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جناب آقای 
حاج ناصر رئیسی زاده 

جناب آقایان
 رضا و رحیم رئیسی زاده 

با نهایت تأسف مصیبت وارده را حضور شما سروران ارجمند 
تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال شادی روح آن 
مرحومه و صبر و سالمت بازماندگان را مسئلت می نماییم. 

نمایندگی ایرتویا 
نگین خودرو سیرجان 
فروشگاه اسفندیار پور 

دعوت به همکاری 
ش�رکت آرش�ام گهر جهت تکمیل نی�روی خود در نظ�ر دارد از 

رانندگان پایه یک با شرایط و مدارک زیر نیرو جذب نماید. 
1- داشتن گواهینامه پایه یک که حداقل 3 سال از تاریخ 

اخذ گواهینامه گذشته باشد.
2- گواهی عدم سوء پیشینه 

جهت تحویل مدارک با 
شماره 09140329011 تماس گرفته شود. 

قالی های دستباف کرمانی و حملی 
شما را نقداً درب منزل 

به قیمت بازار تهران خریداریم. 

 09140285310

جناب سرهنگ علی رضایی 
انتصاب شایس�ته جنابعالی را به سمت ریاست 
پلیس مب�ارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی 
سیرجان تبریک گفته، از خداوند متعال توفیق 

روز افزون جنابعالی را خواستاریم. 
خانواده پیش بین 

جناب آقای علی مظفری
 و خانواده محترم

با نهایت تأسف مصیبت وارده را حضور شما سروران ارجمند تسلیت عرض 
نموده، از درگاه خداوند متعال شادی روح آن مرحوم را مسئلت می نمایم. 
مهدی محبوبی زاده 
تیم والیبال نوجوانان فوالد ایرانیان 

جناب آقایان

 علی و ابوالفضل پورجعفرآبادی
احمد زیدآبادی

اول  مقام  عنوان  به  ایلیاگستر  شرکت  مجدد  انتخاب 
صادر کننده نمونه برای هشتمین سال متوالی دستاورد 
که  می باشد  شما  اخالق کاری  و  درستکاری  و  تالش 
عینا شاهد آن هستیم و خداوند را شاکریم که افتخار 
حضور در این مجموعه را داریم. آرزومندیم در جریان 

موفقیت ماندگار باشید.
پرسنل شرکت ایلیاگستر سیرجان

به  پاس خدمات طاقت فرس�ای خستگی ناپذیران حمل ونقل کشور و برای آگاهی هر چه بیشتر 
جامعه  با نقش و جایگاه اساس�ی بخش حمل ونقل در اقتص�اد ایران زمین، روزی به عنوان »روز 
حمل ونقل«انتخاب ش�ده اس�ت. این روز را به تمام دست اندرکاران صنعت حمل ونقل کشور، به 
ویژه آنان که مسیرهای طوالنی جاده ای، ریلی و هوایی را باپشتکاری شگفت انگیز طی می کنند 

تا درراه شکوفایی اقتصاد ایران اسالمی گام بردارند تبریک میگوییم.
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درجری��ان برگ��زاری همایش بزرگداش��ت روز 
صادرات که با حض��ور جمعی از میهمانان ملّی 
و بین المللی و همچنین فعاالن اقتصادی استان 
روز پنجش��نبه در ت��االر ات��اق بازرگانی کرمان 
برگ��زار ش��د، 17 ش��رکت صادرکنن��ده نمونه 
استان در بخش های کش��اورزی، صنایع فلزی، 
پتروش��یمی، فرآورده های نفتی، صنایع غذایی، 
محصوالت شیمیایی و مصالح ساختمانی معرفی 
و ب��ا اهدای لوح س��پاس و تندیس ویژه تجلیل 
به عمل آمد. همچنین پنج شرکت صادرکننده 
نی��ز در این بخش ها شایس��ته تقدیر ش��ناخته 
ش��دند. به گزارش خبرنگار ما در این مراسم که 
قائم مقام وزیر صنع��ت، معدن و تجارت در امور 

بازرگانی، اس��تاندار کرمان، مدیرعامل صندوق 
ضمانت صادرات ایران، اعضای فراکسیون توسعه 
صادرات مجلس و جمع��ی از مدیران اقتصادی 
کش��ور حض��ور داش��تند از تالش همه س��اله 
ش��رکت های فعال در حوزه صادرات کاال تقدیر 
گردید. شایان ذکر اس��ت در جمع شرکت های 
برترش��رکت  خش��کبار ایلیا گس��تر سیرجان، 
شرکت متین پسته ی سیرجان وشرکت   رنگدانه 
س��یرجان جزو 17 ش��رکت برتر و نمونه استان 
در این رابطه معرفی ش��دند. همچنین شرکت 
پس��ته ی الماس کویر جنوب سیرجان به عنوان 
یکی از ش��رکت های شایس��ته ی تقدیر در این 

رابطه معرفی گردید.

علی حاج محمدی 

ح��اال مدت هاس��ت افزایش قیمت 
بلیت هواپیمای سیرجان به تهران 
و متناس��ب نب��ودن قیم��ت آن با 
پروازهای مش��ابه و حت��ی گران تر 
بودن از پروازهایی مانند بندرعباس 
ب��ه ته��ران گالی��ه ی بس��یاری از 
شهروندان را به همراه داشته است. 
یکی از همش��هریان که کپی بلیت 
سیرجان به تهران و بلیط رفسنجان 
به تهران را در دس��ت داش��ت و به 
دفتر نش��ریه مراجعه کرده بود در 
این رابطه ش��اکی و اعتراض داشت 
ک��ه پرواز رفس��نجان به ته��ران از 
لحاظ بُعد مس��افت مانند سیرجان 
اس��ت اما قیمت��ی در حدود نصف 
بلیت سیرجان به تهران دارد و چرا 
باید شرکت ماهان چنین اجحافی 
در حق مردم س��یرجان بکند.؟ آیا 
این بیانگ��ر انحصار ش��رکت ها در 
شهر ما نیست؟ به منظور پیگیری 
این مشکل همشهری ها که قباًل نیز 
رسانه ای شده بود ابتدا موضوع را با 
محمد موسایی پور رییس فرودگاه 
س��یرجان در میان گذاش��تیم که 
وی ضمن تأیی��د گران بودن بلیط 
سیرجان به تهران اذعان می کند با 
این قضیه مخالف است و می گوید: 

»ما حتی به مدیرت شرکت ماهان 
نام��ه ی اعتراض��ی نوش��ته ایم و از 
قیمت های موج��ود گالیه کرده ایم 
اما در عین حال الزم است توضیح 
دهم که مدیریت فرودگاه در تعیین 
نرخ بلیت هیچ نقش��ی ندارد و این 
شرکت های هواپیمایی هستند که با 
توجه به مجوزی که دولت به آن ها 
داده اس��ت می توانند نرخ ش��ناور 
داشته باشند که متأسفانه در مورد 
س��یرجان این قیمت باالترین حد 

ممکن است.« 
رییس فرودگاه س��یرجان در پاسخ  
این سؤال که چرا ما در سیرجان تنها 
از یک ش��رکت هواپیمایی استفاده 
می کنیم که باعث شود به دلیل عدم 
وجود رقابت دست به افزایش قیمت 
بلیط بزن��د می گوید: »م��ا از اینکه 
ش��رکت های دیگری خ��ط پروازی 
در مسیر سیرجان راه اندازی کنند 
اس��تقبال می کنیم چ��را که این به 
نفع ما و مسافران است و حتی برای 
ما درآمدزا اس��ت اما متأسفانه دیگر 
ش��رکت های هواپیمایی، هواپیمای 
با ظرفیت متوسط که بتوانند برای 
مس��یر س��یرجان صرفه اقتصادی 
داش��ته باش��د ندارند و برای آن ها 
مقرون به صرفه نیست در این مسیر 
خط پ��روازی راه ان��دازی کنند کما 

