذوالعلی به شماره ملی 3179599707 
به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر 
االنتشار نگارستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 
نمی باش�د. اداره کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )682702(

آگه�ی تغیی�رات ش�رکت نه�ال آب کرم�ان ش�رکت 
س�هامی خ�اص به ش�ماره ثب�ت 5699 و شناس�ه ملی 
10860564655 به اس�تناد صورتجلس�ه هیئ�ت مدیره مورخ 
1398/08/10 تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : -1 آقای معین اس�المی 
به ش�ماره ملی 3071067518به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت 
مدی�ره .آق�ای مهدی عظیم نژاد به ش�ماره مل�ی3070134386 
به س�مت عضو هیئت مدیره .آقای محس�ن اس�المی به ش�ماره 
ملی3071071531ب�ه س�مت نائب رئیس هیئت مدی�ره -2 کلیه 
اس�نادو اوراق بهاداروتعهدآور ش�رکت به امضاء معین اس�المی 
مدیرعام�ل و رئیس هیئ�ت مدیره به همراه بامهرش�رکت دارای 
اعتبارمیباش�د. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )683454(

آگهی تغییرات ش�رکت سفیر س�المت سمنگان شرکت 
س�هامی خ�اص به ش�ماره ثب�ت 3832 و شناس�ه ملی 
14005078261 ب�ه اس�تناد صورتجلس�ه مجم�ع عمومی فوق 
العاده مورخ 1398/04/26 تامین نیروی انس�انی ش�رکت، تعمیر 
ونگهداری تجهیزات وماش�ین آالت اداری وصنعتی ، انجام کلیه 
ام�ور خدمات عموم�ی ، انجام امور تاسیس�ات ) آب ، برق ، گاز ، 
مخابرات (فاضالب فضای س�بز ، جدول گذاری ، ش�هرک س�ازی 
، خدم�ات نامه رس�انی ، چاپ وتکثیر، اکتش�اف وبهره برداری از 
مع�ادن روباز وزیرزمین�ی ، حمل ونقل مواد معدن�ی در محدوده 
معدن، فضای س�بز ، جدول گذاری وجدول کش�ی ، سنگ فرش 
معابرعمومی به موضوع فعالیت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردید در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت 
پس از اخذ مجوز های الزم ) ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 
اخ�ذ و صدور پروانه فعالیت نمی باش�د( اداره کل ثبت اس�ناد و 
امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

سیرجان )683624(

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

اسالمی روستای سلیمانیه  اساس مصوبه شماره 42 شورای  بر  دارد  نظر  در  دهیاری روستای سلیمانیه 
اجرای پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجدشرایط راهسازی دارای رتبه بندی از معاونت 

برنامه ریزی و نظارت راهبردی کشور واگذار نماید. 
مرکزی سیرجان  بخشداری  به  مناقصه  اسناد  دریافت  به عمل می آید جهت  دارای صالحیت دعوت  کلیه شرکت های  از  لذا 
مراجعه نمایند. دهیاری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. سایر اطالعات و جزئیات مربوط به قرارداد در اسناد مربوطه 
می باشد. سپرده شرکت در مناقصه بایستی به صورت واریز به حساب ذیل نزد پست بانک بنام دهیاری مربوطه و یا به صورت 
ضمانت نامه بانکی معتبر باشد. در صورتیکه برندگان اول تا سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند تضمین شرکت در 

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

از نجات دختربچه سیرجانی نیازمند پالکت خون تا
وضعیت ذخیره پایگاه های انتقال خون در سیرجان و استان 

شهروندانی که ایثار کردند  



 شماره 1200 
3 شنبه 16 آذر 1398  گفتوگو

◄لطفًا بفرمایید در سال جاری چه تعداد 
نیروی جدی�د در گل گهر مش�غول به کار 

شده و یا خواهند شد؟
از اول سال تاکنون در کل منطقه گل گهر، چه 
در ش��رکت های اصلی و چه شرکت های تابعه 
۴۰۴ نف��ر از طریق آزمون و با اعالم فراخوان و 
انتش��ار آگهی در نشریات و سایت های خبری، 
جذب کار شدند. البته از این ۴۰۴ نفر ۱۱ نفر 
از محل تفاهم نامه ای که با بنیاد ش��هید داریم 
از محل سهمیه ایثارگران شامل فرزندان شهدا 

و ایثارگران جذب شده اند.

◄این تعداد ش�امل نیروه�ای گهرزمین 
هم می شود یا بدون احتساب آن ها است؟

خیر، آم��اری که گهرزمین جذب کرده را جزو 
این آمار نیاوردیم به این علت که گهرزمین یک 
آزمونی برگزار کرده و کسانی هم که در آزمون 
پذیرفته شدند مشخص شده اند اما هنوز جذب 
کار نش��ده اند که این هم در دس��تور کارشان 
هس��ت و بعدازآنکه جذب کار شدند خودشان 

گزارش می دهند.
◄پ�س ب�رای ک�دام ش�رکت ها ج�ذب 

داشتید؟
شرکت های توس��عه عمران و مدیریت منطقه 
گل گهر، گه��رروش، گهرهم��کار، آرمان گهر و 

خود گل گهر.
◄راج�ع ب�ه تفاهم نام�ه با بنیاد ش�هید 

توضیح بیشتری می دهید؟
در خص��وص اش��تغال فرزندان عزیز ش��هدا و 
ایثارگران، ما یک تفاهم نامه ای با بنیاد ش��هید 
داری��م ک��ه با رعای��ت ۴ آیتم آن ه��ا را جذب 
می کنی��م. اول، اینکه سیاس��ت م��ا در جذب 
فرزندان شهدا و ایثارگران آن دسته از عزیزانی 
هستند که بومی شهرس��تان سیرجان باشند. 
دوم، در رده ه��ای باالتر از کارشناس��ی یعنی 
از دیپل��م به باال در پس��ت های کارشناس��ی و 
باالتر این عزیزان را جذب شرکت های اصلی و 
شرکت گل گهر می کنیم و در رده های پایین تر 
با توجه به اینکه در س��اختار خود گل گهر دیده 
نشده در شرکت های پیمانکار یا همکار جذب 
می ش��وند. سوم، این تفاهم نامه، فرزندان شهدا 
و جانبازانی را ش��امل می ش��ود ک��ه باالی ۲۵ 
درصد جانب��ازی دارند و چه��ارم، اینکه نباید 
جایی مش��غول به کار باشند، چون که سیاست 
ش��رکت بر این است، افرادی که بیکار هستند 
را برایش��ان اش��تغال ایجاد کنی��م، یعنی اگر 
فرزن��د ش��هید و ایثارگری درجایی مش��غول 

باشد ولی بخواهد بیاید گل گهر ما نمی پذیریم. 
بعضی اوق��ات ممکن اس��ت توقع دوس��تان از 
این نوع باش��د اما ما معتقدیم کس��ی که یک 
موقعیت کاری درجایی برایش فراهم شده باید 

همان را ادامه دهد.
◄برای اجرای دقیق آنچه گفتید چگونه 

عمل می کنید؟
بل��ه. م��ا بر اس��اس لیس��ت بنیاد ش��هید و با 
اس��تعالمی ک��ه از بیم��ه می گیریم، اف��راد را 
جذب می کنیم. هرچند ممکن است دراین بین 
قضاوت هایی هم بشود و فرزند جانبازی بگوید 
من مراجعه ک��رده ام گل گهر و مرا نپذیرفتند 
یا به هرحال خیلی ها گله مند باشند لذا بایستی 
به این عزی��زان اعالم کنم مرج��ع مورد تائید 
م��ا در ای��ن زمینه خود بنیاد ش��هید اس��ت. 
امیدوارم روزی برس��د که باافتخار اعالم کنیم 
در س��یرجان نه هیچ فرزند ش��هید و جانبازی 

و نه هیچ شهروند عزیز دیگری بیکار نیست.
◄گفتید امیدواریم روزی برسد که هیچ 
بیکاری در سیرجان نباش�د. برای نیل به 
این سیاس�ت چه برنامه هایی در ش�رکت 
و در بح�ث منابع انس�انی در دس�تور کار 

هست؟
به غی��راز ای��ن ۴۰۴ نفری که جذب ش��ده اند، 
داریم یک نیازسنجی جدیدی هم در شرکت ها 
انج��ام می دهیم و با توجه به توس��عه هایی که 
ش��کل می گیرد و بازنگری س��اختار سازمانی، 

یک نیازس��نجی جدید انجام می دهیم که این 
نیازسنجی ممکن اس��ت دریکی دو ماه آینده 
نتیجه اش بیرون بیاید و ما بر اساس آن تعداد 
دیگ��ری را هم جذب کنی��م. به هرحال در هر 
برهه بنا به نیاز، تعدادی استخدام خواهند شد 

و این با یاری خدا استمرار دارد.
◄بس�یاری جذب ها بر اساس تغییرات و 
بازنگری ها در چارت های سازمانی صورت 
می گی�رد. آیا هیچ بازنگری س�ازمانی در 

گل گهر وجود دارد؟
بله ما س��اختار سازمانی و اس��تراتژی شرکت 
را در دس��ت بازنگری داری��م، چون که معموالً 
ش��رکت ها نیاز دارند که هرچند س��ال یک بار، 
ه��م استراتژی هایش��ان را بازنگ��ری کنن��د و 
هم س��اختار سازمانی را و ش��اید بر اساس آن 
استراتژی که بازنگری می شود نیاز به درصدی 
تغییرات باش��د. م��ا پیش بینی مان این اس��ت 
که در بازنگری ساختار س��ازمانی و استراتژی 
ش��رکت مواجه می ش��ویم با کمبود یک تعداد 
نی��روی دیگر که بعدازاینکه نیازس��نجی انجام 
ش��د و مشخص شد یک تعداد نیرو نیاز داریم، 
بر اساس آماری که به دس��ت می آوریم دوباره 
با همان سیاس��ت آزم��ون و مصاحبه، تعدادی 

نیروی جدید جذب  کنیم.
◄با این توصیف آیا تا پایان س�ال آزمون 

استخدامی دیگری برگزار خواهید کرد؟
در هفته های گذش��ته یک آزمون برای شرکت 

گه��رروش برگزار ش��د که به تازگ��ی نتایج آن 
مشخص ش��ده و به زودی فراخوان جذب داده 
می ش��ود. برای ش��رکت های دیگر منطقه هم 
حداقل دو تا س��ه آزمون دیگر خواهیم داشت، 
البته ممکن اس��ت این دو س��ه تایی که عرض 
می کنم تجمیع ش��ود و یک آزم��ون متمرکز 
برگزار ش��ود ولی برای درخواست های متفاوت 
و شرکت های مختلف خواهد بود. ناگفته نماند 
پیمانکاران شرکت ها خودشان هم می روند یک 
س��ری نیروها جذب می کنند که آن آمار را ما 
در اینجا نیاوردیم، ما اآلن پروژه هایی داریم که 
اس��تارت خوردند و همین امسال ۴۰۰-۳۰۰ 
نیروی جدید برای پیمانکاران مش��غول به کار 
ش��دند و ما هم دخالتی در جذب آن نداشتیم 
که اتفاقاً ۸۰-۹۰ درصد بومی سیرجان هستند 

و آن آمار را ما جز این ها نیاوردیم.
◄صحب�ت از نی�روی بومی ش�د. گاهی 
اوق�ات برخ�ی همش�هریان نس�بت ب�ه 
استخدام غیربومی ها در گل گهر انتقادات 
و واکنش های�ی نش�ان می دهن�د، ش�ما 
به عنوان مس�ئول منابع انس�انی توضیح 

تان در این رابطه چیست؟
 دیدگاه ما در گل گهر این اس��ت در وهله اول 
ت��ا جایی که ممکن اس��ت سیاس��ت برجذب 
نیروهای بومی باش��د به خص��وص در نیروهای 
پایین ت��ر از کارشناس��ی مث��اًل در آزمون برای 
دیپلم ه��ا تأکی��د می کنی��م صددرص��د بومی 
باش��ند ولی در بعض��ی از کاره��ای تخصصی 
وقتی تخصص الزم و موردنیاز در شهرس��تان 
نیس��ت مگر می توانی��م بگوییم حتم��اً نیروی 
بومی، خب مجبوری��م کار را تعطیل کنیم که 
این غیرمنطقی اس��ت و قوانین کشور هم این 

اجازه را نمی دهد.
◄پس موض�وع توانمندس�ازی و تربیت 
نی�روی متخص�ص ب�ا اس�تفاده از مراکز 
دانش�گاهی ک�ه قب�ًا بحث آن ب�ود چه 
می ش�ود چه می ش�ود. برنامه ای برای آن 

نیست؟
چ��را، م��ا در کن��ار ای��ن سیاس��ت، برنامه ی 
توانمندس��ازی هم در دس��تور کارم��ان داریم 
یعن��ی اینک��ه نیروهای بومی شهرس��تان را با 
آموزش توانمند کنیم. در این راس��تا جلساتی 
با دانش��گاه ها داش��ته ایم که بتوانیم نیروهایی 
هم که خیلی تخصصی هستند را در سیرجان 
تربی��ت کنی��م، به عنوان مثال، ش��رکت جهان 
فوالد تاکنون در جهت توانمندس��ازی یکسری 
کاره��ا انج��ام داده و نتایج خوبی هم داش��ته 

اس��ت. به هرحال امیدواریم دانش��گاه ها بیشتر 
پای کار بیایند و به کمک هم بتوانیم نیروهایی 

که موردنیاز هستند را تربیت کنیم.
◄گاه�ی بح�ث عق�ب افت�ادن حق�وق 
پیمان�کاری  در ش�رکت های  به خص�وص 
پیش می آید. چنانچه کارکنان و کارگران 
ش�رکت در این زمینه ها مطالباتی داشته 
باش�ند باید از چه طریق پیگیر آن باشند 

و از چه راهی وارد شوند؟
و  اصل��ی منطق��ه گل گه��ر  در ش��رکت های 
ش��رکت های کارفرمای��ی ی��ا هم گ��روه و ی��ا 
شرکت های پیمانکاری ش��رایط آن قدر سخت 
نیس��ت که م��ا بگویی��م بدهی ه��ای کارگران 
مثاًل چن��د ماه عقب می ماند. همه ش��رکت ها 
دارند بالفاصله در اوایل هرماه حقوق پرس��نل 
خودشان را پرداخت می کنند. بله بعضی اوقات 
ش��رکت های کوچک پیمان��کاری بودند که دو 
س��ه ماه حقوق ندادند و به هرحال وضعیت در 
کل کش��ور هم همین هست، اما بااین حال در 
این ج��ور جاها هم هر وقت که گ��زارش به ما 
برسد موضوع از طرف ما در حوزه های مختلف 
رص��د و پیگیری می ش��ود تا حقوق پرس��نل 

پرداخت  شود.
◄ب�ا پیمان�کاران ب�رای حل مش�کات 
کارکنانش�ان ارتباطی برق�رار می کنید یا 

خیر؟
ما ارتباط مستقیم یا شاید خیلی اختیار قانونی 
نداش��ته باش��یم که مثاًل نح��وه پرداخت یک 
پیمانکار به کارگرانش را هم بررسی کنیم ولی 
آن قدر اختیارداریم که او را موظف کنیم وقتی 
از محل قرارداد ما دارد نیرو جذب می کند باید 
حق وحق��وق کارگران��ش را پرداخت کند و در 
این زمینه هرکس��ی هم مراجعه کرده پاسخگو 
بودیم ولی خب ش��رکت ها آن قدر خوب عمل 
می کنند که من فکر می کنم چنانچه کارگران 
در وهله اول به منابع انس��انی شرکت هایشان 
مراجعه کنن��د جواب می گیرن��د و اگر جواب 
نگرفتند آن وقت، ما همه جوره در خدمتش��ان 

خواهیم بود.
◄صحبت پایانی شما را می شنویم؟

هر چه بیش��تر در منطقه گل گهر توسعه ایجاد 
شود تا بتوانیم از محل آن همشهریان بیشتری 
را جذب کارکنیم باعث افتخار و خوشحالی مان 
است و این را وظیفه خودمان می دانیم چراکه 
خداوند ما را به عنوان خدمتگذار در اینجا قرار 
داده و ما باید از این موقعیت ها برای اش��تغال 

بیشتر استفاده کنیم.