اینکه شرکت زاگرس هم مدتی در 
سیرجان فعالیت داشت اما نتوانست 
ادامه دهد«. موسایی پور گفت: » در 
عین حال این آژانس های هواپیمایی 
هس��تند که بایس��تی از شرکت ها 
بخواهند و تقاضا دهند و شرکت های 
هواپیمایی را ترغی��ب کنند که در 

سیرجان حضور داشته باشند.« 
در همی��ن ح��ال ب��ا مدی��ر یکی از 
آژانس های فروش بلیط در سیرجان 
که او هم از قیمت های موجود گالیه 
دارد صحب��ت کردیم که گفت:» این 
قیمت ه��ا فق��ط برای ش��رکت های 
گل گهر و س��ازمان های دولتی خوب 
اس��ت چ��ون از جیب ش��خص داده 
نمی ش��ود اما ب��رای مردم ع��ادی و 
ش��هروندان قیمت بلیت هواپیما در 
س��یرجان واقعاً باالست و مردم دارند 
چوب این ش��رکت ها را می خورند.« 
وی دلی��ل ای��ن ام��ر را انحص��اری 
بودن پروازها در س��یرجان می داند و 
می گوید:»در س��یرجان تنها شرکت 
ماهان پ��رواز دارد. در بندرعباس که 
قیمت ها بعضاً پایین تر از س��یرجان 
اس��ت و ش��ما معم��والً می توانید با 
قیمت ه��ای بس��یار مناس��ب بلیت 
تهی��ه کنید چندین ش��رکت هوایی 
وج��ود دارد که با هم رقابت دارند اما 
متأس��فانه سیرجان به دالیل مختلف 

در انحص��ار ش��رکت ماهان اس��ت و 
مدیران ماه��ان هم با توجه به وجود 
ش��رکت های معدنی در س��یرجان و 
بی رقیب بودن، قیمت ها را در باالترین 
سطح ممکن نگه داشته است«. این 
مدیرآژانس که نخواست نامش بیان 
ش��ود در پاس��خ این س��ؤال که چرا 
دیگر شرکت های هوایی در سیرجان 
حضور ندارند می گوید: »چندین دلیل 
در خصوص عدم حضور شرکت های 
دیگر در س��یرجان وج��ود دارد اول 
اینکه ش��رکت ماهان شرکت بسیار 
بزرگی اس��ت و برای دیگر شرکت ها 
دش��وار اس��ت با ماهان رقابت کنند. 
شرکت ماهان تمایل دارد انحصارش 
را در مسیر سیرجان حفظ کند. دوم 
اینکه در ش��رایط تحریم قرار داریم و 
ش��رکت ها دیگر هواپیمای الزم برای 
افزای��ش خطوط پروازیش��ان ندارند. 
خود ما به شرکت هایی تقاضای پرواز 
چارتر دادیم اما هواپیمایی نداش��تند 

که تقاضای ما را اجابت کنند«.  
 

 موضوع را این هفته بررسی 
می کنم

این گ��زارش را در حالی که قصد 
داش��تیم در گفتگو با مس��ئوالن 
شرکت هواپیمایی ماهان در مرکز 
دنبال کنیم تنها موفق به برقراری 

ارتباط با مع��اون بازرگانی ماهان 
در تهران ش��دیم ک��ه  وی گفت: 
اینجور نیست که این مسئله تنها 
در س��یرجان باشد. گاهی به دلیل 
کاهش مس��افر ای��ن قیمت ها به 
ص��ورت خودکار چن��ج می خورد. 
یکبار ممکن اس��ت در س��یرجان 
باالتر از شهر دیگری باشد و یکبار 
در شهر دیگری باالتر از سیرجان. 
به هر حال ممکن اس��ت به دلیل 
لود شدن مسافر و یا خلوت و شلوغ 
بودن مس��یرها تفاوت هایی باشد. 
ابراهیمی پ��س از آن که اعتراض 
س��یرجانی ها را به این موضوع به 
وی ی��ادآور ش��دیم از م��ا فرصت 
خواس��ت و گفت: م��ن این هفته 
موضوع را به صورت ویژه پیگیری 
و بررس��ی می کنم. نماینده مردم 
نیز ک��ه در برقراری ارتب��اط ما با 
معاون بازرگانی ماهان کمک کرد 
گفت: من خودم بارها این اعتراض 
را از ط��رف مردم به این ش��رکت 
بیان ک��رده ام و همچن��ان پیگیر 
موضوع هستم. حسن پور گفت: از 
مدت ها قبل به دنبال شرکت های 
دیگر هس��تیم در این مسیر پرواز 
بگذارن��د و حتی مکاتب��ه هم با 5 
شرکت هواپیمایی دیگر داشته ایم 
اما متأسفانه تمایل و یا قادر به دایر 
کردن پرواز در این مسیر نیستند 
کم��ا اینک��ه ش��رکت هواپیمایی 
زاگرس هم پ��س از انجام چندین 
پرواز از س��یرجان رفت. وی گفت: 
با این حال دنبال موضوع هستیم 
و این مش��کل را در سطوح باالتر 

مطرح می کنیم.

تی��م فوتبال آرمان گهر عصر پنجش��نبه در 
س��یرجان موفق ش��د رایکا بابل را با دو گل 
امیر محمودآبادی بازیکن س��یرجانی خود 
شکس��ت دهد و ب��ا چند پله صع��ود، باالتر 
از ملوان بندرانزلی، ش��هرداری تبریز، رایکا 
باب��ل، اس��تقالل خوزس��تان و  س��پیدرود 
رشت تیم های مطرح ش��مال و جنوب قرار 
گیرد. شاگردان ش��هبا  که هفته گذشته با 
تیم سرخ پوش��ان پاکدشت در خانه حریف 

مساوی کرده بودند باید بازی بعدی خود را 
هفدهم دیماه در اس��تان البرز با گل ریحان 
ک��رج برگ��زار کنن��د. گفتنی اس��ت روزبه 
سینکی، محسن ایران نژاد، حمید ابراهیمی، 
ایمان رازانی، ب��الل میرزاعلی، جعفر برزگر، 
وحی��د نورمحم��دی، امی��ر محمودآبادی، 
سجاد حس��امی، مختار جمعه زاده و عباس 
پورخس��روانی بازیکنان آرمان گهر را در این 

دیدار تشکیل می دادند.
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نگارس�تان: دکتر آدمّیت در کتاب »اندیشه های میرزا 
آقاخان کرمانی« از قول این متفکر روزگارِ مش��روطیت 
آورده است: »یکی از صفات نکوهیده ی ایرانیان که مایه ی 
خرابی ملّت  اس��ت، تکبِر بی مایه و غرورِ بی سبب است. .. 
این خودشیفتگی ها که جانشین صفت و خوی بزرگواری 
کیانیان ]یا دوره پیشدادیان و اساطیر شاهنامه[ گردیده، 
از همان تکبرهای بی سبب است«. همین انانیت و غرور 
و تکبر بی جا اس��ت که ستون نویس یکی از هفته نامه ی 
محلی را وا می دارد با ژس��ت »خودعالم��ه   پنداری«! و 
البته لحاظ کردن ذائقه ی روش��نفکرانه، حکایتی را در 
ابتدای یادداشتش علیه نگارستان بیاورد که در آن خود 
را به صورت یک اصل مس��لّم و بدیه��ی، دارای آن چنان 
»فرهمن��دِی« ویژه ای فرض کند ک��ه منتقدش را باید 
اخالقاً به میرغضب حوالت بدهد!. یادداشت نویس مذکور 
که می خواس��ته ابرو را اصالح کند، غفلتاً چش��م را نیز 
کور کرده است. »از قضا ِسرَکنگبین صفرا فزود«!. اگر او  
قصد داشته تا از جایگاه خیرخواهی، متولیان انتخابات را 
به قول خودش، بی��م و انذار  دهد، آیا بهتر نبود به جای 
دعوا بر س��ر لحاف ماّل و سفسطه بافی، از حجم متنابِع 
تبخت��ر و تفرعن اش کم می کرد و بر مبلغ مس��اعی اش 
می افزود.؟ مؤلف مثنوی معنوی می گوید: »هین کمالی 
دست آور تا تو هم/ از کمال دیگران، نَفتی به غم«. بیشتر 
از این همه او باید به ارزیابی دوباره از کارنامه اش بپردازد 
تا بداند منشأ بسیاری بداقبالی ها در عدم کسب توفیق 
برای انتخاب در انجمن شهر، نه رفتارهای خارق عادت 
و غیرطبیعی متولیان که بیش��تر در نوع َمِنش و ُکِنش 

خودش نهفته است. 
اتفاق��اً اگ��ر مخاطب منصف به دنبال کش��ف حقیقت، 
راس��تی آزمایی و رمزگش��ایی از این هم��ه هتاکی های 
عتاب آلود و ش��تاب زدگی در نوشته های بی سروته وی 
باشد، نیاز نیست راه آن چنان دور یا پیچیده ای بپیماید. 
وقتی این افراد، ژست منتقد بودن می گیرند و نقاب، یا 
به قول نثر متکلِّف آن پاورقی نویس پرمدعا، »سیماچه  ی« 
وارستگی و آزادگی بر چهره می گذارند اما چون از درون 
تهی هستند مردم حق دارند با دیدن تضاد میان ظاهر 
و باط��ن از آن ه��ا روی بگردانند و به قلمفرس��ایی های 
روش��نفکر مآبانه وقعی نگذارند تا این جماعت در میان 
شصت نفر، توفیقی بیش��تر از رتبه پنجاه و چندم پیدا 
نکنند! کسانی که همین حاال هم  به جای بررسی دلیل 
ناکامی ها، به عوض »خود شکستن«، به سراغ شکستن 
»آیینه« می روند.! اصوالً روزنامه نگاری که فرق یادداشت، 
گزارش و مقاله تحلیلی را نمی فهمد و با چهره ا ی حق به 
جانب، قضاوت سوگیرانه ِی پیشاپیش در مورد چگونگی 
انتخاب��ات آینده را نیز هم معنا با پیش داوری نمی داند و 
مدعی غامض و ثقیل بودِن فهم دیگران از داوری و زمان! 
است، در چنین وضعیِت متناقض نما یا پارادوکسیکال، 
اتهام��ات ناروا را به رقیبانش نس��بت می دهد تا از ابتدا 
تا انتهای مطلب س��وگیرانه اش که در آن ارزنی نجابت 
هزینه نشده در لوای الفاظ شیک و ادکلن زده اما مملو از 
خش��م و عصبیت از هیچ اهانت و ناسزایی حتی حوالت 
دادن منتق��د و مخالفش به جن��اب میرغضب فروگذار 
نکند!. مولوی:» چون قلم در دس��ت غّداری بَود/ الجرم؛ 
منص��ور بر داری بَود«. او با نگاهی باال به پایین و آمرانه، 
خود را در نقِش نماد اخالق و  دانای کِل مشرف به صحنه 
می بیند و به گونه ای به بازنمایِی نقاب های کاذب و موهوم 
خود می پردازد که به راس��تی امر بر او ُمشَتَبه می شود و 
گمان می کند که خود تنها دلسوز شهر است. بدبختی او 
اینجاست که وقتی می خواهد مزّورانه زیر بیرق اخالقیات 
سینه بزند اما چون خرقه، آلوده و تَردامن است و سانس 
تئات��ر اجتماعِی ظاهراً دل فریب وی به اتمام رس��یده و 

زماِن پاک کردن گریم شده، دیگر نمی تواند از این نمد 
کالهی ببافد چون خش��م افسارگسیخته اش خیلی زود 

حقیقت درونش را بیرون می ریزد.! 
به راستی اگر یک آدم چاله میدان سر بازار می خواست 
به یک نشریه اهانت کند چه کلماتی بدتر از »سُبک َسر«، 
» کراه��ت ب��ار«، »داروغ��ه ی ش��هر« ، »عربده کش« ، 
»الت باز«، »چاله دهان« و ....پیدا می کرد که این بازیگر 
تئاتر و نمایش خیمه ش��ب ب��ازی اینبار در نقش معلم 
اخالق حواله نگارس��تان کرده اس��ت. کسی که نوشته 
هایش از حداقل اصول اخالقی نیز برخوردار نیس��ت تا 
حداقل در همان پیشه ی شریف ماله کشی! به جای دادن 
آدرس غلط در علت برکناری رفیق سرپرست فرمانداری 
اش، الاقل با مدارا و ادب بیشتری برخورد کند و حداقل 
در ای��ن مورد او رویکردی مأخوذ به حیا اختیار نماید و 
عاقبت االمِر حکِم  مدیرکلِی ارش��اِد او را به نشانی »درِب 
کوزه« و منصب جدیدش را به سمت »پارکینگ« حواله 
نکند.! ناآرامی نویسنده و غلیان اضطراب ، او را به جایی 
می کش��اند که پس از حمالت اهانت بار به نگارستان ، 
به اینستاگرامش نیز که از منظر تنوع مطالب وانعکاس 

معضالت اجتماعی کارآمد است بتازد. 
ش��بکه ای منحصر به ف��رد با مخاطب روبه رش��د که 
می��زان محبوبیت آن را نه از امثال او، که از خانواده های 
سیرجانی باید پرسید که هر روز تا پاسی از شب مهمان 
گوش��ی های شان است. مردم سیرجان بیش از دو دهه 
اس��ت نگارس��تان و فضاهای مجازی اش را بخش��ی از 
زندگی خود به حس��اب آورده اند و م��ا نیز به این پیوند 
مس��تحکم و دوس��ویه که بر اثر س��الیان متمادی کار 
روزنامه نگاری صادقانه حاصل ش��ده  مباهات می کنیم. 
مردمی ک��ه  به درایت تفاوت میان دریوزگی سیاس��ی 
، تش��ویش اذهان و پراکندن گردوغب��ار را با صداقت و 
سالمت روزنامه نگاری از هم تمیز می دهند که اگر نمی 

دادند جایگاه هر کس این نبود که هست. 
مخاطب��ی که درک م��ی کند هنگامی ک��ه ابن الوقت 
بودن،  جایگزین صداقت و آیینه گِی احواالت اجتماعی 
و صیانت از تعهد و رسالت حرفه ای در کار ژورنالیستی 
ش��ود کمترین اقبالی ب��ه آنها و  هم باندی هاِی ش��ان 
نکنند. کس��انی که به جای تحمل نق��د و پرداختن به 
»ما قال« یا چیس��تی و بن مای��ه ِی یک نقد محترمانه 
و منطق��ی ما ، دیوان��ه وار به صحرای کرب��ال زده و با 
انواع برچس��ب ها و اهان��ت ها، ادا و اط��وار آدم های 
هم��ه چیز فهم را در می آورند! لج��اج و عناِد نگارنده 
زمانی با منتقدینش بیش��تر آش��کار می گ��ردد که با 
همه ژس��ت مدارا گری، راواداری، تس��اهل و تس��امح 
که مدام دم از آن می زند، وقتی س��خن از ناکامی ها و 
عقده های فروخفته ی آنان به سبب جایگاه کم اهمیت 
و وزن نحیفش��ان در کارزارهای سیاس��ی می شود، به 
ی��اد می آورند که جز در انتهای لیس��ت آرای عمومی 
ج��ای بهتری پیدا نکرده و حاال برای جبران این عقب 
ماندگی دس��ت به هّتاکی بزنند. ب��ه قول مولوی:»زان 
که هر بدبخِت خرمن س��وخته/ می نخواهد شمِع کس، 
افروخت��ه«. آن وقت اس��ت ک��ه دیگ��ر آن ادا و اطوار 
روشنفکری به کناری می رود و در حکایات ملوکانه ای 
که ب��ا آن هم ذات پنداری می کنن��د و منتقد را به آن 
ارجاع می دهند، خود را در رویای خام دستانه ی سلطاِن 
صاحبِقران می بینند و جزای رونمایی و پرده برداری از 
پشت پرده نوش��ته ِی غرض ورزانه ی خود را مستوجب 
محشور شدن با میرغضب! الحمدا... که خداوند رحمان 
و رحیم از هر کس به اندازه ُوسَعش، حساب می خواهد 
و بنا به میزان  لیاقت، به او جایگاه می دهد. این قانون 

نانوشته طبیعت است.