گفتگو با مهندس مجید علیدادی
 معاونت منابع انسانی گل گهر پیرامون 

 احتمال استخدام های 
جدید در گل گهر  

از   یک�ی  جامع�ه:  گ�روه 
مهم تری�ن حوزه ه�ا در هر 
س�ازمان ک�ه ب�ا موض�وع 
اس�تخدام و به کارگیری نیرو سروکار 
دارد حوزه منابع انس�انی اس�ت. این 
حوزه در ش�رکت بزرگی مثل گل گهر 
که از مهم ترین ش�رکت های معدنی و 
صنعت�ی در ایران اس�ت و متقاضیان 
زیادی برای اش�تغال دارد بیش�تر از 
جاهای دیگر به چش�م می آید. جایی 
ک�ه به دلیل اش�تغال بخ�ش عظیمی 
از کارگ�ران و متخصصان رش�ته های 
مختلف، آن را از سایر حوزه ها متمایز 
ساخته است. به منظور اطاع از آخرین 
وضعیت آزمون های استخدامی در این 
شرکت و برنامه های پیش رو در حوزه 
اشتغال و به کارگیری نیرو با مهندس 
مجید علیدادی معاون منابع انس�انی 
ش�رکت معدن�ی و صنعت�ی گل گهر 
گفتگویی انجام شده است که در ادامه 

می خوانید.
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آقای ایران ن�ژاد در دوره ی حضور 
ش�ما در باش�گاه ورزش�ی گل گهر با 
ورود تیم های این باش�گاه به ورزش 
حرفه ای همراه بود. اکنون باگذش�ت 
بی�ش از ی�ک ده�ه از آن س�ال ها 
بازهم در نظم آوران همین شیوه را با 
بسکتبال شروع کردید. ممکن است 

در اولی�ن س�ؤال کمی از س�ال های 
گذشته و شکل گیری تیم ها در سطح 

حرفه ای بگویید؟
بله ممنون. از س��ال80 ت��ا 85 ما جهش 
قاب��ل توجهی را در رش��ته های ورزش��ی 
در سطح شهرس��تان شاهد بودیم. زمانی 
که بحث تیم داری در س��طح حرفه ای در 

باش��گاه گل گهر مطرح شد آن زمان ابتدا 
با بسکتبال و والیبال ش��روع کردیم و به 
تدری��ج صاحب 4 تی��م در لیگ های برتر 
ش��دیم. تیم هایی که البته از بدنه ورزش 
شهرس��تان و ب��ا اس��تخوان بندی بومی 
ش��کل گرفته بودند و هواداران ورزش نیز 
به همین دالیل واقعاً نسبت به آن تیم ها 
عالقه من��د بودند. همه تیم ها و رش��ته ها 
تالش داش��تند که در صدر جدول باشند 
و رقابت عجیبی بین رش��ته های ورزشی 

شکل گرفته بود. 
چگونه به سطح باالی مسابقات راه 

پیدا کردید؟
انگیزه ها زیاد بود. در بس��کتبال، فوتبال و 
والیبال کار با بچه های بومی ش��هر شروع 
ش��د. بدون خری��د امتیاز هی��چ تیمی از 
جاهای دیگر و با همی��ن بچه های بومی 
طی یک حرکت جهش��ی تا س��ال 85 به 
ش��کلی حرکت کردیم که در رشته های 
والیبال، کش��تی، بس��کتبال و تیراندازی 
باکمان در سطح کشور حرف برای گفتن 

داش��تیم و جایگاه های مطلوبی کس��ب 
کردیم. در رشته کشتی عنوان سوم کشور 
را داشتیم. رشته ای که مدعیان سرسختی 
در کش��ور دارد و مق��ام آوری در آن واقعاً 
س��خت است. در بسکتبال همین طور. در 
والیبال عنوان دوم کشور و عنوان سومی 
آسیا را به دست آوردیم. عنوان دوم آسیای 
غربی را نیز کس��ب کردیم و در مسابقات 
آس��یای مرکزی شرکت داش��تیم. در آن 
زم��ان فعالیت های خوبی ب��ا هزینه های 
حداقل��ی و با اس��تفاده از بازیکنان بومی 
انجام ش��د. ورزش س��یرجان واقعاً تکان 
خورد. سالن ها مملو از تماشاگر می شدند. 
از هر رش��ته تعدادی بازیکن، لیگ برتری 
شدند.70 تا 80 درصد تیم فوتبالی که در 

لیگ یک بازی می کرد بومی بودند.
چه شد که آن روند متوقف شد و 
م�ا در یک دوره ی نس�بتاً طوالنی در 

این رشته ها کمرنگ شدیم؟
از سال 86 تغییراتی که در سطح مدیریت 
شرکت گل گهر اعمال می شد تأثیر بسیار 

منفی روند رشد و توسعه باشگاه و متعاقب 
آن ورزش شهرس��تان و تیم داری گل گهر 
گذاشت. هرس��ال یک مدیرعامل می آمد 
و می رفت و وقتی در س��طح اول مدیریت 
ش��رکت این همه تغییرات می شد اثرش 
را روی باش��گاه و تیم ها نیز می گذاشت و 
به جای کار ریشه دارِ همراه با برنامه ریزی، 
غالباً س��لیقه ای عمل می شد. همین امر 
س��بب شد که ما ش��اید بیشتر از10سال 
در بعض��ی رش��ته های ورزش��ی حضور 
چش��مگیری نداشته باشیم و نگاه پایه ای 

در این رشته ها از بین برود.
نظر ش�ما در م�ورد این ک�ه تنها 
باش�گاه گل گهر تیم داری نکند و هر 
یک از شرکت های فّعال در منطقه در 
رشته ی خاصی به تیم داری حرفه ای 

بپردازد چیست؟
این که ش��رکت های منطق��ه گل گهر هر 
کدام تمرکز بر رش��ته ای خاص داش��ته 
باش��ند به نظر منطقی است؛ و اگر با نگاه 
رش��د و توس��عه ورزش کار از پایه انجام 
شود بسیار مفید اس��ت چراکه سال های 
سال می تواند رشد ورزش را در سیرجان 
تضمین  کند. آنچه مهم است ورزش پایه 
و زیرساخت هاس��ت و صرف هزینه کردن 
بدون توجه به زیرساخت ها و استعدادیابی 
و مدنظر قرار دادن تیم های پایه نمی تواند 
دردی از ورزش شهرستان دوا کند چراکه 
به محض کوچک ترین تغییری همه چیز به 

هم می ریزد.
در مورد شرکت نظم آوران توضیح 
دهید که چگونه وارد ورزش حرفه ای 

شد؟
حقیقتاً برنامه ما ابتدا تمرکز روی ورزش 
کارکنان بود. از بین بردن فقر حرکتی در 
میان کارکنان و اینکه خانواده های پرسنل 
درگیر امر ورزش بشوند. با همین دیدگاه 
تیم های فوتسال، والیبال، بسکتبال، شنا 
و بدن س��ازی برای کارکنان تشکیل شد 
و در این رش��ته ها حضور فّعال داش��ته و 
داریم. پس  از آن بحث تیم داری در سطح 

حرفه ای مطرح شد.  
چطور ش�د با بس�کتبال ش�روع 

کردید؟
در مش��اوره ب��ا مدیران ش��رکت که نگاه 
مثبتی به موضوع داشتند قرار شد حساب 
ش��ده جلو برویم. لذا بررس��ی کردیم در 

شهرستان چه رش��ته هایی مغفول مانده  
و از آنج��ا که در بس��کتبال حدود 7 یا 8 
س��ال بود که فعالیت حرفه ای انجام نشده 
ب��ود و با در نظر گرفتن این مس��ئله مهم 
که این رش��ته در شهرس��تان س��ابقه ی 
خوب و مطرحی داش��ته لذا کار حرفه ای 
را با بس��کتبال شروع کردیم. واقعیت این 
اس��ت که زمانی این رش��ته در سیرجان 
در س��طح کشور حرف برای گفتن داشته 
و در ورزش پای��ه ه��م در این رش��ته هم 
در باش��گاه گل گهر و هم هیأت بسکتبال 
کارهای ارزشمندی انجام شده بود و کانون 
بسکتبال شکل گرفته بود. به همین دالیل 
در ابت��دا تصمیم بر احیای بس��کتبال و 
حضور حرفه ای در این رش��ته شد و من 
همین جا الزم می دانم از مدیران ش��رکت 
نظ��م آوران به خصوص جن��اب مهندس 
کیانی که بسیار حمایت کردند تشکر ویژه 

نمایم.
چ�را ب�رای ش�روع لیگ ی�ک را 
انتخاب کردید و تصمیم به حضور در 

لیگ برتر نگرفتید؟
م��ا می توانس��تیم لیگ برت��ر برویم ولی 
سیاست ما بر اساس تمرکز بر نیروی های 
بوم��ی حض��ور در لی��گ یک اس��ت. لذا 
تصمیم گرفتیم که حرکتمان در بسکتبال 
منطقی، پایدار و ریش��ه ای باش��د. چون 
مطمئناً هر فعالیتی که مستمر باشد و از 
پایین تر شروع شود پایه هایش مستحکم 
می ش��ود. ما اگر از لیگ یک به لیگ برتر 
بروی��م قطعاً اثرش جاودانه تر می ش��ود تا 
اینکه مستقیم بخواهیم برویم لیگ برتر. 
ما اآلن یک مرحله ی گذار تعریف کرده ایم. 
گذار از تیمی که زیر نظر باشگاه گل گهر 
فعالیت می کرد به تیمی که تماماً متعلق 

به باشگاه نظم آوران شود. 
برای تیم ه�ای نوجوانان و جوانان 

هم برنامه ای دارید؟
بله تا پایان سال تیم های نوجوانان و جوانان 
را هم تحت پوشش شرکت نظم آوران قرار 
می دهیم. اعتقاد م��ا کار بر روی تیم های 
پایه است و باید در این زمینه خودمان را 
بیشتر تقویت کنیم تا بتوانیم از این طریق 

تیم بزرگساالن را تغذیه نماییم. 
ش�ما در اولی�ن و دومی�ن ب�ازی 
و  اصفهان�ی  حریف�ان  توانس�تید 
ماهشهری را شکست بدهید. خودتان 

انتظار داشتید چنین نتیجه هایی در 
ش�روع کار بگیرید؟ پیش بینی تان از 

بازی های بعدی چیست؟
پایه های بسکتبال در شهر ما خوشبختانه 
قوی اس��ت. با توجه به کادری که به کار 
گرفتیم و انسجامی که به تیم دادیم انتظار 
داش��تیم خوب ظاهر شویم. در بازی های 
بعدی هم بچه ها مطمئناً تالش خودشان 
را خواهند کرد که در مقابل حریفان خوب 

ظاهر بشوند. 
کادر فّنی و ترکیب تیم تان چگونه 

است؟
خوش��بختانه ما در کادر فّنی صد در صد 
بومی هستیم و در جمع بازیکنان نیز نیمی 
از تیم بومی اس��ت. فقط با توجه به اینکه 
آقای علی ش��مس الدین سعید با توجه به 
اش��تغال به تحصیل حضور دائمی ندارد، 
یک دس��تیار غیربومی به درخواست آقای 
غالم کاظمی سرمربی تیم جذب کرده ایم. 
ورزش�گاه  و  از خودت�ان س�الن 

دارید؟
فعاًل ن��ه، ولی  درخواس��ت زمی��ن برای 
ایج��اد آن  داده ایم که ان ش��اءا... س��الن 
چندمنظوره ای توس��ط ش��رکت ساخته 

شود.
در آخرین س�ؤال ش�رایط ورزش 
شهرس�تان و هزین�ه ک�رد در آن را 

چگونه می بینید؟
با وجود بس��یاری تالش ها اما متأس��فانه 
در حال حاضر ما یک انس��جام درس��ت 
و قانونمن��د و هوش��مند در هزین��ه کرد 
در ورزش شهرس��تان نداری��م. بای��د کار 
کارشناس��ی انجام بدهند. ب��ه اعتقاد من 
الزم اس��ت نشس��ت های هم اندیش��ی با 
حضور همه کارشناس��ان و صاحب نظران 
ورزش شهرستان برگزار شود که هزینه ها 
و متعاقب آن ورزش در مسیر صحیح قرار 
گیرد. اآلن در سطح شهرستان و باشگاه ها 
هزینه می شود اما ش��اید خیلی از هزینه 
کردها در مجرای خودش نیس��ت. راهکار 
رفع این مش��کل هم این اس��ت که یک 
ش��ورای عالی ورزش در سطح شهرستان 
شکل بگیرد اما نه از افرادی که شناختی 
از ورزش ندارن��د و ش��ورا را ب��ه انفعال و 
بی خاصیتی می کش��انند، بلکه کس��انی 
ک��ه در ورزش صاحب نظ��ر و دارای نظر 

کارشناسی هستند.
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گفتگو با وحید ایران نژاد
مشاور ورزشی شرکت نظم آوران به بهانه حضور
 بسکتبال سیرجان در لیگ یک کشور

بسکتبال سیرجان
را احیا می کنیم 
 پایه های این رشته در سیرجان قوی است و تصّور کردیم 
اگر این ورزش را که مدتی است حضورش در سیرجان 
کم رنگ شده با کمک هیأت احیا کنیم کار مثبتی برای 
عالقه مندان این رشته که فراوان هستند انجام داده ایم

علی حاج محمدی 

حض�ور  کن�ار  در 
تیم های فوتبال گل گهر و والیبال 
فوالد ایرانی�ان در لیگ های برتر 
ای�ران ح�اال حض�ور یک تی�م از 
بسکتبال سیرجان در لیگ دسته 
یک بسکتبال کشور با اسپانسری 
ش�رکت نظم آوران مثلث خوبی از 
حضور تیم های سیرجانی در سطح 

باالی ورزش ایران رقم زده است.
اگ�ر این ها را در کنار حضور خوب 
تیم فوتبال زنان سیرجان و هیأت 
کش�تی در لیگ برتر و فوتس�ال 
گهرزمین در مس�ابقات فوتسال 
کش�ور قرار دهیم نمایی از حضور 
همه جانبه سیرجانی ها در ورزش 
کشور به دس�ت خواهیم آورد که 

در ص�ورت ت�داوم و حمایت همه 
جانبه می تواند برای آینده ورزش 
سیرجان خوشایند باشد. موقعیتی 
که هیچ کدام از شهرهای استان به 
این شکل از آن برخوردار نیستند.  
تی�م بس�کتبال نظ�م آوران در 
بازی ه�ای خ�ود  اول  دوهفت�ه 
را  خ�ود  حریف�ان  توانس�ت 
شکس�ت دهد. از ای�ن تیم نوپا 
که ح�اال در ترکیب�ی جدید به 
این مس�ابقات راه یافت�ه انتظار 
چنین پیروزی هایی در ش�روع 

کار نبود.
در گفتگو با وحید ایران نژاد مشاور 
ورزشی شرکت نظم آوران جزییات 
بیش�تری از حضور تیم بسکتبال 
این ش�رکت را در مسابقات لیگ 

یک مرور کردیم...

جناب آقایان 
مسعود زمانی و اکبر محمودآبادی 

سرکارخانم ها 
معصومه ستوده نیا و طیبه فارسی  نژاد 

کارمندان سختکوش

 بانک ملی شعبه مرکزی سیرجان 
حسن برخورد و پیگیری امور مراجعین به نحو احسن توسط 
ش�ما بزرگواران قابل تقدیر و تش�کر است، همواره سربلند و 

موفق باشید. 
ابراهیم خواجویی سیرجانی 

سرکار خانم گلستانی 
ریاست محترم بانک پارسیان 

انتصاب شایس�ته و بایسته ی جنابعالی را به ریاست بانک 
پارس�یان که نش�ان از توانمندی های علم�ی و مدیریتی 
جنابعال�ی دارد ب�ه  رس�م ادب، ارادت و در کمال افتخار 
تبری�ک  عرض می نمای�م  از درگاه خداوند متعال، عزت، 

عظمت و  موفقیت را برایتان مسئلت می نمایم.

ابوالقاسم رنجبر

سرکارخانم 

مژده گلستانی 
انتص�اب بجا و شایس�ته جنابعالی را به س�مت 
ریاس�ت بانک پارس�یان تبریک ع�رض نموده، 
توفیق روزافزون و تندرس�تی شما را از خداوند 

متعال خواستارم. 
حمیدرضا امانی 

جناب سرهنگ علی رضایی 
ریاست  سمت  به  را  جنابعالی  شایسته  و  بجا  انتصاب 
پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی سیرجان 
تبریک گفته، توفیق خدمتگزاری به مردم را از درگاه 

خداوند منان برای شما خواستارم. 
احسان یزدی 
دبیر سرویس حوادث نگارستان 

جناب سرگرد حسین جهانشاهی 
ارتقاء درجه جنابعالی را صمیمانه تبریک عرض نموده، از درگاه 

ایزد متعال موفقیت شما را خواستاریم. 

معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی سیرجان

جناب سرگرد حسین جهانشاهی 
ارتقاء درجه جنابعالی که نشان از لیاقت و شایستگی شما دارد را 
تبریک عرض نموده، موفقیت روز افزون شما را از درگاه خداوند 

احسان یزدی متعال خواستارم.
دبیر سرویس حوادث نگارستان 

جناب سرهنگ علی رضایی 
پلیس  ریاست  سمت  به  را  جنابعالی  شایسته  انتصاب 
سیرجان  انتظامی  فرماندهی  مخدر  مواد  با  مبارزه 
تبریک گفته، از درگاه خداوند منان توفیق روز افزون 

شما را خواستاریم.
پرسنل معاونت وظیفه عمومی 
فرماندهی انتظامی سیرجان 

جناب آقای

 سهراب بها الدینی 
انتص�اب جنابعالی به عنوان سرپرس�ت فرمانداری ویژه شهرس�تان 
س�یرجان را صمیمانه تبریک عرض نم�وده، از درگاه خداوند متعال 

موفقیت و سربلندی روزافزون تان را آرزومندیم. 

نمایندگی فروش اسنوا
بهاالدینی 

جناب آقای

سهراب بهـا الدینی 
انتصاب جنابعالی به عنوان سرپرست فرمانداری ویژه 
شهرستان سیرجان را تبریک عرض نموده، رجاء واثق 
داریم تحت مدیریت و درایت ش�ما که نتیجه سال ها 
س�ابقه در فرمانداری این شهرس�تان است شاهد رش�د و بهبود امور اجرایی شهرستان 

خواهی�م   ب�ود. 
عباس سلطانی 
مدیرعامل شرکت آرمان گهر 

جناب سرهنگ 
علی رضایی

پلیس  ریاست  سمت  به  را  جنابعالی  شایسته  انتصاب 
سیرجان  انتظامی  فرماندهی  مخدر  مواد  با  مبارزه 
تبریک گفته، از درگاه خداوند منان توفیق روز افزون 

شما را خواستاریم.
برادران ایرانمنش پاریزی
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گروه فرهنگ و هنر: درپی انتش�ار 
نقدی بر چگونگی جش�نواره تئاتر 
استان که اخیراً در سیرجان برگزار 
ش�د در شماره گذش�ته نگارستان 
)1199(به قلم یک�ی از اهالی تئاتر 
با عنوان »جش�نواره در سکوت«، 
دبیرخان�ه تخصصی س�ی ویکمین 
جش�نواره تئات�ر اس�تان کرم�ان 
پاس�خی بر این یادداشت فرستاد 

که بدین شرح است:
سالم علیکم

دبیرخان��ه تخصص��ی جش��نواره ابتدا 
مرات��ب قدردانی و سپاس��گزاری خود 
را به واس��طه مهمان ن��وازی و میزبانی 
مطل��وب، هنرمندان تئاتر شهرس��تان 
س��یرجان و اعض��اء محت��رم هی��أت 
رئیس��ه نمایندگ��ی انجم��ن هنرهای 
اعضاء  فرمانداری،  س��یرجان،  نمایشی 
محترم شورای اسالمی شهر سیرجان، 
شهرداری س��یرجان، ش��رکت معدنی 
و صنعت��ی گل گهر، مدی��ران ادارات و 
دستگاه های اجرای حامی و یاری رسان، 
پرسنل و کارکنان محترم فرهنگسرای 
ش��هرداری و پرس��نل و کارکنان اداره 
فرهنگ و ارشاد اس��المی سیرجان به 
وی��ژه جناب آق��ای پورمحس��نی دبیر 
محت��رم اجرای  جش��نواره ک��ه زمینه 
برگزاری جشنواره تئاتر استان را فراهم 

آوردند، اعالم می دارد.
دبیرخان��ه تخّصص��ی جش��نواره تئاتر 
اس��تان مس��تقر در انجم��ن هنرهای 

نمایش��ی اس��تان ضم��ن اس��تقبال از 
گش��وده ش��دن پنجره نق��د و نظر در 
خصوص کم و کیف برگزاری جشنواره 
الزم می داند موارد زیر را منتشر نماید. 
◄ 1� از آنج��ا که نگارنده یادداش��ت 
با هی��چ یک از مس��ئولین جش��نواره 
ارتباط رسمی نداشته و منابع داده های 
اطالعاتی خود را بر اس��اس ش��ایعات 
ش��فاهی و بیانات افراد غیرمس��ئول و 
فاقد هویت مش��خص و رسمی تنظیم 
نموده است، الزم است به جهت حضور 
مس��ئوالنه و حرف��ه ای در فعالیت های 
رس��انه ای و مطبوعات��ی در گام اول از 
صحت منابع خب��ری و اطالعاتی خود 
اطمینان حاصل نموده تا اظهارنظرهای 
مبتنی بر داده های واقعی داشته باشند.
◄ 2� نح��وه ی گزین��ش و معرف��ی 
هیأت های انتخاب و داوری در اس��تان 
کرم��ان از س��ال 94 تا کن��ون به این 
ش��کل می باش��د که لیس��تی از افراد 
صاحب صالحیت از سوی هیأت رئیسه 
انجمن هنرهای نمایشی استان توسط 
دبیرتخصص��ی ب��ه قائم مق��ام رئیس 
جش��نواره مع��اون هنری و س��ینمایی 
اداره کل پیش��نهاد می گ��ردد پ��س از 
ارزیابی امکان حضور و ش��رایط زمانی 
اف��راد مد نظر لیس��ت نهای��ی تنظیم 
می ش��ود و جهت تائید نهایی و صدور 
اب��الغ ب��ه حض��ور رئیس جش��نواره و 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی ارائه 

می گردد.

� ضمنا مس��ئله پذیرش هزینه داورانی 
که از میان چهره های ش��ناخته ش��ده 
تهران انتخاب ش��وند توسط مسئولین 
اجرای شهرستان مورد قبول واقع نشد 
و تنها در س��طح پیش��نهاد  تعدادی از 

هنرمندان باقی ماند.
◄ 3� در خص��وص آث��اری که بدون 
تقاض��ای  عموم��ی  اج��رای  داش��تن 
ش��رکت آن ه��ا در جش��نواره پذیرفته 
شده اس��ت نیز این توضیح  الزم است 
که باب این موضوع براس��اس تقاضا و 
خواست هنرمندان سیرجان در شورای 
سیاس��ت گذاری جش��نواره باز ش��د و 
هنرمندان شهر س��یرجان در سال 97 
و 98 به دلی��ل  تراک��م اجراها و نوبتی 
که در شهرستان برای اجراها مشخص 
می ش��ده است اثر به اجرای عمومی در 
نیامده اس��ت  اما کارگ��ردان متقاضی 
حضور در جشنواره بوده که این موضوع 
توسط جناب آقای علی سلطانی رئیس 
گروه هنری اداره کل فرهنگ و ارش��اد 
اداره  از مدیر اموراس��تان های  اسالمی 
کل هنرهای نمایشی استعالم و ایشان 
فرمودن��د که در صورت س��پردن تعهد 
ب��رای اج��رای عمومی زمین��ه حضور 
متقاضی��ان در جش��نواره فراهم گردد 

و کس��ی به این دلی��ل از روند بازبینی 
ح��ذف نگردد و ای��ن مذاک��ره مبنای 
سیاست گذاری  ش��ورای  تصمیم گیری 
جش��نواره قرار گرفت و آث��اری از این 
دس��ت به مرحله بازبینی جش��نواره و 

مراحل بعد راه یافتند.
در جایی از یادداش��ت اش��اره شده که 
»در حکمی حکومتی از سوی مدیرکل 
محترم«  متقاضی در لیس��ت جشنواره 
قرار گرفته اس��ت که این مطلب به کل 
خالف واقع و انتقال دهنده ی این مطلب 
ب��ه نگارنده یادداش��ت اص��ول اخالقی 
را رعایت نک��رد و رفتاری غیرحرفه ای 
داش��ت چراکه مدیرکل محترم، معاون 
محت��رم هن��ری و س��ینمایی و رئیس 
و  فرهن��گ  کل  اداره  هن��ری  گ��روه 
ارشاد اسالمی در خصوص فرآیندهای 
تخصص��ی جش��نواره، اختی��ارات قابل 
تفویض و واگذاری را به دبیر تخصصی 
با در نظر گرفت��ن دیدگاه و نظر هیأت 
رئیس��ه انجمن هنرهای نمایشی شعبه 
استان واگذار نموده اند و در این زمینه 
هرگ��ز ورود نکرد و نقط��ه نظری را به 

دبیرخانه تخصصی تحمیل نکرده اند.
در بخش��ی از آن یادداش��ت، دبیرخانه 
تخصص��ی به جان��ب داری از گروه های 

کرمانی در انتخاب آثار متهم شده است 
ک��ه دبیرخانه در این زمینه پیش��نهاد 
می نماید آثار بازمانده از جشنواره برای 
دریافتی واقعی از ش��رایط کیفی و فّنی 
آثار خود، نقد و نظر منتقدان ش��ناخته 
ش��ده، بی ط��رف و مس��تقل غیربومی، 

منطقه ای و ملّی را جویا شوند. 
بخ��ش مثبت ای��ن نوش��تار دعوت از 
هنرمندان تئاتر برای توجه به مخاطب 
اس��ت. اگرچ��ه در ای��ن بخ��ش نیز با 
کنایه های نزدیک به توهین در خصوص 
کیفیت آثار نمایشی سیرجان سعی در 
تخریب و حمله به افراد یا گرایش های 
اجرای خاصی دریافت می ش��ود با این 
وجود توس��عه اندیش��گانی و تکنیکی 
اف��راد حاضر در جری��ان پدیدآورندگی 
آثار نمایش��ی و تئاتر ب��ا گفتگو، نقد و 

تحلیل  ممکن خواهد شد.
اس��تان  تئات��ر  تخصص��ی  دبیرخان��ه 
همواره از دو مس��یر پذیرای دیدگاه ها 
و  نظرات هنرمندان تئاتر اس��تان بوده 
اس��ت اول اعالم آمادگی برای برگزاری 
نشس��ت ها و جلس��ات گفتگ��و و دوم 
دریاف��ت نظ��رات مکت��وب هنرمندان 
با واس��ته نماین��دگان انجمن هنرهای 
نمایش��ی در شهرس��تان ها و یا ادارات 
فرهنگ و ارش��اد اسالمی شهرستان ها 
و یا بی واسطه ارسال نظرات مکتوب به 
دبیرخانه جشنواره تئاتر استان مستقر 
در انجم��ن هنرهای نمایش��ی ش��عبه 

استان کرمان.
با سپاس از نشریه نگارستان که زمینه 
انع��کاس دیدگاه ها و نظرات متفاوت را 

فراهم آورده است.
دبیرخانه تخصصی
جشنواره تئاتر استان

***
از  تش��کر  ب��ا  نگارس�تان:   ◄  ◄
مسئوالن دبیرخانه جشنواره سی و یکم 
تئاتر استان در ارسال این یادداشت که 
در پاس��خ به نقد یکی از صاحب نظران 
تئاتر س��یرجان انجام ش��د، این نشریه 
آمادگ��ی خ��ود را برای قب��ول و چاپ 
هرگونه نقد و نظر و تضارب آراء در این 
زمین��ه اعالم و حق پاس��خگویی را نیز 
برای صاحبان یادداش��ت قبل محفوظ 

می دارد.