از قضا ِسرَکنگبین صفرا فزود

طی مراسمی در کرمان شرکت های صادرکننده نمونه استان معرفی شدند:

سه شرکت سیرجانی
 در جمع صادرکننده های برتر

صعود چند پله ای
 آرمان گهر 

چرا قیمت بلیت هواپیما در سیرجان دو برابر پروازهای مشابه از شهرستان ها است؟

اجحاف در حق مسافران سیرجانی 
نگاه

دانشمندان هشدار می دهند که هر چه سریع تر جهان 
باید به س��مت تولید و مصرف انرژی های تمام نشدنی 
حرکت و از مصرف سوخت های فسیلی خودداری کنند.

سهم ما چیست؟
در بسیاری از موضوعات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی 
و حتی مجازی ما همواره در جستجوی سهم شایستۀ 
خودمان هس��تیم اما با مقدمۀ باال، وقت آن فرا رسیده 
که ه��ر ایرانی به دنبال تعریف س��همی ولو کوچک در 
کاهش گازهای گلخانه ای باش��د چون بی شک هزینه 
و آس��یب ما از ش��رایط مهیبی که منتظرمان نشسته، 

بیشتر خواهد بود.
در کشور ما تاالب هایی بزرگ رو به خشکی گذارده اند، 
منابع آب زیرزمینی به صورت رقت باری نابود ش��ده اند 
و مرات��ع و جنگل ها در مدت چند دهه از نقش��ه محو 
گش��ته اند. زمین های کش��اورزی در مس��احت هزاران 
هکت��ار تغییر کاربری داده اند و آبی��اری مزارع و مراتع 
هم با  مش��کالت گس��ترده ای از لحاظ ش��یوه ها و نوع 
کشت و کارها دس��ت به گریبان است. در این شرایط، 
قائل شدن س��همی کوچک برای خود در گام نخست 
به بهبود ش��رایط ملی و آسیب پذیری کمتر جغرافیای 
میهن مان منجر می ش��ود و البت��ه در گامی مهم تر، به 

نگهداری مسئوالنه تر از کره زمین می انجامد.

حرکت به سوی انرژی های تمام نشدنی 
ب��ه منظور کاه��ش تخریب محیط زیس��ت و حفاظت 
بهت��ر از زیس��تگاه مس��کون، اس��تفاده از انرژی های 
تجدیدپذیر)Renewable Energy(  مدت هاس��ت 
که مط��رح و عملیاتی ش��ده اس��ت. ان��رژی  قدیمی 
همچون تابش خورش��ید که در طبیعت هر روز تکرار 
و متولد می ش��ود و منبع آن نیز محدود نیست همان 
انرژی  که انگار تمام نمی ش��ود و همیشه وجود دارد. 
اس��تفاده از تجهیزات مناس��ب برای مهار کردن  این 
انرژی ه��ا حرف نخس��ت در صنعت تولی��د را می زند؛ 
موضوعی که به دان��ش روز و توان علمی نخبگان هر 
جغرافی��ا بر می گردد. دانش��ی که خواهد توانس��ت با 
نصب مهارکننده های مدرن، برق را از خورشید تولید 
کند و به چراغ ه��ا، خنک کننده ها و حتی موبایل های 

خاموش ما برساند.
سهم بزرگ ایران در میان ناجیان زمین 

در آش��فتگی ش��رایط زیس��ت محیطی ش��اید دیگر 
چرخاندن ُکره های تزئینی جغرافیایی برای پیدا کردن 

کش��ورها مفهومی نداشته باشد. ش��اید بهتر باشد در 
میان جدول کش��ورهای کاربِر انرژی های تجدیدپذیر 
به دنبال یافتن شمارۀ کشومان باشیم. به راستی ایران 
چندمین کشور در به کارگیری انرژی های تمام نشدنی 
است و آیا س��رزمین آفتاب با دشت کویرش توانسته 
است این منابع ارزشمند را به خدمت گیرد؟ ایران در 
نواحی پرتابش واقع است و مطالعات نشان می دهد که 
استفاده از تجهیزات خورشیدی در ایران مناسب بوده 
و می تواند بخش��ی از انرژی مورد نیاز کشور را تأمین 
نماید. ایران کش��وری اس��ت که به گفته متخصصان 
این فن با وجود 300 روز آفتابی در بیش از دو س��وم 
آن و متوس��ط تابش 5.5 – 4.5 کیلووات س��اعت بر 
متر مربع در روز یکی از کش��ورهای با پتانس��یل باال 
در زمینه انرژی خورش��یدی معرفی شده است. برخی 
از کارشناس��ان انرژی خورشیدی گام را فراتر نهاده و 
در حالت��ی آرمانی ادعا می کنن��د که ایران در صورت 
تجهیز مس��احت بیابانی خود به س��امانه های دریافت 
ان��رژی تابش��ی می تواند انرژی م��ورد نیاز بخش های 

گس��ترده ای از منطقه را نیز تأمین و در زمینه  صدور 
انرژی برق فعال شود.

بیشترین پتانسیل دریافت انرژی خورشید در 
ایران سهم اینجاست؛ استان کرمان

بررسی پتانسیل تابش خورشیدی مناطق مختلف ایران 
و تدوین نقش��ه پتانسیل خورش��یدی توسط سازمان 
انرژی های نو ایران )سانا( نشان می دهد که بخش های 
وسیعی از استان کرمان در بخش هایی قرار گرفته است 
که بیشترین تابش خورشیدی را جذب می کنند. تابش 
در این مناطق بین 5/2 تا 5/4 کیلووات ساعت در متر 
مربع در روز می باشد. این استان به طور متوسط 300 
روز آفتابی در سال را تجربه می کند. لذا، استان کرمان 
از امتیاز ویژه ای جهت احداث نیروگاه های خورشیدی 

بهره مند می باشد.
درآمدزایی سبز

س��رمایه گذاری در زمین��ه نیروگاه ه��ای خورش��یدی 
می تواند برای ش��ما سود آورترین سرمایه گذاری باشد. 
برنامه ریزی، آماده س��ازی و مدیری��ت اقداماتی که در 

حوزه نی��روگاه خورش��یدی انجام می دهید، به ش��ما 
ای��ن اجازه را می دهند که ث��روت خود را در این حوزه  

افزایش دهید.
جهت س��رمایه گذاری و راه اندازی نیروگاه خورشیدی 
وکس��ب درآمد در شماره های بعدی مطالب جامع تری 
را در اختیار عالقه من��دان قرار می دهیم. جهت اجرای 

پروژه های خورشیدی با ما تماس بگیرید.       
                                     