محمدعلی آزادیخواه 

کس�ی ک�ه مطالع�ه نمی کند ب�ا خودش 
معاصر نیست 

■ در بََرهوِت بی کاری ها، همیش��ه اِراده ها در 
لباِس حرف و گفتار جلوه نمایی می کنند. 

■ اِراده های ضعیف، همیشه در لباِس حرف و 
سخن خودنمایی می کنند. 

■ تربیِت اِراده را، از دانشگاِه جوانی بجو. 
■ همه ِی زیبایی ها و زیبایی آفرینی هاِی انس��ان از ِخَرد زنده، پویا 

و خیلی خوشگلش است. 
■ فردا مال شماس��ت؛ امروز، مگذار »وظیفه« و »شهوت«، فکر و 

اندیشه ات را به دو جهِت مخالف بکشند. 
■ پُر دیده ایم که باران »نِْزبار«، کم کم تبدیل به َرگبار شده است. 
)پُر دیده  یا ش��نیده ایم یعنی بس��یار دیده یا ش��نیده ایم. به باران 
ریزب��ار، در لهجه  محلی س��یرجان می گویند: »نِْزب��ار« که بر وزن 

»ِدلْدار« است. 
■ پُر شنیده ایم که »خری گفت و خرتری باور کرد.« 

■ آدم ه��ای خل و خلوش و بی دین و بی مرام، در خشکس��الی ها، 
خیلی زود از خود و خودمانی تر می شوند. 

■ از خاک بلند ش��دن و نشستن توی خاکستر هم از آن کارهای 
تاریخی پُر عبرت است. 

■ روی سگش که باال آمد، روی آدمش فرار کرد. 
■ تا با تََبِر کتاب، یِخ دریاِی روِح منجمدمان را نشکنیم و »به روز« 

نگردیم، با خودمان معاصر نمی شویم. 
■ با خواندن کتاب های تازه ی نویس��ندگان خوب و مردمی باید در 
جریان آخرین رویدادهای علمی و فرهنگی زمانه مان باشیم و مبادا 
دانش مان س��یر قهقهرایی داشته باشد و با خون نیرومند جوانی مان 

نگذاریم دانسته های فرهنگی و هنری مان بوی تعّفن بگیرند. 
■ کسی که مطالعه نمی کند، با خودش معاصر نیست. 

■ شب، روز سیاهپوشی است با هزاران راز برهنه و زشت. 
■ تا سیاهی شب ته نشین نکند، سپیده ی سحرگاهان نمی َدَمد. 

■ مبارِز با مرام و خس��تگی ناپذیر، هرگز نمی نش��یند؛ می ترس��د 
ایستادگی و مقاومتش در نشستنش تَهْ نشین ُکَند.
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کفش های خیس
مشق عشق، مشق دلواپسی، یک عاشقانه ناآرام،گندمزار سکوت و حاال کتاب 
در دست تهیه »کفش های خیس« از جمله عناوین کتاب های نجمه مرادی 
است که نوشتن را از دو دهه قبل شروع کرده است. او با مشق عشق در سال 
86 ش��روع کرد و اکنون پنجمین کتابش را با عنوان »کفش های خیس« در 
دست تهیه و تدوین دارد. گفتگوی سرویس فرهنگ و هنر نگارستان را با این 

نویسنده همشهری در شماره های بعد بخوانید.

تازه های نشر

پاسخ دبیرخانه جشنواره تئاتر استان
به یادداشت نقد جشنواره در نگارستان

از گشودن
پنجره نقد
استقبال می کنیم

کاریکلماتور

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. 

 شماره 1199 
 شنبه 9 آذر 1398  هنر ششم6

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(

جناب آقای مهندس محسن نجف آبادی 
مدیر محترم پروژه فرآوری و خردایش شرکت سنگ آهن گهرزمین 

با نهایت تأس�ف و تأثر مصیبت وارده را حضور ش�ما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، از 
درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و سالمت آرزومندیم. 

خانواده گلشن 

جناب آقای حاج محمود راشدی
درگذشت برادر بزرگوارتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض 
نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت واس�عه 

و برای شما و خانواده محترم صبوری و شکیبایی مسئلت می نمایم.

پورفریدونی 
اتحادیه صنف لوازم التحریر و کتابفروشان

جناب آقایان 

حاج ناصر و رضا رئیسی زاده 
مصیبت وارده را به ش�ما و خانواده محترمتان تس�لیت عرض نموده، از 
خداوند تبارک و تعالی برای آن مرحومه علو درجات و برای شما و سایر 

پورفریدونیبازماندگان صبر مسئلت می نمایم. 
 اتحادیه صنف لوازم التحریر و کتابفروشان

جناب آقای 

مهندس محمد نورمندی 
مصیبت وارده را حضور شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض 
نموده، از درگاه خداوند متعال ش�ادی روح آن مرحومه و صبر و 

سالمت بازماندگان معزز را مسئلت می نماییم. 
اداره تعاون روستایی 

جناب آقای 

مهندس محمد نورمندی
با نهایت تأس�ف ضایعه درگذشت خواهر گرامیتان را حضور شما 

سرور ارجمند و خانواده گرامی تسلیت عرض می نماییم. 
اتحادیه شرکت های تعاون روستایی

جناب آقای راشدی 
رئیس محترم صنف لوازم خانگی 
درگذش�ت ب�رادر بزرگوارت�ان را حض�ور ش�ما و خان�واده 
محترمتان تس�لیت عرض نموده، از درگاه یگانه قادر متعال 
ش�ادی روح و عل�و درج�ات آن مرحوم و صبر و س�المت 

بازماندگان را مسئلت می نماییم. 

لوازم خانگی توس چینی 
حسن پور- رضایی 

جناب آقای 

حاج ناصر رئیسی زاده 
ریاست محترم اتحادیه لوازم یدکی اتومبیل

ب�ا نهایت تأس�ف مصیبت وارده را حضور ش�ما و 
خانواده گرانقدرتان تسلیت عرض نموده، از درگاه 
خداون�د متعال ش�ادی روح آن مرحومه و صبر و 

سالمت بازماندگان معزز را مسئلت می نماییم.

اتحادیه صنف خدمات رایانه 

جناب آقای 

حاج ناصر رئیسی زاده 
ریاست محترم اتحادیه لوازم یدکی اتومبیل 

با نهایت تأسف مصیبت وارده را حضور شما، فرزندان 
بزرگوار و خانواده محترمتان تس�لیت عرض نموده، از 
درگاه خداوند متعال ش�ادی روح آن مرحومه و صبر و 

سالمت بازماندگان را مسئلت می نماییم. 

اسماعیل افشاردوست
اتحادیه صنف نانوایان 

اخوان محترم اسدی
ضایعه درگذش�ت پ�در بزرگوارت�ان مرحوم حاج 
غالمعلی اسدی زیدآبادی را محضر ارزشمند شما 
تس�لیت عرض نموده از خداوند رحمان برای آن 
عزیز س�فر کرده غفران وبرای بازماندگان صبر و 

اجر مسئلت می نمایم.

ابوالقاسم رنجبر

جناب آقای 

حاج ناصر رئیسی زاده 
ریاست محترم اتحادیه لوازم یدکی اتومبیل 
با نهایت تأس�ف مصیب�ت وارده را حضور ش�ما، 
فرزندان بزرگ�وار و خانواده محترمتان تس�لیت 
ع�رض نم�وده، از درگاه خداون�د متعال ش�ادی 
روح آن مرحوم�ه و صبر و س�المت بازماندگان را 

مسئلت می نماییم. 

اتحادیه صنف لوازم خانگی و مبلمان 

جناب آقای 
حاج محمود راشدی  

ریاست محترم اتحادیه لوازم خانگی و مبلمان
ضایعه درگذش�ت اخوی بزرگوارتان را حضور شما و 
خانواده محترمتان تس�لیت عرض نم�وده، از درگاه 
خداوند متعال رحمت و مغفرت واسعه الهی برای آن 
مرحوم و صبر و اجر بازماندگان را مسئلت می نماییم. 

اسماعیل افشاردوست
 اتحادیه صنف نانوایان

جناب آقای 
حاج محمود راشدی  

ریاست محترم اتحادیه لوازم خانگی و مبلمان
با نهایت تأس�ف ضایعه درگذش�ت برادر بزرگوارتان را 
حضور ش�ما و خانواده محترم تس�لیت ع�رض نموده، 
از درگاه خداون�د متعال ش�ادی روح و علو درجات آن 
مرحوم و صبر و سالمت بازماندگان را مسئلت می نماییم. 

اتحادیه صنف لوازم خانگی و مبلمان

خانواده محترم 

رئیسی زاده 
با نهایت تأس�ف مصیبت وارده را حضور ش�ما س�روران 
ارجمند تس�لیت عرض نموده، از درگاه ایزد منان شادی 
روح آن مرحوم�ه و صبر و س�المت بازمان�دگان معزز را 

مسئلت می نماییم. 

شرکت حمل و نقل سپهر سمنگان
محمدی
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نظام تبلیغات شهری 
و حقوق شهروندی 

گروه شهر: منظر شهری یکی از ارکان مهم شهری است و باید دانست 
که یکپارچگی بخش��یدن بصری و س��اختاری به مجموعه ساختمان ها، 
خیابان ها و مکان های محیط شهری در قالب سیما و منظر شهری امری 
بسیار مهم تلقی می شود. امروزه به دلیل رقابت شدید تولیدکنندگان کاال 
و خدمات، »تبلیغات محیطی به ویژه در ش��هرها« به عنوان یک صنعت 
مدیریتی به عاملی برای اطالع رس��انی و بازاریابی تبدیل شده است. از 
س��وی دیگر با گسترش شهرنشینی و ماش��ینی شدن جوامع، پیام های 
تبلیغاتی یکی از مراجع فکری مردم به ش��مار رفته و بر همین اس��اس 
روزان��ه هزاران پیام تبلیغاتی صوتی- بص��ری، متفاوت و گاه متضاد، در 
معرض دید ش��هروندان قرار می گیرد. از همین رو، تأثیر عظیم تبلیغات 
بر ش��کل دهی افکار عمومی جوامع، ضرورت یکپارچگی نظام تبلیغات 
ش��هری، مدیریت واحد و س��ازماندهی این عرصه را دو چندان می کند.
این امر گذشته از دستاوردهای اقتصادی برای صنعت جوامع، در برخی 
ش��هرها به معضلی قابل توجه و پیگیری تبدیل شده و ضمن آالیندگی 
سطح شهر و ایجاد آلودگی های بصری، تأثیرات مخربی هم بر بهداشت 
روانی و جسمی شهروندان داشته است. در کنار آن، تبلیغ بی رویه کاالها 
را که به عاملی برای افزایش آمار آسیب های اجتماعی، گسترش احساس 

فقر و نارضایتی عمومیت بدیل شده است، نباید فراموش کرد.
رعایت حقوق شهروندی از ضوابط اصلی در امر تبلیغات است و تبلیغات 
محیطی نباید حقوق شهروندی مردم را تضییع کند؛ عالوه بر آن به دلیل 
آنکه در تبلیغات ش��هری از فضاهای عمومی و حقوق مدنی شهروندان 
هزینه می ش��ود، در نهایت باید به ارتقای محیطی و بهبود شاخص های 

زندگی مردم منجر شود.
پایبن��دی ب��ه اخ��الق از معیارهای اصل��ی امر تبلیغات اس��ت و صرف 
س��ودآوری نباید بهانه ای برای انجام هر نوع تبلیغ در فضاهای ش��هری 
دانست؛ بنابراین تبلیغات باید عالوه بر سودآوری برای کسبه و صاحبان 
ش��رکت ها، منافع مادی، معنوی و زیبایی ش��ناختی ش��هروندان را نیز 

تأمین کند.
در بح��ث حقوقی تبلیغات محیطی، باید دو موضوع را مد نظر قرار داد، 

یکی بحث منظر شهری و دیگر بحث ایمنی عابران.
در حال حاضر به نظر می رسد که توجه به حقوق شهروندان در تبلیغات 
محیطی و دیوار نویس��ی به ویژه در سطح شهر به بوته فراموشی سپرده 
ش��ده و بحث کارشناسی حقوقی تبلیغات محیطی مورد بی توجهی قرار 

گرفته است. 
یک نکته بس��یار مهم آن این اس��ت که محیط شهر به دلیل آنکه آنچه 
می بینی��م به طور مس��تقیم بر ش��رایط روانی و خلقی ش��هروندان اثر 
می گذارد، باید از یک انتظام و نظم و آرامشی برخوردار و برای شهروندان 
آرامش بخش باش��د نه آس��یب زا. در حالی که در و دیوار شهر در حال 
حاضر آکنده از تبلیغاتی اس��ت ک��ه در طرح ها، رنگ ها و ابعاد مختلفی 
خودنمایی می کنند و این مسئله مهم باید از سوی شهرداری و دخالت 
راهنمایی و رانندگی ساماندهی شود تا حقوق شهروندان تضییع نگردد.

نقد و نظر

شیما قاسمی نژاد *

چرکین بودن دیوارهای س��اختمان های ش��هر، تبلیغ 
نویسی کاالها و خدمات روی نمای بناها و دیوار، همگی 
حاصل بی توجهی ش��هروندان به نما و منظر ش��هری 
اس��ت که در ش��هرهای ما به وفور دیده می شود. این 
چهره مشوش باعث آلودگی بصری و روانی شهروندان 
ش��ده و به تدریج سبب کسالت می ش��ود. زیبا سازی و 
پاک کردن دیوار نوش��ته ها از سطح دیوارهای شهر نه 
تنها کمک کردن به روحیه ش��هروندان تلقی می شود 
بلکه موجب زیباس��ازی شهر نیز خواهد شد. متأسفانه 
دیوارهای ش��هرمان صفحه نمایش��ی ب��رای تبلیغات 
کاسبی های مردم ش��ده و تا چشم کار می کند فضای 
شهر از دیوارنویسی ها و نقاش��ی های بی مورد پُر شده 
که از بعد زیبایي شناسي، ضد منظرآرایي است و نماي 

زشتي به چشم اندازها مي دهد. 
از سویی موجب پیچیده شدن محیط دید رانندگان و 
به تبع آن کاهش تمرکز آن ها و افزایش خطر می شود 
و حتي موجب کاهش اثرپذیري و اطاعت پذیري نسبت 
به تابلوهاي راهنمایي و رانندگي نیز مي شودکه تالش 
بیش��تر مسئوالن و مدیران ش��هری در این زمینه نیاز 
اس��ت تا ش��هروندان به جای تبلیغات روی دیوارهای 
ش��هر که جلوه مناسبی ندارد و از سویی به عنوان یک 
منبع حواس پرتی مشکالت ترافیکی و رانندگی ایجاد 
می کند، بتوانند از تبلیغات صحیح و اصولی اس��تفاده 
کنن��د. طب��ق تحقیقات پژوهش��گران، ش��اخص های 
عملک��ردی انح��راف از خط��وط، عبور ب��دون دقت و 
خطرن��اک از تقاطع ه��ا، عدم رعایت فاصل��ه طولی با 
دیگر خودروها، تغییر جهت ناگهانی و بدون راهنما در 
مکان هایی که دارای تابلوهای تبلیغاتی و دیوارنویسی 

می باشد به شّدت افزایش داشته است.
با توجه به موقعیت اقتصادی شهرس��تان و گس��ترش 
مش��اغل و حرفه ها در ش��هر و س��عی صاحب��ان کاال 
و مش��اغل در جذب هرچه بیش��تر مش��تری موجب 
گس��ترش تبلیغات گردیده است و در نقاط مختلف از 

جاده، خیابان و حتی کوچه ها نیز به چشم می خورد اما 
متأسفانه تبلیغات به صورت سنتی بوده است و بیشتر 
با دیوارنویسی و نصب بَِنر در هرجایی که دید بیشتری 
داش��ته باشد نمود پیدا کرده است و بیشتر هم توسط 
مش��اغلی که درآمدزا نیستند نیز مش��اهده می گردد. 
اکثر کسانی که دیوارنویسی انجام می دهند به صورت 
تجرب��ی مه��ارت را آموخته ان��د و فاقد عل��م طراحی 
و گرافی��ک محیطی اع��م از ترکیب رنگ ه��ا و اندازه 
تابلوها و فونت نوشتار می باشند که باعث اغتشاش در 
فضاهای ش��هری و خستگی چشم شهروندان می شود 
به نحوی که وقتی چند س��اعت در خیابان ها س��پری 
می کنیم وقتی به خانه برمی گردیم خس��ته هستیم و 
این خس��تگی ناشی از آلودگی هایی است که از طریق 
چشم منتقل می شوند. ناگفته پیداست وجود تبلیغات 
شهری بخشی از مقتضیات زندگی شهری است چرا که 
اب��زاری برای افزایش اطالعات و آگاهی مردم به منظور 
تأمین ملزومات زندگی قلمداد می ش��ود اما این مسأله 
مهم باید از راه درس��ت صورت گیرد! نه با دیوارنویسی 
و تجاوز به حقوق دیگر شهروندان. طبق قوانین نصب 
تابل��و در حریم تقاطع ها، مکان های عمومی، مدارس و 
دانش��گاه ها با توجه به ش��لوغی و عبور و مرور عابران 
ممنوع می باش��د چراکه همان طور گفتیم اثرات س��وء 

رانندگی را در پی دارد که خود عاملی برای  تصادفات 
منجر به فوت و مجروحیت شدید بوده و به عنوان یکی 

از مهم ترین عوامل وقوع حادثه به شمار می آید. 
به عن��وان مثال اگ��ر راننده ای با س��رعت50 کیلومتر 
ب��ر س��اعت به م��دت10 ثانیه مش��غول ب��ه خواندن 
دیوارنویس��ی ها و تبلیغات شود حداقل14متر را بدون 
توج��ه به جلو و خیابان رانندگی کرده اس��ت که برای 
به وقوع پیوس��تن حادثه ای خطرن��اک و جبران ناپذیر 
کاف��ی و حتی زیاد اس��ت. ح��واس پرت��ی رانندگان 
یکی از مهم ترین عوامل تصادفات به ش��مار می رود به 
گونه ای که این عام��ل می تواند67 درصد از تصادفات 
و76 درص��د از عوام��ل منج��ر به تصادفات را ش��امل 
ش��ود و به ط��ور خاص تر بر اس��اس بررس��ی های یک 
تحقیق،31 درصد رانندگان دچار س��انحه شده و علت 
س��انحه را حواس پرت��ی خود به واس��طه توجه به یک 

تابل��وی تبلیغاتی اعالم کرده اند. طب��ق ماده۹۲ قانون 
ش��هرداری ها نوش��تن هر نوع مطلب یا الصاق هر نوع 
نوش��ته ای بر روی دیوارهای ش��هرکه مخالف مقررات 
باش��د، ممنوع اس��ت مگر در محل هایی که شهرداری 
ب��رای نصب و الصاق اعالنات معی��ن می کند و در این 
محل ه��ا فقط باید به نصب و الص��اق آگهی اکتفا کرد 
و نوش��تن روی آن ها نیز ممنوع است و متخلف طبق 
همین قانون عالوه بر تأدیه خسارت مالکان به پرداخت 

جریمه نیز محکوم خواهد شد. 
پس می طلبد که ش��هرداری با هم��کاری راهنمایی و 
رانندگی و ش��ورای ترافیک جلوی این معضل اساسی 
را ک��ه چندان هم به آن اهمیت نمی دهند بگیرند و با 
توجه به اینکه اکثر کسانی که با تبلیغات و دیوارنویسی 
بر روی دیوارهای ش��هری حقوق شهروندان را نادیده 
می گیرن��د و با خطر آفرین��ی موجب آلودگی بصری و 
مش��وش ش��دن ذهن ش��هروندان و حوادث متعددی 
می ش��وند به راحتی قابل شناس��ایی هس��تند توسط 
شهرداری جریمه و مؤظف به تمیزکردن و رنگ آمیزی 
دیوار گردند. البته در کنار برخورد قانونی، تقویت نگاه 
اقش��ار مختلف به ضرورت توجه به زیباس��ازی محیط 
شهری و حقوق شهروندی انکار نشدنی است و کمرنگ 
ش��دن این پدیده زشت فرهنگی نیازمند تقویت حس 
مسئولیت پذیری مردم و فرهنگ سازی است تا تبلیغات 
محیطی به مراکز مش��خص ش��ده از سوی شهرداری 
منتقل ش��ود و چهره فرهنگی ش��هر در هم نشکند و 

حقوق شهروندان نیز نادیده گرفته نشود.
 * دکترای معماری 
و مدرس دانشگاه

آنچه در و دیوار شهر را به تخریب می کشاند 

شهرآشوب
 تبلیغات شهری

 دیوارنویسی و تبلیغات شهری آن هم با این وضع نامناسب تبعات مختلفی دارد از جمله 
نازیباشدن نماهای شهری از یک سو و از سوی دیگر به هم زدن تمرکز رانندگان که خود موجب 
حواس پرتی آنها و بروز و تصادفات مختلف می شود.  مقابله با این ناهنجاری شهری و 
کمرنگ کردن این پدیده زشت فرهنگی نیازمند تقویت حس مسئولیت پذیری مردم و فرهنگ سازی 
بیشتر رسانه هاست تا تبلیغات محیطی به مراکز مشخص شده از سوی شهرداری منتقل شود و
چهره فرهنگی شهر در هم نشکند و حقوق شهروندان نیز نادیده گرفته نشود.
برای نیل به این منظور، جدای از مردم، راهنمایی و رانندگی، شهرداری و شورای ترافیک
نیز مسئولیت دارند و باید به این وظیفه اجتماعی خود عمل کنند

     آگهی شناسایی و جذب 

متخصص کارخاهن
نیروی انسانی مرد 

 ذوب و فوالد سازی سیرجان
شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر )بهره بردار کارخانه ذوب و فوالد سازی سیرجان( 

در نظر دارد از طریق برگزاری آزمون ، مصاحبه تخصصی و روانشناختی در مقاطع و رشته 

های زیر برای خود و یا پیمانکاران تحت پوشش خود نسبت به شناسایی و بکارگیری نیروی 

متخصص مورد نیاز مرد اقدام نماید. لذا از واجدین شرایط می توانند برای آگاهی و کسب 

اطالعات بیشتر از شرایط آزمون و ثبت نام ، از تاریخ 98/09/16 لغایت 98/09/21 به آدرس 

اینترنتی www.karasa.ir مراجعه و پس از مطالعه دقیق مفاد آگهی نسبت به نام نویسی اقدام نمایند.

توضیحاترشته تحصیلیمقطع تحصیلیردیف

حداکثر سن 25 سالعمومی )اولویت جذب با رشته های فنی برق و مکانیک(دیپلم1

برق )کلیه گرایش ها(فوق دیپلم2
مکانیک )کلیه گرایش ها(

متالورژی )کلیه گرایش ها(
شیمی )کلیه گرایش ها(

حداکثر سن 28 سال

برق )کلیه گرایش ها(لیسانس3
مکانیک )کلیه گرایش ها(

متالورژی )کلیه گرایش ها(
صنایع )گرایش صنایع – تحلیل سیستم ها(

حداکثر سن 30 سال

آگهی تجدید و اصالحیه 

مناقصه عمومی  شماره 98/002/م.ع
شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد "خرید، حمل و تخلیه آب به میزان برآوردی 54000 متر 
مکعب ساالنه در استخر ملک زاده واقع در شهرستان سیرجان، پلیس راه سیرجان به مدت دوازده ماه 
شمسی " خود را از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان 
می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکیwww.parizpishro.ir مراجعه و اسناد 
مذکور را از قسمت مناقصه و مزایده دانلود نمایند یا از طریق مراجعه حضوری نسبت به دریافت اسناد 
اقدام نمایند. مهلت تحویل پاکات روز شنبه مورخ 98/09/23 در محل دفتر امور قراردادها واقع در 

سیرجان- بلوار سردار جنگل – روبروی اداره صنعت، معدن و تجارت-طبقه سوم می باشد. 

میزان سپرده شرکت در مناقصه : 1.000.000.000ریال ) یک میلیارد ریال ( به صورت 500.000.000 ریال 
واریز وجه  معتبر/  بانکی  نامه  بانکی/ ضمانت  قالب چک تضمینی  در   ) ریال  میلیون  پانصد   (
نقد به شماره حساب 10/3309211/2 بانک رسالت به نام شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه و 

500.000.000 ریال ) پانصد میلیون ریال( در قالب چک عادی معتبر به نام شرکت کننده

*این  شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
* مدت اعتبار قیمت پیشنهادی سه ماه از تاریخ گشایش پاکت ها می باشد.

*هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره

 4-42237141-034 )داخلی 222 (تماس حاصل نمایند.

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
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 98/9/27 در محل سالن اجتماعات 

هالل احمر )خیابان وحید( با دستور کار ذیل برگزار می گردد: 
1- انتخاب هیئت مدیره  

2- تصویب بودجه سال آتی  
3- سایر اموری که در اختیار مجمع عمومی می باشد. 

هیأت مدیره شرکت خدماتی 
شهرک صنعتی شماره یک سیرجان 

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

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

مهلت فوق به شرکت منعکس گردد مسئولیتی نخواهد داشت. 

مدیر تصفیه مسعود احمدی پاریزی



گروه حوادث / احسان یزدی 

ب��ا هوش��یاری و اق��دام به موق��ع 

دس��تگاه  قضایی و امنیتی مدیر 
یک ش��رکت بیمه که با اختالس 
220 میلیارد ریالی قصد خروج از 

کش��ور را داش��ت بازداش��ت شد. 
دادستان عمومی و انقالب کرمان 
در گفت وگو با خبرنگار نگارستان 

ضمن تأیید این خبر گفت: در پی 
اعالم گزارش به اداره کل بازرسی 
اس��تان کرمان مشخص شد مدیر 
ی��ک ش��رکت بیمه، وج��وه 220 
میلی��ارد ریالی حق بیمه های یک 
ش��رکت خودروس��ازی را به جای 
حس��اب بیمه به حساب شخصی 
خودش واریز کرده اس��ت. قاضی 
بالفاصل��ه  داد:  ادام��ه  س��االری 
پ��س از اعالم س��ازمان بازرس��ی 
پرونده به بازپرس ویژه دادس��رای 
کرم��ان ارج��اع و مته��م قبل از 
خروج از کش��ور توسط پاسداران 
گمنام در س��ازمان اطالعات سپاه 
دستگیر ش��د. وی بیان داشت: به 
جه��ت جلوگیری از وارد ش��دن 
به  ناپذیر  جب��ران  خس��ارت های 
صنع��ت بیم��ه تمام��ی ام��وال و 
امالک مته��م توقیف و حس��اب 

های بانکی وی مسدود شد. 
ای��ن متهم با ح��ق بیمه هایی که 
به حس��اب خود واری��ز کرده بود، 
اقدام به خرید ام��الک، خودرو و 
سهام ش��رکت ها از طریق بورس 
در داخ��ل و خ��ارج کش��ور کرده 
بود. همچنین جهت جلوگیری از 

شناسایی اسناد اموال و امالک را 
به نام بستگان نزدیک خود تنظیم 
کرده و اس��ناد برخی معامالت را 
به ش��کل صوری تنظیم می کرد. 
از س��وی دیگر با همکاری خانمی 
اهل گرجس��تان اق��دام به تملک 
یک هتل در کش��ور گرجس��تان 
ک��رده ب��ود. دادس��تان کرم��ان 
تصری��ح ک��رد: با تالش س��ازمان 
بازرس��ی و اطالعات سپاه تاکنون 
6 خ��ودروی گران قیمت خارجی 
نظی��ر لندکروز، پ��رادو، هیوندا و 
... و تع��دادی ملک گران قیمت در 
نقاط مختلف ش��هر کرمان از این 
مدیر متخلف توقیف ش��ده است. 
دادخدا س��االری با اشاره به اینکه 
در بررس��ی پرونده ه��ا مش��اهده 
می ش��ود که مفسدان اقتصادی از 
طریق شگرد خریداری اموالی در 
خارج از کشور به وسیله پول های 
از طری��ق صرافی ه��ای  کثی��ف، 
دارای ش��عب در خارج از کش��ور 
اقدام می کنند، خواس��تار نظارت 
جدی مس��ئوالن بانک مرکزی بر 
فعالیت این صرافی ها در خارج از 

کشور شد.