 تلفن دفتر: 03442282835
 تلفن همراه: 09133457517 

زمین در آستانه ی نقطه ای بی بازگشت



شهرام نیکویان

سال های مدیدی بود که تعیین تکلیف بیش 
از 700 نفر از نیروهای شهرداری که خارج از 
روال معمولی و بنا به نیاز در هر مرحله وارد 
شهرداری ش��ده بودند محل بحث رسانه ها، 
مورد تجمع و اعتراض پرسنل و مناقشه شورا 
و شهرداری بود که با پیگیری شهرداری و در 
یک اقدام فوق العاده از س��وی نماینده مردم 
در رایزنی با وزارتخانه های ذیربط و س��ازمان 
ش��هرداری های کل کشور برای همیشه این 
مشکل حل و بس��یاری خانواده ها که نگران 
سرنوشت شغلی مردان شان بودند از نگرانی 
درآمدن��د. هفته گذش��ته  نیز تم��ام احکام 
حقوقی و کارگزینی این پرسنل در شهرداری 
امضا و خیال همه ش��ان برای همیشه راحت 
ش��د. موضوع اما روز چهارشنبه محل بحث 
دوباره در شورای شهر شد تا پیرامون جزئیات 
اجرای کار و چگونگی احکام کارگزینی آن ها 
اخت��اف نظرها مط��رح  ش��ود. عمده وقت 
جلس��ه ش��ورای ش��هر در این روز به برخی 
نارضایتی های هرچند محدود و ابهامات اندک 
راجع به احکام حقوقی و کارگزینی تعدادی 
از همین پرس��نل اختصاص یاف��ت. در این 
نشست که پریسا عمادی مسئول کارگزینی 
ش��هرداری نیز به جلس��ه دعوت شده بود با 
اشاره به اینکه مجموع تعداد نیروهای تبدیل 
وضعیت شده 705 نفر می باشند در این رابطه 
توضیح داد: این نیروها به ۲ دسته کارگری و 
کارمندی تقسیم می شوند که از این تعداد با 
117 نفر قرارداد کارمندی و 588 نفر قرارداد 

کارگری منعقدشده است.
وی در پاس��خ رئیس شورای شهرکه پرسید 
علت تفاوت احکام حقوقی این دس��ته افراد 
چیست گفت: 1۶8 نفر از نیروهای کارگری 
از طری��ق کمیت��ه کارگری اس��تان با توجه 
به نوع ش��غلی که کارکنان داش��ته اند طرح 
طبقه بن��دی مش��اغل کارگران ب��رای آن ها 
اجراشده است مثًا افرادی که در فضای سبز 
تحت عنوان باغبان کار می کنند طبق جدول 
گروه کارگ��ری گروه ۴ ب��ه آن ها اختصاص 
داده می ش��ود، افرادی که خدمات شهر کار 
می کنند گروه 5 یا افرادی که راننده هستند 
باید دو ویژگی گواهینامه پایه یک یا ویژه آن ها 
همراه با نوع ماشینی که در اختیار آن هاست 
دس��ته بندی ش��ود اما فردی که یکی از این 
شرایط را دارا نباشد متأسفانه نمی توانیم در 

این طبقه و گروه ها رده بندی اش کنیم.
وی اف��زود: افرادی که در دس��ته کارمندی 
و  قوانی��ن  طب��ق  طبقه بندی ش��ده اند 
ضواب��ط وزارت کش��ور گروه و حقوقش��ان 
برنامه ریزی شده و شکل گرفته و به طورکلی از 
توسعه کارگری جدا هستند این افراد گروهی 
را ک��ه اخ��ذ می کنند تحت عنوان س��نوات 
خدمتشان هست از زمانی که قراردادشان با 
سازمان عمران منعقدشده محاسبه می شود 
اما افرادی که در دسته بندی کارگری هستند 
تحت شمول قوانین اداره کار قرار می گیرند. 
در ادام��ه امی��ن صادقی با اش��اره به برخی 
ابهامات گف��ت: در حال حاضر به عنوان مثال 
دو نفر مدعی هستند که تمام آیتم های آن ها 
مش��ابه هم هست اما حقوقش��ان چند صد 
هزار تومان متفاوت است که عمادی در این 
رابطه توضیح داد: مثًا در دس��ته کارمندی 
ممکن افرادی باش��ند که آیتم ها و حقوق و 
مزایایشان مثل هم باشد اما باز باهم متفاوت 
هستند چراکه طبق بخشنامه ای که امسال به 

دس��ت ما رسیده ۳ بند مدنظر قرارگرفته به 
این دلیل که شرایط تورم اجتماع را پوشش 
بدهند و تفاوت های دونیرو رو در سال گذشته 
و امسال مورد ارزیابی قرار می دهد به طورکلی 
نگاه دولت بر این بوده که به دلیل س��اختار 
تورمی جامعه این نیروها را همسان سازی کند 
و این ش��رایط موقتی است تا همسان سازی 
انجام شود. البته سیستم مالیات یا اضافه کار 
و سیستم های دستمزد و حقوق و حسابداری 
هم ممکن است متفاوت و دخیل باشند وگرنه 
تفاوتی نیست و احکام یکی است و در مورد 
کارگری ها نیز دو آیتم نوع ش��غل و طبقه ای 
که از آن برخوردارند مدنظر اس��ت. صادقی 
با اش��اره به ادعای برخی کارمندان باس��ابقه 
ش��هرداری مبنی بر اینکه که حقوقش��ان از 
برخی پرسنل تازه کار کمتر است از مسئول 
کارگزینی ش��هرداری توضیح خواس��ت که 
عمادی در این رابطه گفت: در این مورد به ما 
مراجعه شده و ما موضوع را در دست بررسی 
داری��م که ببینیم آیا افزایش س��نوات آن ها 

در سال های گذشته به درستی محاسبه شده 
یا خیر و در حال بررس��ی هستیم و هرگونه 
ایراد قابل رفع اس��ت اما اتفاقی که افتاده این 
اس��ت که با اجرای ط��رح به عنوان مثال پایه 
حقوق یک میلیون و هفت صد هزارتومانی به 
دو میلیون و هفت صد هزار تومان رس��یده و 
حتی این نگرانی ممکن اس��ت وجود داشته 
باشد که ش��اید خزانه با مشکل مواجه شود 
و در م��ورد اضافه کار هم کمیته ای تش��کیل 
می ش��ود که در ای��ن م��ورد تصمیم گیری 
می کنند. وی گفت: اگر مصداقی بخواهم در 
مورد اضافه کار بگویم  به طور مثال در بررسی 
فعلی 75 س��اعت اضافه کار مشخص شد که 
با 1۲0 س��اعت  گذش��ته برابری می کند اما 
به عنوان یک شاهد نیز الزم است عرض کنم  
در بررسی سیستم حس��ابداری به این نکته 
رس��یدیم که مالیات ها به درس��تی محاسبه 
نشده که حتماً اصاح و در ماه آینده عودت 
داده خواهد شد. مسئول کارگزینی شهرداری 
در پاس��خ به سؤال اس��ماعیل خواجویی در 

خصوص تبدیل وضعیت نیروهای باشگاه نیز 
گفت: قراردادی که مدیرعامل باشگاه دارد با 
خود باشگاه هست و باشگاه جز سازمان های 
وابسته به شهرداری نیست و با مصوبه شورا 
بنیان گذاری ش��ده ک��ه امیدواریم در چارت 
جدید شهرداری حتماً باشگاه هم مدنظر قرار 
گیرد. ابوذر زینلی عضو دیگر ش��ورای ش��هر 
س��یرجان هم در این جلس��ه گفت: باالخره 
ممکن است افرادی از حقوقشان طبق طرح 
کسر شده باشد و ناراحت باشند من چندین 
مرتبه به انح��اء مختلف به ش��هردار گفته ام 
خواهش ما این است که با همین خوش رویی 
که اینج��ا صحبت می کنی��م از ارباب رجوع 
تکریم ش��ود. وی افزود: پرس��نل شایس��ته 
تکریم اند و تمامی ما در ش��ورا و ش��هرداری 
بای��د در برخورد با کارکنان با احترام رفتار و 

مشکات شان را بشنویم و پیگیری کنیم.  