آتش سوزی
یک خودروی پراید
در محور شهربابک

گروه حوادث: یک خودروی پراید حوالی ساعت 6:30 صبح پنجشنبه در ابتدای 
یک راه فرعی خاکی در کیلومتر 40 محور س��یرجان شهربابک )خط برگشت( به 
دلیل نامش��خصی طعمه حریق ش��د. یکی از شاهدان حادثه به خبرنگار نگارستان 
گفت: هنگامی که ما به محل رس��یدیم پراید س��فید در حال سوختن بود و هیچ 
شخصی در کنار آن حضور نداشت. وی بیان داشت: چراغ خطرهای پراید نیز وجود 

نداشتند و احتمال این فرضیه وجود دارد که خودرو سرقتی است.

توقیف 3800 لیتر 
مشروب در 4 عملیات

گروه حوادث: دادس��تان عمومی و انقالب سیرجان از کشف 4 محموله 
مشروبات الکلی دست ساز توسط مأموران پلیس امنیت عمومی و کالنتری 
زیدآباد طی هفته گذشته خبر داد. قاضی محسن نیک ورز افزود: مأموران 
پلی��س در پی اطالع از وجود 4 کارگاه تولید مش��روب، محل را زیر نظر 
گرفته و هر 4 کارگاه را منهدم و 4 نفر را دس��تگیر کردند. وی ادامه داد 
450 لیتر از مش��روب های ذکر شده در شب اغتشاشات سیرجان کشف 
ش��د. وی ادامه داد: 270 لیتر از مشروب ها نیز در شهرک تعمیرکاران از 

زیر زمین یک مغازه توقیف شد.

معرفی رئیس جدید پلیس
 مبارزه با موادمخدر سیرجان

گروه حوادث: با پیشنهاد فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان و طی حکمی 
از سوی فرمانده انتظامی استان کرمان، رئیس جدید پلیس مبارزه با موادمخدر 

شهرستان سیرجان معرفی شد. 
به گزارش خبرنگار نگارستان سرهنگ علی 
رضای��ی که پی��ش از این به عن��وان معاون 
وظیفه عمومی نیروی انتظامی س��یرجان و 
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر رفسنجان 
مشغول به خدمت بود، به عنوان رئیس پلیس 
مب��ارزه با مواد مخدر س��یرجان معرفی و از 
زحمات س��رهنگ موسی رجایی تقدیر شد. 
عملکرد پلیس مبارزه با موادمخدر سیرجان 
در س��نوات گذش��ته قابل توجه بوده و آمار 

کشفیات مواد مخدر نسبت به گذشته افزایش یافته است.

کشف کلت کمری
از یک متهم فراری

گروه حوادث: مأموران پلیس آگاهی 
شهرس��تان س��یرجان هفته گذش��ته 
موفق ش��دند یک مته��م فراری تحت 
تعقیب از سوی مأموران پلیس مبارزه 
با مواد مخدر شهرس��تان خاتم استان 
یزد را در منازل آپارتمانی نجف ش��هر 
شناس��ایی و دس��تگیر کنند. فرمانده 

انتظامی شهرس��تان سیرجان ضمن تأیید این خبر گفت: این فرد به علت 
قاچاق موادمخدر تحت تعقیب و فراری بود که در نجف ش��هر شناسایی و 

به دام افتاد.
س��رهنگ محمدرضا ایران نژاد افزود: در بازرس��ی از خودروی سمند این 

متهم یک قبضه کلت کمری کشف و ضبط شد.

جسد مرد معتاد
در پارک یاسمن

گروه حوادث: جسد یک مرد معتاد کارتن خواب هفته گذشته در حوالی 
سرویس های بهداشتی پارک یاسمن در خیابان وحید کشف شد. به دنبال 
مشاهده این جسد توسط شهروندان ماموران کالنتری 11 و پلیس آگاهی 
در صحنه حاضر ش��دند. پس از بررس��ی ماجرا جس��د با دس��تور قضایی 

تحویل پزشکی قانونی 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

مالتو سفت بچسب، دیگران را دزد نکن!
عامل اصلی اکثر سرقت ها، 
سهل انگاری خودمان است.
) معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان ( 
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جزئیات جدیدی از ماجرای
 دستگیری مدیر یک شرکت بیمه 
درگفت و گو با دادستان کرمان 

اختالس
22 میلیارد
تومانی

روابط عمومی شرکت ملی صنایع مس ایران

آگهی مناقصه شماره 21982615  
موضوع مناقصه: ساخت و نصب مسیرهای دسترسی و پارکینگ های 
تعمیراتی آسانسورها و جرثقیل های سقفی مجتمع مس سرچشمه 

ش�رکت ملی صنایع مس ایران در نظر دارد: ساخت و نصب مسیرهای دسترسی و پارکینگ های تعمیراتی 
آسانسورها و جرثقیل های سقفی مجتمع مس سرچشمه را از طریق مناقصه عمومی به انجام برساند. جهت 

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

روابط عمومی شرکت ملی صنایع مس ایران

آگهی مناقصه شماره 21982725   
موضوع مناقصه: انجام عملیات بازسازی و نصب 

ریل بر روی دیوارهای ریلی زیر سنگ شکن و انجام عملیات نگهداری،
 تعمیرات و تعویض درام های نوار دو سنگ شکن اولیه مجتمع مس سرچشمه 

شرکت ملی صنایع مس ایران در نظر دارد: انجام عملیات بازسازی و نصب ریل بر روی دیوارهای ریلی زیر سنگ شکن و 
انجام عملیات نگهداری، تعمیرات و تعویض درام های نوار دو سنگ شکن اولیه مجتمع مس سرچشمه را از طریق مناقصه 

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

اطالعیه
دانشگاه علمی کاربردی مرکز آموزش نوبنیاد سیرجان 

اولین دوره آموزشی همراه با استخدام را برگزار می کند
 دوره آموزشی 252 ساعته  تک پودمان

 همیار خانواده 
مجموعه همراز )شرکت همیار مهان راه زندگی(  از بین دانش پذیرانی که این دوره را با موفقیت گذرانده اند نیروی تخصصی 
خود را به عنوان همکار  انتخاب خواهد نمود. و هشتاد درصد از هزینه شرکت در دوره را بصورت وام دراز مدت خواهد پذیرفت. 

قابل توجه دارندگان مدارک کارشناسی ارشد و کارشناسی  در رشته های روانشناسی، علوم تربیتی، مشاوره و مددکاری 
زمان ثبت نام: از 16 تا ۲۴ آذرماه 1398 

محل ثبت نام ، دانشگاه نوبنیاد         نحوه ثبت نام : بصورت  حضوری در دانشگاه           آدرس: سیرجان 
مدارک مورد نیاز:

1- مدرک تحصیلی یا نامه از دانشگاه به شرط داشتن حداکثر 21 واحد  2- تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت 
ملی 3- سه قطعه عکس سه درچهار زمینه سفید 4-مدرک تعیین وضعیت نظام وظیفه برای آقایان 

انتهای بلوار شهید عباسپور، شهرک صنعتی شماره یک، میدان صنعت، خیابان صنعت یک 
شماره تماس : 03442298101و 09388939774

 www.nobonyad.ac.ir

بدین وسیله از افرادی که از

 مرحوم حامد سیوندی
 طل�ب و یا حس�ابی دارن�د تقاضا می ش�ود با 
ش�ماره های 09158270277 و 09138420177 

تماس حاصل نمایند. 

جناب آقای حاج محمود راشدی  
ریاست محترم اتحادیه لوازم خانگی و مبلمان

با نهایت تأسف ضایعه درگذشت برادر بزرگوارتان را حضور شما و خانواده 
محترم تس�لیت عرض نم�وده، از درگاه خداوند متعال ش�ادی روح و علو 

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

مسعود ساوه 

جناب آقایان
 نوید و شایان ستوده نیا  

با نهایت تأسف ضایعه درگذشت ابوی بزرگوارتان را حضور شما و خانواده 
محترم تس�لیت عرض نم�وده، از درگاه خداوند متعال ش�ادی روح و علو 

درجات آن مرحوم و صبر و سالمت بازماندگان را مسئلت می نمایم. 
وحید و سعید نصرت آبادی

جناب  آقای مهندس حامد گوئینی
مسئول محترم حراست شهرداری پاریز

با نهایت تأسف ضایعه درگذشت ابوی بزرگوارتان را حضور شما و خانواده 
محترم تس�لیت عرض نم�وده، از درگاه خداوند متعال ش�ادی روح و علو 

درجات آن مرحوم و صبر و سالمت بازماندگان را مسئلت می نمایم. 
اسماعیل صفورایی- شهردار پاریز

جناب  آقای مهندس حامد گوئینی
مسئول محترم حراست شهرداری پاریز

با نهایت تأسف ضایعه درگذشت ابوی بزرگوارتان را حضور شما و خانواده 
محترم تس�لیت عرض نم�وده، از درگاه خداوند متعال ش�ادی روح و علو 

درجات آن مرحوم و صبر و سالمت بازماندگان را مسئلت می نماییم. 
حسین اسکندری نسب و خانواده

جناب  آقای مهندس حامد گوئینی
مسئول محترم حراست شهرداری پاریز

با نهایت تأسف ضایعه درگذشت ابوی بزرگوارتان را حضور شما و خانواده 
محترم تس�لیت عرض نم�وده، از درگاه خداوند متعال ش�ادی روح و علو 

درجات آن مرحوم و صبر و سالمت بازماندگان را مسئلت می نماییم. 
جواد جعفری پاریزی و خانواده

جناب آقای حاج ناصر رئیسی زاده 
ریاست محترم اتحادیه لوازم یدکی اتومبیل

با نهایت تأسف مصیبت وارده را حضور شما و خانواده محترمتان 
تس�لیت عرض نم�وده، از درگاه خداوند متعال ش�ادی روح آن 

مرحومه و صبر و سالمت بازماندگان را مسئلت می نمایم.
مسعود ساوه 
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سیاسی  /   اجتماعی /   فرهنگی

امام صادق )علیه الّسالم(: 
از بدی  ها دوری کنید

تا عمرتان طوالنی شود.
انتخابات و مشروعیت 

بیژن ادبی

 مهم تری��ن عامل��ی که در هر س��اختار حاکمیتی 
رون��د  می ش��ود،  آن  ق��وام  و  دوام  موج��ب 
»مش��روعیت بخش��ی« اس��ت. مهم تری��ن منبِع 
»مشروعیت بخش��ی«، فرایند رای گیری و برکش��یدن اکثریت در یک 
روند مردم ساالرانه است. روندی که در آن کنشگران سیاسی و احزاب، 
جایگاه و وزنه ای داش��ته باشند و جایگاه خود را در بسنجند و ببینند 
ک��ه از چه دایره ی نف��وذ و محبوبیتی در میان توده م��ردم برخوردار 
اند. اس��اِس »مشروعیت بخش��ی« در نظام های سیاسی مردم ساالر که 
اختیار و اراده انس��انی را به عنوان عنصری تعیین کننده در سرنوشت 
آن ملت می دانند، بر پایه ی برگزیده ش��دن اکثریت در فرایند س��الم 
رأی گیری اس��ت. اگر قرار باشد که رای مردم، هیچ تأثیر قابل توجهی 
در ساختار تصمیم گیری یک نظام سیاسی نداشته باشد، چیزی شبیه 
به نظام های اس��تبدادی اروپا و ایران پیش از مش��روطیت را می توان 
تص��ّور کرد ک��ه در آن حتی به ص��ورت دکوری و ص��وری و تصنعی 
نی��ز هیچ انگی��زه ای برای اقناع افکار عموم��ی  و ایجاد رضایت ذهنی 
م��ردم وجود نداش��ت. هنگامی که مردم در اص��اح و تغییِر روندهای 
جاری نقشی نداش��ته باشند، شکاف و گسِل بی اعتمادی  میان ملّت ها 
و دولت ها ایجاد می ش��ود که در نهایت مفهوم »مشروعیت« را که در 
ابتدای این یادداشت به آن اشاره شد، تحت تأثیر قرار می دهد و بنای 

مستحکم مناسبات اجتماعی نیز دچار خدشه می شود.
پس بر اساس همین مقدمه کوتاه، تا این جاِی کار بر سر این اصل اجماع 
وجود دارد که تقویت مش��روعیت در هر سیس��تمی نیازمند حاکمیت 
قانون و لحاظ کردن اراده ی مردم در تعیین حق سرنوش��ت خود است. 
با ای��ن اوصاف، بر هیچ انس��ان آزاده و منصف��ی در هیچ کجای جهان 
پوش��یده نیس��ت که افزایش مش��ارکت مردم در بزنگاه های انتخابات، 
علی الخص��وص انتخاب��ات مجلس که س��ویه های ش��هری، طایفه ای و 
قومیتی نیز دارد، اگر در س��امت و ش��رایط بی حاشیه و عادالنه انجام 
ش��ود، به خودیِ خود، مترادف با پیشروی متوازن به سوی خواست های 
منطقی جامعه است. برای نیل به این مقصود نیز باید همه فاکتورها را 
مد نظر قرار داد. در حقیقت افزایش مش��ارکت پیش از آن که به تعدد 
کاندیداها، آرمان ها، اهداف و برنامه های پیش��نهادی آنان وابسته باشد، 
بیش��تر از هر چیز بستگی به شرایط و احواِل اجتماعی و سیاسی مردم 
در آن بره��ه تاریخی دارد. اگر قرار اس��ت م��ردم در انتخابات، حضور 
تاثیرگذار و ش��ایان توجه و تاملی داشته باشند، نباید بر خاف جریان 
کل��ی رودخانه مردم گام برداش��ت. »ماکس وبر« نی��ز مهم ترین منابع 
مشروعیت را قانون، عقانیت و دیوان ساالری می داند و معتقد است که 
در نظام های مردم س��االر فقط بای��د از طریق تعامل با مردم و  کانالیزه 

کردن انتظارات، نبض افکار عمومی را در دست گرفت.
»وب��ر« البته معتقد اس��ت ک��ه اگر ای��ن پایه های مشروعیت بخش��ِی 
عقانی فراهم نباش��د، بوروکراس��ی تبدیل به قفس��ی آهنین می شود. 
اس��اس دموکراس��ی نیز بر پایه احترام و تبعیت از خواس��ِت مشترک 
اکثریِت مردم است. برای مشارکت خواهی از مردم و انگیزش آنان برای 
رأی دهی، در گام نخس��ت باید )خواس��ِت عمومی( را پذیرفت. فاح و 
ص��اح یک ملّت تنها از طریق صندوق رأی تأمین می ش��ود و صرفاً از 
این گذرگاه می توان همبس��تگی ملّی و س��عادت و رفاه و بهروزی یک 

ملّت را تضمین کرد. 
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حاال دیگر صدای آژیر خطر برای تیم فوتبال گل گهر 
در دوهفت��ه مانده به نیم فصل به گوش خبرنگاران 
حامی این باشگاه نیز که تا به حال به دلیل داشتن 
تعهده��ای پیدا و پنه��ان و بنابر وظیفه نانوش��ته 
چشم بسته از آن دفاع می کردند هم رسیده است تا 
در گزارشی با عنوان »راه نجات از سقوط« علت العلل 
ناکامی های تیم را از ورزشی نویسان کشوری سؤال 
کنند. جالب آنکه پاسخ دهندگان بعد از گذشت 12 
هفته از لیگ به همان نکته هایی اشاره کرده اند که 
ورزشی نویسان نگارس��تان در ابتدای فصل و آنجا 
که می نوش��تند: »تاریخ مصرف وینگو تمام ش��ده 
اس��ت« اشاره داش��تند و گفتند شروع لیگ برتر با 
وینگوبگوویچ )که نه بخاطر دانش فّنی بلکه با عدم 
نتیجه گیری رقبا و خوش شانسی صعود کرد(، اشتباه 
بود و گل گهر نمی بایست با او ادامه می داد. آنجا که 
س��ردبیر روزنامه خبر ورزش��ی می گوید: »گل گهر 
وقتی صعود کرد با خودش تعارف داش��ت و یادش 

نبود که این تیم را وینگو باال نیاورده است«. 
او در مورد جالی هم می گوید اگر از من بپرس��ید 
جالی مربی خوبی اس��ت یا خی��ر می گویم مربی 

خوبی اس��ت ولی اگر بپرسید جالی برای گل گهر 
مربی خوبی است یا خیر می گویم خیر، چون امثال 
جالی نتوانسته اند تاکنون تیمی را از بحران نجات 
بدهند.« پژمان رهبر س��ردبیر سایت »ورزش سه« 

هم پاسخ های مشابهی به این سؤاالت داد.
تیم فوتب��ال گل گهر اما در هفته س��یزدهم، عصر 
پنجش��نبه در حالی که در خانه ب��ازی می کرد در 
یک بازی ناامید کننده به نفت مسجد سلیمان هم 
امتی��از داد تا همچنان رنگ پی��روزی را نبیند. این 

در حالی بود که شاهین، همسایه قعرنشین گل گهر 
در انتهای جدول توانست در تبریز از تراکتور امتیاز 
بگیرد تا با گل گهر تنها یک امتیاز اختاف پیدا کند. 
چنانچه روند رو به رشد شاهین بوشهر ادامه یابد و 
گل گهر که بازی سختی این هفته با پرسپولیس در 
تهران دارد باز هم امتیاز بدهد عبور شاهین بوشهر 
از گل گهر چندان دور از دسترس نیست و این یعنی 
صدای آژیر سقوط برای تیمی که مدیرانش با غرور 

تمام به نقدهای رسانه ها گوش فرا نمی دهند.

صدای پای 
سقوط!

صید ماهی از آب گل آلود 
محمودآبادی چرا آمد و چرا رفت

ش��یخ محمد محمودآبادی در به دس��ت آوردن عنوان فرماندار سیرجان 
موفق نبود و اگر چه نشریات همسو با وی - به رسم معمول - تاش کردند 
برای بهره برداری سیاسی، ناکامی او را به دیگران نسبت دهند اما آگاهانه 
یا نا آگاهانه با دفاع بد لطمه بیش��تری به او وارد س��اختند. محمودآبادی 
که مدیرکلی حوزه اس��تاندار را بر عهده داشت با وجود داشتن پرونده در 
س��ازمان بازرس��ی و برخی مراجع قانونی دیگر برای پذیرفتن سرپرستی 
فرمانداری سیرجان به گفته برخی ها ریسک بزرگی کرد در حالی که بنا 
به اعتقاد ناظران امر باید احتمال می داد در استعامات مربوط به او برای 
صدور حکم با مش��کل مواجه ش��ود. او که قبل از فرمانداری سیرجان از 
معاونت فرهنگی گل گهر هم به دلیل داشتن چند پُست همزمان در استان 
با نظر س��ازمان بازرسی از این پست برکنار و حتی مجبور به بازپرداخت 
حقوق های دریافتی خود به گل گهر شده بود، همچون زمان دریافت حکم 
مدیرکلی ارشاد تاش زیادی به عمل آورد تا این حکم را هم به دست آورد 
اما با وجود برخی حمایت ها از سوی مسئوالن ارشد شهرستان -که خود 
هم به آن اذعان دارد- موفق به این کار نش��د تا راه آمده از اس��تانداری را 

دوباره برگردد.
عملکرد سوء فرمانداری سیرجان در بحران بنزین که ناشی از کم تجربگی 
بود و مصاحبه عجوالنه سرپرس��ت فرمانداری با یکی از نشریات که در 
آن تناقض ه��ای زیادی دیده می ش��د به این ماجرا دامن بیش��تری زد 
تا ش��یخ فرمانداری را بیش��تر در کانون توجهات اتفاقاتی قرار دهد که 
می شد آن را بهتر مدیریت کرد و از آثار و تبعات آن کاست. با این حال 
امیدواریم شیخ همشهری با تاش هایی که از سوی نماینده و امام جمعه 
شهرس��تان برای ابقا در این پست از وی شده راهی برای بازگشت پیدا 
کند تا ش��هروندان به نّیت آن هایی که قصد صید ماهی از آب گل آلود 

سیاست را دارند بیشتر پی ببرند! 
مجلس ُپر سروصدای آینده

 تا لحظه نوش��تار این ستون)پنجشنبه ش��ب( چهره های شاخصی در 
س��یرجان برای نام نویسی به ستاد انتخابات شهرستان مراجعه نکردند 
و آن هایی هم که آمدند جز یکی دو س��ه نفر چندان ش��ناخته ش��ده 
نیس��تند اما در عوض از شهرس��تان ها و تهران خبرهایی مخابره شده 
ک��ه اگر چهره هایی که ن��ام از آن ها به میان آمده وارد ش��وند مجلس 
پُر س��رو صدایی شکل خواهد گرفت. از هادی غفاری نماینده جنجالی 
اسبق و پرآوازه اصاحات برای تهران گرفته تا محمد باقر قالیباف برای 
مشهد و سعید جلیلی و حمید رسایی چهره های تند اصولگرا و برخی 
عناصر اصاح طلب دیگر که هنوز حضورشان قطعی نشده است. گفته 
می شود هنوز حضور الریجانی نیز در انتخابات پیش رو مشخص نیست 
ک��ه چنانچه نیاید برای انتخاب رییس جدید مجلس خیلی ها با هم به 

رقابت خواهند پرداخت.

حاشیه - خبر

برپایی جشنواره خیریه غذا در بیمارستان دکتر غرضی

همکاران عزیز و گرامی 

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

با نهایت تأس�ف مصیبت وارده را حضور ش�ما س�روران ارجمند تس�لیت عرض نموده، از درگاه 
خداوند متعال شادی روح آن مرحومه و صبر و سالمت بازماندگان را مسئلت می نماییم. 

سیدمحمود هاشمی مدنی )فروشگاه بلبرینگ( 

تقدری و سپاس 

بدین وسیله از کلیه سروران ارجمند، دوستان، آشنایان و
 اقوام به ویژه معاون اول محترم رئیس جمهور جناب آقای جهانگیری،

 جناب آقای شهباز حسن پور نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسالمی،
 س�ردار عبدالرض�ا ناظری فرمانده محت�رم نیروی انتظامی اس�تان، اعضای محترم 
ش�ورای شهر سیرجان، رؤسا و کارکنان ادارات صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف 
و اتحادیه های صنفی، کسبه و بازاریان، کارکنان محترم اداره اماکن نیروی انتظامی، 
سازمان های تحت مدیریت ش�هرداری، شرکت های تابع معدن گل گهر و سرچشمه، 
جامعه پزش�کی و مهندسی و وکالی دادگس�تری، کارکنان محترم سفارت سوئیس 
دفتر حافظ منافع، دوستان و آشنایان خارج از کشور، هیأت های مذهبی، هیأت های 

ورزشی و کامیون داران محترم که در مراسم تشییع، تدفین و ترحیم 

حاجیه مری الینا  رئیسی زاده 
)همسر حاج ناصر رئیسی زاده(

ش�رکت و ابراز همدردی نمودند یا با چاپ آگهی، ارسال پیامک و تاج گل و یا تماس 
تلفن�ی م�ا را مورد تفقد قرار دادند تقدیر و تش�کر به عمل می آی�د. آرزومندیم در 

شادی های شما عزیزان پاسخ گوی لطف و محبت تان باشیم. 

خانواده ناصر رئیسی زاده 



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

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

 09139473880-42252330
09136473880 سلطانی

شعبه دیگری ندارد

6  صفحه
نیازمندیهای سیرجان

اولین و جامع ترین

 نیازمندیهای  استان

شنبه 16 آذر ماه 1398 - 10 ربیع الثانی 1441 - 7 دسامبر  2019
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نمایندگی :بلوار عباسپور
 حد فاصل خ نواب و حر ریاحی 

شهسواری 
9132478535 

42334979 

نمای ماندگار 
با  آجر نمای محک تهران

انواع نسوز- شیل - رس

    فروش،نصب،سرویس، تعمیر  و  لوله کشی زیرکار 

 کـولر گـازی اسپــلیـت  

خیابان وحید 
روبروی فروشگاه افق کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
09164458335

نقد و اقساط

به یک شاگرد سفیدکار دائمی با 
حقوق مکفی نیازمندیم.

09022789751

جوشکاری آبگرمکن
 در منزل دراسرع وقت

09130450214

ایزوگام ، قیرگونی شول
شیب بندی ،

 سیمان روی کاهگل
09133794317
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دیاموند اپیالسیون  سالن 
  اپیالسیون کل بدن 60,000 تومان

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

بلوار عباسپور ، خیابان بسیج فرعی پیک کوچه پیک 3

ده سال 
سابقه کار

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 

negarestanniaz@در دنیای مجازی با شما هستیم
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به یک نفر مربی خانم مسلط 
به زبان انگلیسی جهت تدریس در 

آموزشگاه نیازمندیم.
09135864363 جاللی

به دو نفر شاطر تنوری به صورت تک شیفت 
نیازمندیم.)حقوق هر شیفت 2/500میلیون تومان + بیمه(

ساعت کاری هر شیفت:
 صبح ها 6 تا 14 - عصرها 14 تا 22

09162723818

به 10 نفر بازاریاب مجرب جهت کار در 
یک شرکت موادغذایی معتبر با حقوق مزایا 

و پورسانت عالی نیازمندیم.
09138420351

به یک نفر خانم مجرد مسلط به کار 
کافی نت واقع در بلوار دکترصادقی چهارراه 

دانشگاه آزاد جهت همکاری نیازمندیم.
09133780426

به تعدادی نیروی ساده مرد جهت کار در 
 بیرون بر زعفرون  به همراه صبحانه نهار و شام

با حقوق  ماهیانه یک میلیون و هفتصد هزار تومان 
+ بیمه نیازمندیم.
09369908366

به یک ضامن کارمند با نامه 
حسابداری جهت ضمانت تسهیالت 

بانکی نیازمندیم.
09135068503

به یک راننده ماهر جرثقیل 
خاورپایه 2 نیازمندیم.

09131780017

به یک همکار 
خانم جهت کار در 

ساندویچ و رستوران 
نیازمندیم.

09133973514
09368227179

احمدی

استادکار ماهر 
جهت کار در تعویض 

روغنی نیازمندیم.
09131455920

به یک شاگرد 
جهت کار کاغذ دیواری 

نیازمندیم.
)ترجیحا مجرد(

09132457308

از یک فروشنده 
خانم جهت کار در لبنیاتی 

با حقوق و مزایای عالی 
دعوت به همکاری می شود.

09012597717

به دونفرنیروی 
خانم جهت کاردرآش 

وحلیم نیازمندیم
09138260531 

به یک فروشنده 
خانم شیفت عصر ، جهت 
کار در پوشاک تعطیالت 
خیابان نصیری نیازمندیم

09133474067

به چندنفر نیروي 
کار آقا یا خانم جهت کار در 

فست فود شیفت عصر دعوت به 
 همکاري مینمایم 

 ساعت کاري 17 الي 23:30
09363280826

آگهی استخدام شرکت 
شیرین عسل

به یک نیروی مرد با روابط عمومی 
باال جهت فروشندگی نیازمندیم

مراجعه حضوری
چهارراه اشکذری فروشگاه شیرین 

عسل  با حقوق مناسب و بیمه

به یک نیرو 
جهت کار در نمایشگاه 

اتومبیل جهانگیری 
نیازمندیم.

09133471214

از یک کارگر 
ساده جهت کار در راویز 
بندی نیازمندیم.                

09139422789

به  نصاب کابینت با ابزار 
نیازمندیم

09361486826

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

10 تا 12 ساعت کار
09210863017 

به یک خانم جهت کار در 
ساندویچی نیازمندیم

09378669096

به یک نفر جهت فروشندگی در 
فروشگاه تجهیزات ایمنی جنب پمپ 

بنزین محیاشهر نیازمندیم
09199912540

از تعدادی مهماندار خانم و آقا جهت 
همکاری در تاالر دعوت بعمل می آید.

09130502024
03442231605

به تعدادی 
اپراتور آقا و خانم برای 
کار در تاکسی بی سیم 
1820 واقع در ایستگاه 
راه آهن با حقوق اداره 
کار و بیمه نیازمندیم.

09137314144

به یک شاگرد 
ماهر و با تجربه جهت 

کاردر سالن زیبایی دانژه 
)خ تختی( نیازمندیم

42233407

به دونفرنیرو 
جهت کار در کارواش 
باحقوق ومزایای عالی 

نیازمندیم .
09137938672

به یک نیروی مرد 
جهت کار در کتابفروشی 
نیازمندیم .خیابان امام 

کتابفروشی پلیکان.
42207447

به یک کارگر 
نیازمندیم

09338971640 به یک شاگرد برای کابینت 
سازی نیازمندیم
09361486826 

از یک نفر چانه گیر ماهر با حقوق 
ماهیانه دو میلیون و چهارصد با بیمه 

دعوت بعمل میاید
 09028083560

به تعدادی بافنده ی گلیم ، با شرایط زیر 
نیازمندیم ، سن بین 30 تا 35 سال ، حداقل 

تحصیالت دیپلم ، ترجیحأ خانم مجرد 
 09131455537 

به  یک خانم مجرد جهت 
منشی در مطب دکترنیازمندیم
42258788-09133451741

به یک نیروی خانم جهت 
کار در کافی نت نیازمندیم 

09138260701

به یک نیروی 
آقا نوجوان جهت کار 
درکبابی شیفت شب 

نیازمندیم
 09131791856

از یک نفر خیر 
برای خرید اجاق گاز و 
یخچال برای خانواده ام 

کمک می خواهم
09162742680

یک شرکت 
پخش مواد غذایي ولبني 

به تعدادي بازاریاب با 
حقوق وبیمه و پورسانت 

نیازمنداست
 09133454721

به تعدادی راننده با 
ماشین، تمام وقت ، نیمه وقت 
و پاره وقت جهت کار در آژانس 
هجرت سمنگان ، خ سلیمان 

خاطر با زنگ خور باال نیازمندیم 
 09137203771

آگهی جذب نیروی قراردادی
شرکت الکتروسازه جهت تکمیل کادر خود 

نیازمند همکاران ذیل میباشد. 
-  کارشناس حسابداری، آشنا به تحریر دفاتر و 
نرم افزارهای رایج حسابداری  ،   یک نفر) مرد(
-  راننده جرثقیل، دارای گواهینامه های پایه 

یک و ویژه جرثقیل   ،  یک نفر 
)حقوق و مزایا عالی و توافقی(

 متقاضیان خواهشمنداست در وقت اداری با 
شماره 09331457365 تماس حاصل فرمایند. 