رییس بازرس�ی شهرداری و مسئول 
اداره کار چه گفتند

برای تکمیل این گزارش ابتدا به سراغ محمد 
اسماعیلی مسئول بازرسی شهرداری که در 
جری��ان جزییات تعیین وضعی��ت نیروهای 
باتکلی��ف ش��هرداری  ق��رار داش��ت رفتم 
که وی گف��ت: تقریباً اواخر اردیبهش��ت ماه 
قرارداد نیروهای ش��رکتی با سازمان عمران 

تمام ش��د و از طرفی اساسنامه سازمان های 
عمران هم تغییر کرد و دیگر نمی توانس��تند 
پیمانکار ش��هرداری باشند و به همین دلیل 
نمی توانس��تند قرارداد ببندن��د که منجر به 
یک س��ری اعتراضات و نارضایتی ها گردید و 
سیستم در نظر داشت این نیروها در اختیار 
بخش خصوصی قرار داده ش��وند و مدیریت 
استان هم پیشنهادش این بود که این نیروها 
در اختیار سازمان همیاری شهرداری ها قرار 
بگیرن��د و کار به صورت ش��رکتی و حجمی 
انجام شود که کارگران نمی پذیرفتند تا نهایتاً 
آقای حسن پور نماینده سیرجان در ماقات با 
رییس سازمان شهرداری های کشور موضوع 
را به ص��ورت جدی مط��رح و ب��ا مراجعات 
و پیگیری ه��ای مک��رر و ارائه گ��زارش قول 
داده ش��د که مدیرکل توسعه منابع انسانی 
این سازمان به س��یرجان بیاید تا موضوع از 
نزدیک بررس��ی ش��ود که اوایل شهریورماه 
این س��فر اتفاق افتاد و ایشان گفتند با توجه 
به اینکه س��ازمان عمران منحل شده و باید 
کلی��ه دارایی ها و حتی منابع انس��انی آن به 
ش��هرداری منتقل ش��ود مجوزی دادند و با 
آن موف��ق ش��دیم که این نیروه��ا را تبدیل 
وضعی��ت کنیم که هم آن ها امنیت ش��غلی 
بیشتری پیدا کنند و هم ازنظر اقتصادی برای 
شهرداری مقرون به صرفه تر باشد چراکه دیگر 

واس��طه ای وجود ندارد و خوشبختانه بخش 
زیادی از کارگران با تعیین وضعیت  به شکل 
چشمگیری حقوقشان افزایش پیدا کرد  و در 
این رابطه باید به جرأت بگویم در این شرایط 
که نمی ش��ود یک نفر را تبدیل وضعیت کرد 
با پیگیری ویژه نماینده یک کار نشدنی انجام 
ش��د و 705 نفر که بعضاً 1۶ الی ۲0 س��ال 
باتکلیف بودند تعیین تکلیف ش��دند و این 
اتفاق در اس��تان فقط در شهرداری سیرجان 
افت��اده و قابل تقدیر اس��ت اما ب��ا این حال 
چنانچ��ه در نح��وه اجرا اگ��ر ایراداتی وجود 

داشته باشدبه زودی رفع خواهد شد.
ریی��س اداره تع��اون،کار و رف��اه اجتماعی 
سیرجان نیز در این خصوص گفت: مدت ها 
ای��ن نیروها ک��ه در اختیار س��ازمان عمران 
ش��هرداری بودند پیگیر این مسئله بودند و 
حدود دو س��ه ماه قبل دادخواس��ت هایی به 
اداره کار دادند که با برگزاری جلسات متعدد 
و مذاکراتی که انجام ش��د در دستور کار قرار 
گرفت و با مساعدتی که نماینده و شهردار و 
مسئوالن مربوطه داشتند کار پیشرفت خوبی 
داش��ت و تبدیل وضعیت بس��یاری از آن ها 
انجام ش��د و در حال حاضر مش��کل خاصی 
وجود ندارد و مهم ترین نکته امنیت ش��غلی 
اس��ت که برای این پرسنل انجام شود که در 

دستور کار شهرداری است. 

در حاشیه بحث تغییر وضعیت نیروهای شهرداری در شورای شهر مطرح شد:

احکام حقوقی عادالنه باشند

 شماره 1201 
3 شنبه 23 آذر 1398  شهر

مریم کاظمی

هجدهم آبان ماه در شماره 1197 نگارستان گزارشی 
با عنوان »خرم آباد دیده نمی ش��ود« به چاپ رس��ید 
ک��ه در آن به مش��کات و معضات منطقه پرداخته 
ش��د. در آن گزارش میدانی به مش��کل روشنایی پل 
ورودِی خرم آب��اد، معضل ُرفت وروب، فضاهای خاکی 
اطراف مدارس و مش��کات بهداش��تی دانش آموزان، 
جوالن سگ های بی صاحب، آسفالت خراب خیابان ها، 
نازیبایی منطقه با  انباش��ت نخاله های س��اختمانی، 
فضای س��بز نامطلوب، علف های هرز قد کش��یده و  
ناهمگونی ساختمان ها که یکی عقب نشینی کرده و 

دیگری نه، اشاره شده بود. 

◄یک ماه بعد...
ام��ا حدود یک م��اه پس از چاپ گزارش در نش��ریه 
خوش��بختانه پای برخی مسئوالن به منطقه باز شد. 
از معاونین فرماندار، شهردار،  شورای شهر، تا معاونت 
خدمات شهری، سازمان فضای سبز و مسئوالن اداره 
برق. بماند که بچه های انجمن حمایت از حیوانات هم 
آمدند و کارهایی انجام شد که خوشحالی اهالی را در 
پی داش��ت. اگرچه بازتاب های این گزارش و تأثیرات 
آن حضور نماینده اهالی خرم آباد را در دفتر نش��ریه 
به منظور قدردانی در پی داش��ت اما معتقدیم هنوز 

کارهای زیادی مانده که باید انجام ش��ود تا اهالی به 
تمام خواسته های شان دست یابند. 

◄تصمیمات شورا
حسن خدامی نایب رییس شورای شهر به نگارستان 
گفت: اصاحاتی در مصوبات ش��ورا برای این منطقه 
پیش بینی ش��د. او گفت: پ��س از بازدید میدانی که 
هم بنده و هم بقیه ی اعضای شورا از منطقه داشتیم 
اص��اح ردیف بودجه برای جدول گذاری و آس��فالت 
انجام شد که بعد از تأیید در کمیته انطباق فرمانداری 
ک��ه تا یک��ی دو هفته ی آین��ده ج��واب آن برای ما 
ارس��ال خواهد ش��د، روال اداری و اجرایی را شروع و 
از طریق س��امانه اقدام به انتخاب پیمانکار می کنیم. 
البته مش��کل اصلی که در این زمینه وجود دارد عدم 
داشتن پیمانکار محلی با محرز بودن شرایط موجود 
در سامانه است که از همین تریبون آمادگی شهرداری 
و شورا را برای به کارگیری پیمانکاران محلی در مرحله 

اول  اعام می کنیم. 

◄اقدامات شهرداری
فرهاد افصحی معاونت خدمات شهری سیرجان نیز بعد 
از بازدید از منطقه به نگارستان گفت: دستور جمع آوری 
و پاک سازی نخاله ها را از منطقه ی مذکور)از کمربندی 
شاهد تا زیرگذر( را دادیم ولی مردم هم باید همکاری 
کنند. مگر می ش��ود در یک محل ک��ه ۶ نفر زندگی 
می کنند 5 نفر فقط بریزند و یک نفر فقط جمع کند.! 
در مدت بس��یار کم ۳ مرتبه این منطقه از نخاله های 
ساختمانی پاک سازی ش��ده ولی بازهم مردم بدون در 
نظر گرفتن هیچ مسائل زیست محیطی هر جا زمین 
خالی پیدا می کنند نخاله هایش��ان را می ریزند. هزینه 
حمل نخاله بس��یار اندک و ناچیز اس��ت ولی ای کاش 
مردم این مقوله را به خدمات ش��هر می سپردند تا در 

محل مناسب دفن و یا دپو شوند.  

◄امور برق شهرستان 
رضا سلمانی زاده مدیریت امور برق سیرجان نیز پس 
از بازدید خود و همکارانش از خرم آباد به نگارس��تان 

یادآور شد: بر روی پل خرم آباد تصادفاتی می شد که 
ب��ا پیگیری های مردم محل و چاپ گزارش ش��ما از 
محل بازدید کردیم و تصمیماتی گرفتیم. وی گفت: 
روشنایی روی پل تأمین ش��د و برخی نقاط منطقه 
که نیاز به کابل کش��ی داش��تند انجام  ش��د و دستور 
شستش��وی برخی روشنایی های معابر نیز که به مرور 
زمان در اثر گردوخاک و آلودگی هوا، به تدریج کثیف 
و درنتیجه منجر به کم شدن نورشان شده بود، داده  
ش��د و امیدوارم بتوانیم بقیه نواق��ص را هم به مرور 
زمان رفع کنیم. امیر فیروزآبادی پیمانکار جمع آوری 
سگ های بی صاحب نیز گفت: طی دو هفته گذشته 
با پیگیری شهرداری چندین بار تیم های زنده گیری 
به منطق��ه رفته و حدود ۳0 قاده س��گ را با دارت 
بیهوش��ی گرفته و به محل س��ایت نگهداری سگ ها 
منتقل ک��رده ایم. البته چون منطقه بزرگ اس��ت و 
به س��منگان و روس��تاهای زیادی راه دارد متأسفانه 
از روس��تاها س��گ ها به این منطقه آمده و جایگزین 

می شوند و ما هم کار زنده گیری مان ادامه دارد. 

بازتاب های یک گزارش 

خرم آبادی که به چشم آمد
مسئوالنی که بازدید کردند و تصمیماتی که گرفته شد

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تنظیف، نگهداری

 تخلیه و باز کردن مجرای سرویس اهی بهداشتی اپرک اهی سطح شهر و مسجد جامع  
سازمان سیما، منظر و فضای سبز سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر: عملیات تنظیف، نگهداری، تخلیه و باز 
کردن مجرای سرویس های بهداشتی پارک های سطح شهر و مسجد جامع( به شماره 2098090549000017 را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها 
از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 98/9/23 می باشد. 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز سه شنبه تاریخ 98/10/3  

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19 روز  شنبه تاریخ 98/10/14 
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 روز  سه شنبه تاریخ 98/10/17 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها: 
آدرس: سیرجان، بلوار شهید زندی نیا، مجتمع سازمانی شهرداری و تلفن: 3- 03442338102
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934- 021 

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 
مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان 

آگهی دعوت از سهامداران شرکت لعل گستر
جدید  مدیره  هیئت  تعیین  جهت  گستر  لعل  شرکت  عمومی  مجمع 
مورخه ی 24آذر98درمحل آدرس شرکت  واقع در سیرجان خیابان 

آیت اهلل سعیدی پاساژ مهر طبقه دوم تشکیل می گردد.
ازکلیه سهامداران جهت حضوردرجلسه دعوت بعمل می آید

هیات مدیره شرکت

  سرکارخانم ناهید ستوده 
خانواده محترم ستوده 

مصیبت وارده را حضور شما تسلیت عرض می نماییم. 
هیأت مدیره انجمن زنان نیکوکار

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 

تهیه مصالح و اجرای ساخت قبور آماده بهشت رضا )ع()نوبت دوم(
شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر: تهیه مصالح و اجرای ساخت قبور آماده بهشت رضا )ع( 
به شماره 2098005674000084 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از 
دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل 

ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1398/9/16 می باشد. 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 18 روز سه شنبه تاریخ 1398/9/26  
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19 روز  شنبه تاریخ 1398/10/7 

زمان بازگشایی پاکت ها: 14:40 روز  یک شنبه تاریخ 1398/10/8 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها: 

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

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 
مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان 

گاه اهی معتبر  کاری با فروش        فراخوان هم
شهرداری سیرجان در نظر دارد جهت رفاه کارکنان مجموعه خود نسبت به عقد قرارداد 
مرغ فروشان  بزرگ(،  )فروشگاه های  غذایی  مواد  از:  اعم  مختلف  فروشگاه های صنوف  با 
و قصابان، لوازم خانگی، پوشاک مردانه و زنانه، الستیک و باطری فروشی، فرش و مبل، 

موبایل فروشی با شرایط ذیل اقدام نماید. 
1- عقد قرارداد خرید بصورت اقساط ماهیانه 

2- عقد قرارداد خرید بصورت اعتباری و خرید زیر خط نسیه 
3- خرید با تخفیف 

امور  به دفتر  به همکاری می باشند می توانند  قادر  و  بوده  لذا فروشگاه هایی که دارای شرایط فوق 
رفاهی شهرداری سیرجان واقع در میدان انقالب شهرداری مرکزی مراجعه و اقدامات قانونی عقد 

قرارداد را پی گیری نمایند. 

مدیریت ارتباطات شهرداری و شورای اسالمی شهر سیرجان 

خالصه آگهی مزایده نوبت اول 
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سیرجان در نظر دارد 4 باب مغازه از رقبات بقعه متبرکه امامزاده علی )ع( واقع در 
بلوار نماز را از طریق آگهی مزایده با اجاره بهای ماهیانه به شرح جدول ذیل برای مدت یک سال به اجاره واگذار نماید 
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر از شرایط آگهی مزایده به اداره اوقاف در بلوار دکتر صادقی مراجعه 

و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری مورخ 98/10/8 تحویل اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سیرجان نماید. 

مبلغ اجاره ماهیانه به ریالشماره مغازهردیف

17-4-213/500/000

2325/000/000

سیدصادق طباطبایی 
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سیرجان استان کرمان 



گ�روه سیاس�ی: انفع��ال دول��ت اعتدال 
ک��ه ب��ا حمایت اص��اح طلب��ان روی کار 
آم��د و ضعف های مجلس ده��م که در آن 
اصاح طلبان و اعتدالگرایان بخش مهمی از 
آن را تشکیل می دادند و از سویی نارضایتی 
و دلزدگ��ی م��ردم از ش��رایط اقتص��ادی 
موجود که اتفاقاً مهمترین آیتم آن در یک 
پارادوک��س عجیب با افزایش قیمت بنزین 
درس��ت در آس��تانه انتخابات مجلس رقم 
خورد، اصولگرایان را به این صرافت انداخت 
تا با اس��تفاده از این ش��رایط، عزم خود را 
برای تصاحب مجلس بعدی جزم و خود را 

ناجی مردم معرفی نمایند. 
درس��ت مثل »مجلس هفت��م« که پس از 
التهابات مجلس اصاح طلب ششم به دست 
اصولگرایان افت��اد. حاال اصولگرایانی که در 
آن مجلس هم نتوانس��تند بر مشکات آن 
روز جامع��ه فائق آیند دوب��اره خیز بزرگ 
خ��ود را ب��رای به دس��ت آوردن اکثری��ت 
کرس��ی های مجلس جدید آغ��از کرده اند. 
از این روآخری��ن روز ثبت نام نامزدها برای 
انتخابات مجلس ب��ا حضور تعداد زیادی از 
اصول گرایان همراه بود. از سیرجان گرفته تا 
دیگر شهرستان های استان و کان شهرها 
نیز همه از همی��ن قاعده پیروی می کرد و 
بسیاری حتی در شهرهای بزرگ که تعداد 
نمایندگان ش��ان بیش��تر اس��ت در آخرین 
روز ب��ه جم��ع داوطلبین پیوس��تند. البته 
پیش بینی تش��کیل مجلسی شبیه مجلس 
هفتم خود عاملی ش��ده ک��ه در این جبهه 
تشتت ایجاد ش��ود و چون احتمال کسب 
موفقیت ب��رای ورود به مجلس را بیش��تر 
می دانن��د کمتر حاضر ش��ده اند دس��ت به 
اتح��اد بزنند و چن��دان در بن��د و دغدغه 
ائتاف و اجماع نباش��ند. پس از مش��خص 
ش��دن فهرس��ت ثبت نامی ها ک��ه در یک 

ب��رآورد نش��ان می دهد اصول گرایان س��ه 
برابر اصاح طلبان نامزد ش��ده اند بس��یاری 
از پایگاه ها و رس��انه های خبری به تحلیل 
ماجرا پرداختند. روزنامه شرق در گزارشی 
با همین نگاه نوشت: »اصول گرایان احتماالً 
پیش بینی کرده اند که میزان مش��ارکت در 
انتخابات آتی در مقایسه با انتخابات پیشین 
دچار کمی  و کاس��تی خواهد بود، پس چه 