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

با مدیریت متقین   09131454060

تاسیسات گازرسانی ساالربنیان

استخدام



شنبه 16 آذر  41398
شماره 1200 روزنامه نگارستان

@negarestanniaz

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

جهت کار در کفش فروشی مردانه نیازمندیم
09196983310

به تعدادي نیروي کار)ترجیحا فني( 
جهت کار در کارخانه فوم نیازمندیم.

آدرس ابتداي شهرک صنعتي شماره 1 پ2 
شرکت فوالد فوم سیرجان

شرکت عدل سیرجان تعاونی7
از دو نفر خانم و دو نفر آقا جهت همکاری 

دعوت به عمل می آید
 ساعت مراجعه 15 الی17

09139478082

به دو 
شاگرد mdf کار 
نیمه ماهر و ماهر 

نیازمندیم.
09130456238

کارخانه لبنیات نیکالور جهت تکمیل کادر 
فنی خود از بین رشته های تحصیلی مهندسی 

صنایع غذایی، مهندسی شیمی با گرایش صنایع 
غذایی، کارشناسی تغذیه و دامپزشکی نیروی مجرد 
می پذیرد،واجدین شرایط در ساعات اداری از طریق 
شماره 09337621510 جهت هماهنگی و تعیین وقت 

مصاحبه تماس حاصل نمایند.

به یک نیروی فنی )آقا ( آشنا در امور کامپیوتر آشنایی 
با دستگاه کپی ایستاده و امور فنر زنی چاپ  صحافی و فتوشاپ  

و ترجیحا با سابقه کار در امور مربوطه ... با حقوق توافقی 
نیازمندیم 

لطفا قبل از تماس درست آگهی مطالعه کنید 
09132473243

به تعدادی خودروی ون وانا، سواری 
پژو405،پژو پارس ،سمند دو گانه سوز جهت 

سرویس دهی شرکتهای وابسته گل گهر نیازمندیم
  09133456755- 09131782461 مکی ابادی

به دونفر پشتیبان جهت )نصب وپشتیبانی( دستگاه 
کارتخوان در شهرستان سیرجان نیازمندیم. 

شرایط الزم = روابط عمومی باال-ظاهر آراسته- داشتن وسیله 
نقلیه- داشتن گوشی اندروید)حقوق  + بیمه(

09135794281  -09395848381  31244800 034  داخلی 901 
)ساعت تماس 9صبح تا 2بعد از ظهر(

به یک نیروی خانم برای کار در دفتر خدمات 
ایرانسل دارای مدرک و مسلط به کامپیوتر و روابط عمومی 
باال و ترجیحا مجرد نیازمندیم.با حقوق ماهیانه900هزارتومان.

مشخصات خود را به این شماره پیامک فرمائید 
09021455999

دفتر ساختمانی 
و دکوراسیون داخلی 
برای تکمیل کادر خود 
به یک فروشنده خانم 
با روابط عمومی باال 

نیازمند است.
09120458682

به تعدادی 
خودرو با راننده آقا 
و خانم جهت کار در 

تاکسی بی سیم 1820 با 
درآمد روزانه باالی 200 
هزار تومان نیازمندیم 

09137314144

به یک 
سند برای ضمانت 

به مدت دو ماه 
نیازمندیم 

 03442261474
09136668521

به یک 
نیروی جوان جهت 
کار در پخش مواد 
غذایی نیازمندیم
09140166190 

از فروشنده خانم 
باتجربه مجرد با روابط 

عمومی باال  جهت همکاری 
در مزون مجلسی زارا دعوت 

بعمل می آید
09132451417 

42204254
ساعت تماس

 9 الی 13 و17 الی22

به تعدادی راننده 
خانم با ماشین جهت 
کار در آژانس خاتون 

نیازمندیم
09909274863 

به یک شاگرد 
ساده و با هوش با حقوق 

حداقل  ماهی 1/200م جهت 
کار نظافت در آرایشگاه 

نیازمندیم 
09391558989

به یک استاد کار 
ماهر یا نیمه ماهر کابینت 

ساز فلز جهت شراکت بدون 
سرمایه جهت کار در سیرجان 

یا خواجوشهر نیازمندیم 
09132783670

یک نفر خیاط برشکار 
ماهر خانم جهت کار در کارگاه 

خیاطی
ساعت کاری 8صبح تا3عصر
آدرس خیابان سعدی جنب

 پست بانک
09213104278

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

می آید
09137486775

به فروشنده خانم 
وظرف شوجهت کار در 
قنادی با حقوق ومزایای 

خوب نیازمندیم
09131457393 

به چند نفر نیرو 
ماهر و نیمه ماهر با حقوق 

درصدی و یا ماهیانه  و جای 
خواب و بیمه جهت کار در 

کارواش نیازمندیم
09131781032 

 به چند نفرآقا 
جهت کار در نانوایی با 
حقوق و مزایای عالی 

وبیمه نیازمندیم 
 09139422629 

به یک نیروی 
ساده و یک پیک موتوری 

جهت کار در فست فود برای  
شیفت شب نیازمندیم

 09133471998

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

حقوق خوب نیازمندیم
09134564045 اله یاری 

به یک نیروی 
ماهرجهت همکاری سالن 
آریا چهره، شیفت صبح  

نیازمندیم
 09376192300

به تعدادی مدرس 
زبان آقا و خانم با حقوق  خوب 

و شرایط بیمه  جهت کار در 
آموزشگاه زبان آرمان )مکی 

آباد ( نیازمندیم
 09031293156  - 42270692 

به یک فروشنده آقا 
رده سنی 22 تا 25 سال با ظاهری 
آراسته  جهت کار و امانت داری در 
سوپر مارکت 3 الی 11 شب با حقوق 
ماهیانه 1 میلیون تومان نیازمندیم .

شهرک رزمندگان
09910061604 

به یک نفر 
بازاریاب آقا جهت 

بازار یابی و فروش در 
شهرستان ها نیازمندیم

09131455486 

به یک 
شاگرد فروشنده 

نیازمندیم
09383455010 

آماده به  کار 
در کارگاه قنادی حرفه 

کار شیرینی خانگی انواع 
اسالیس قطاب باقلوا فانتزی 

کلمپه
09025524220

به یک نفر خانم 
جهت کار در آشپزخانه 

رستوران نیازمندیم 
آدرس سه راهی کرمان

09131454946

به یک نفر 
نیروی بازنشسته 

مرد جهت کار اداری 
نیازمندیم

42282901  

به یک آشپز 
ماهر مسلط به طبخ انواع 
خورشتها و کبابها جهت 
کاردرستوران نیازمندیم

09133781130

به تعدادی موتور سیکلت 
بصورت پیک موتوری
 با بیمه وحقوق مکفی

 نیازمندیم
09172111340 

به یک نفر منشی 
خانم جهت کار در فروشگاه به 

صورت تمام وقت و قرار داد دائمی 
نیازمندیم 

09353903370
09137313135
09210984584

حسابدار خانم جهت 
کار در یک فروشگاه به صورت 

یک شیفت با حقوق توافقی 
وبیمه نیازمندیم)ترجیحا مسلط 
به نرم افزار پارسیان یا سپیدار( 

09217517535 

به یک راننده 
جهت پخش مواد غذایی 
برای کار با وانت با ضمانت 

معتبر نیازمندیم
09162723841
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انـواع خـرده 
جوشکاری

جوشکاری انواع مخزن 
های آبگرمکن و نرده

تعمیر انواع درب های 
قدیمی، نصب در و پنجره

09139561377

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

درب منازل ، شرکت ها و ادارات 
برادران خدائی

 09131452643- 09132783052  
 09192305036

فرصت استثنایی برای انبوه سازان مسکن 
وفروشندگان لوازم برقی 

فروش فوری
فروشگاه مرکزی خیام الکتریک واقع در میدان گیتی 

نورد با کلیه لوازم برقی خانگی وصنعتی و موقعیت 
بسیارعالی با سابقه کاری باال ،اجناس با فاکتور خرید 

تهران به دلیل مهاجرت واگذار می گردد.
90 متر مغازه با کلیه امکانات جهت فروش لوازم الکتریکی

09131453396

خرید و فروش آهن آالت ضایعاتی و دست دوم:
 خرید از درب منازل و شرکتها و ادارات با باالترین 

قیمت، خرید ماشین 
آالت سنگین با 
متعلقات، خرید 

ماشین آالت راه سازی
09133470534
09138635282

قالی محلی 
سیرجان دست دوم 

شما را خریداریم
09917665969

کاهگل آماده
خاک رس شیرین - کاه نرم

با کارگرانی مجرب و با 
نازلترین قیمت

09135060509 فیروزآبادی

تدریس خصوصی 
ریاضیات وآمار)دبستان تا دکتری(  کالس های 

نگارش )مقاله ،سمینار ،پروپوزال،پایان نامه(
09130568200

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

09133477436   

یک سالن زیبایی زنانه شناخته شده و با 
مشتری زیاد به علت مهاجرت به خارج از کشور با 

کلیه امکانات زیرقیمت کارشناسی
 واگذار می گردد.
09196721959

سند و برگ سبز موتورسیکلت به نام 
مرتضی صفی پور شماره پالک 815 ایران63624 
مفقود گردیده و از یابنده تقاضا می شود با شماره 

09138754174 تماس گرفته و مژدگانی 
دریافت نماید.

کارت خودرو 
وانت به شماره پالک 

19د638 ایران 65 به شماره 
موتور11489063772 وشماره 

 ndaa46aa7bg15991 شاسی
به نام چراغعلی شول با کدملی 

3070448089مفقود گردیده و از 
درجه اعتبار ساقط می باشد.

از یابنده تقاضا میشود با شماره 
09133459839 تماس گرفته و 

مژدگانی دریافت نماید.

به علت تغییر 
شغل غذای آماده با 
تجهیزات به فروش 

میرسد )ملک استیجاری(
 09136505003 

آپارتمان 3 خوابه 
122 متری طبقه اول اسانسور 

پارکینگ انباری
ادرس شیخ مفید سحاب 

فرهنگیان
09133457368

دو دهنه مغازه هم 
کف  با یک عدد زیر زمین 
لب بلوار قاآنی روبروی مرغ 

ماهی صدف اجاره داده 
میشود.

09133453582 

واحد صدمتری طبقه 
اول روی منزل شخصی به قیمت 

کارشناسی بدون پارکینگ با کلیه 
امکانات و درب ورودی مجزا واقع 

در انتهای خ وحید کوچه وحید یک 
پالک6 بفروش می رسد.
09149298479 مهیاپور

یک باب مغازه با موقعیت 
عالی آماده برای نانوایی و غذای 

آماده اجاره داده 
می شود.

09131455012
09331413370

فروش امتیاز وام بانک
 رسالت

09904014165

امتیاز وام بانک رسالت بلوار صادقی 
شما را هر میلیون 80 هزار تومان 

خریداریم
09373613273 

خرید و فروش امتیاز وام 
رسالت 

09135323325

امتیاز آژانس با 
زنگ خور باال و موقعیت 

مکانی عالی ودرآمد عالی 
به فروش میرسد
 09916952602

یک واحد مسکونی همکف، واقع در 
خیابان زمرد، کوچه شهید فیروزآبادی 

اجاره داده میشود 
09131799363- 09131455445

یک سوله واقع در منطقه 
ویژه اقتصادی سیرجان اجاره 

داده می شود
09901040103

 تدریس خصوصی ریاضی
سوم دبستان تا نهم دبستان

آقا و خانم
توسط خانم سعیدی زاده
همراه با تخفیف ویژه
09389221347

قیمت کارشناسی زمین و ساختمان 
مهندس نادری نیا 
 09133455472

ابتدای بلوار دکترصادقی - 50 متر بعد از تقاطع دهخدا

خرید، فروش، 
رهن و اجاره



شنبه 16 آذر  61398
شماره 1200 روزنامه نگارستان

@negarestanniaz

پته دوزی به روش سنتی کرمان 
دوخت اصیل کرمانی و همچنین رنگ آمیزی به خانم های عالقمند به این هنر 

سنتی سفارشات سرویس عروس و جزئیات پذیرفته می شود 
آدرس : بلوار سید جمال ک بنیاد مسکن ، مدیریت 

سرکارخانم ایرانمنش 09136629737 - 42309840 

نقاشی ساختمان مدرن
  30% تخفیف   

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

09162504398  صادقی

شرکت گهر گسترش عمران مهر 
 مجری پروژه های ساختمانی با سابقه درخشان آماده 

خدمت رسانی به همشهریان عزیز می باشد. 
انجام کلیه امور ساختمانی شامل تهیه نقشه جهت 
اخذ پروانه ساخت از شهرداری و اجرا صفر تا صد 

ساختمان در کوتاه ترین زمان 
09131453602 

قابل توجه بانوان گرامی
اپیالسیون کل بدن درمحیطی کامال بهداشتی 

وبا بهترین مواد فقط 50،000 تومان 
آدرس: سیرجان خ فردوسی جنب پیتزا امین

09136208650  -  09133770957

ثبت نام راننده 
آژانس اینترنتی آنالین 1889

کار پر درآمد با ساعت کار دلخواه شما
با درآمد ماهیانه باالی 4000000 میلیون و 

کمیسیون روزانه فقط 4000 تومان
رانندگانی که همکاری الزم در جهت 
سرویس دهی به این شرکت را داشته 
باشند از مزایای این شرکت از قبیل 

الستیک، باطری و بیمه به قیمت تعاونی و 
اقساط بهرمند خواهند شد

09133787800