چی��زی بهت��ر از این ک��ه در انتخاباتی که 
ش��انس برنده ش��دن دارند حضور یابند به  
ویژه در شهرهای بزرگ که هر وقت میزان 
مشارکت پایین آمده، برنده بازی انتخابات 
بوده اند.« البته برخی اخبار هم حاکی از این 
است که جمعی از اصولگرایان از تصمیمات 
و چینش تش��کلی مثل جمنا دِل خوش��ی 
ندارند و خواس��تار انحال آن و جایگزینی 

با یک جبهه دیگر شده اند. محمدرضا باهنر 
اخیراً گفته بود که ساختار جمنا باید تغییر 
کند. بع��د از انتخابات مجلس دهم هم که 
فهرست اصول گرایان رأی نیاورد، غامرضا 
مصباحی  مقدم، سخنگوی جامعه روحانیت 
مبارز، گفت ما در جامعه می دانس��تیم که 
ای��ن فهرس��ت رأی نمی آورد ام��ا چاره ای 
جز تمکی��ن از نظر جمنا نداش��تیم. ناصر 
ایمان��ی، روزنامه ن��گار و تحلیلگر اصول گرا، 
هم در نقد جمنا گفته است: »وزن کشی ها 
اص��ًا منطقی نبود، یعنی برخی طیف های 
اصولگرا عمًا نقشی را ایفا کردند که خیلی 
بیشتر از وزنشان بود. نکته دیگر آن که این 
مجموع��ه تحت  تأثیر حرکت ه��ا و مواضع 
سیاس��ی طیف پایداری قرار گرفت؛ یعنی 
پایداری ه��ا اعام کردند به این مکانیس��م 
نمی پیوندند، بعد شرط گذاشتند، در نهایت 
نیز نپیوس��تند. عمًا این حرف ها جمنا را 
تحت  تأثی��ر ق��رار داد، در حالی  که جبهه 
پایداری یکی از طیف های اصول گراست که 
وزنشان معلوم نیست چقدر است، ولی قطعاً 
در آن اندازه ها نیز نبود که بیان می کردند.« 
ناصر ایمانی به نامه نیوز گفته است: »جبهه 
پای��داری ادبی��ات خش��ن و تند سیاس��ی 
دارد، ای��ن مس��ئله موجب عقب نش��ینی 
س��ایر گروه های دیگر در مقابل پایداری ها 
می ش��ود، یعن��ی آن ه��ا مقاب��ل پایداری 
کوتاه می آیند. جمن��ا خیلی هزینه کرد تا 
پایداری ها را به سمت خود بیاورد؛ در حالی  

که نیازی به این  همه هزینه نبود«.
ام��ا تجربه نش��ان داده ک��ه اصول گرایان 
تغیی��ر نمی کنن��د، بلک��ه از جبه��ه ای به 
جبهه ای دیگر منتقل می ش��وند. در میان 
اصول گرایان، جبهه کارکردی شبه  حزبی 
دارد؛ در آس��تانه ه��ر انتخاباتی، هیأت وار 
ش��کل می گیرد و به  ندرت منحل می شود 

و اعضای��ش در آس��تانه انتخابات��ی دیگر 
دوباره سر از تش��ّکل دیگری درمی آورند. 
با وجود همه این س��از و کاره��ا، اما یا به 
ائتاف نمی رس��ند ی��ا فهرست هایش��ان، 
گروگان افرادی محدود می شود؛ جماعتی 
با این توانایی که هر لحظه زیر بازی بزنند. 
نکته عجیب تر این که حتی گاهی، برخی 
اعضای جبه��ه، خود بدل به اپوزیس��یون 
جبه��ه ش��ده اند. در ای��ن تحلی��ل اضافه 
شده: آن ها در س��ال های گذشته »جبهه 
پی��روان خ��ط ام��ام و رهب��ری«، »جبهه 
متحد اصول گرایان«، »جبهه ایستادگی«، 
»جبه��ه پای��داری«، »جبهه یکت��ا« و در 
نهای��ت »جبهه مردمی نیروه��ای انقاب 
اس��امی« یا هم��ان »جمنا« را تش��کیل 
داده اند. گفته ش��ده که بع��د از انتخابات 
ریاس��ت جمهوری، جمن��ا زیر نظر س��ّید 

ابراهیم رئیسی فّعال شده است.« 
در همی��ن حال عب��اس س��لیمی  نمین، 
تحلیلگر اصول گرا، به »ش��رق« می گوید: 
»اگر اصول گرایان بر بسیاری از ضعف های 
گذشته فائق آیند، ش��رایط پذیرفته شدن 
آن ه��ا درجامع��ه ش��رایط بهتری اس��ت، 
به  وی��ژه این ک��ه بتوانند از این ش��رایط 
اس��تفاده و درس��ت عمل کنند. البته باید 
گفت که در گذش��ته جبهه پایداری فراتر 
از س��هم خواهی رفته ب��ود و به  نوعی یک 
ن��وع تمامیت خواهی را دنب��ال می کرد.« 
وی می گوی��د: »یعنی این  گون��ه نبود که 
در چارچ��وب اصول گرای��ان عم��ل کند و 
یک س��هم را دریافت کن��د. بلکه یک نگاه 
تمامیت خواهی وجود داشت که همین امر 
موجب ضربه زدن به اصول گرایان ش��د اما 
در حال  حاضر صحنه تغییر کرده اس��ت؛ 
یعنی جبهه پایداری موقعیت گذشته خود 

را ندارد.«
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اصالح طلبان و انتخابات یازدهم 
کمتر از س��ه ماه تا انتخابات یازدهمین دوره مجلس ش��ورای اس��امی باقی 
اس��ت  اما اصاح طلبان با وجود ثبت نام برخی نامزدهای ش��ان هنوز تکلیف 
خودرا با این انتخابات روشن نکرده اند. انتخاباتی که با توجه به شرایط موجود 
کشور و اینکه دو س��ال بعد از آن در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ 
رئیس جمهور جدیدی بر سر کار خواهد آمد، می تواند نه تنها برای آن ها که برای 
رقیبان اصول گرا هم حائز اهمیت باش��د. اگر اکثریت مجلس آینده در اختیار 
اصول گرایان قرار گیرد احتمال تکرار تجربه س��ال ۸۴ و ظهور احمدی نژادی 
دیگر در س��ال ۱۴۰۰ وجود خواهد داشت و اگر اصاح طلبان بتوانند صاحب 
اکثریت کرسی های پارلمان آینده شوند شاید در دو سال باقی مانده تا انتخابات 
۱۴۰۰ بتوانند بی عملی لیس��ت امید مجلس دهم را جب��ران کنند و دوباره 
مردم را برای انتخابات رئیس جمهوری که اصاح طلبان از او حمایت می کنند، 
ترغیب کنند. البته اینها احتماالتی است که شاید هرگز اتفاق نیفتند چرا که 
تجربه نشان داده فضای سیاسی ایران به خصوص در ایام انتخابات چندان قابل 
پیش بینی نیس��ت و این موج ها هس��تند که در چند روز منتهی به انتخابات 
نتیجه را مشخص می کنند. اما در این میان رویکرد اصاح طلبان در انتخابات 
آینده به چند دسته تقسیم می شود. رویکرد اول شرکت در انتخابات تحت هر 
شرایطی است چرا که صندوق رای را مهم ترین بخش مردم ساالری می دانند. 
این جبهه سیاسی در رویکرد دوم معتقد است باید با چهره های معروف خود 
در انتخابات شرکت کند که البته احتمال رد صاحیت آن ها باالست که در 
این ش��رایط می توان به دلیل رد صاحیت کاندیداهای درجه اول اصاحات 
ب��ه مردم بگوین��د »اجازه حضور به اصاح طلبان داده نش��د«. در این صورت 
عدم حضور در انتخابات به عنوان رویکرد دوم اصاح طلبان مطرح می ش��ود. 

رویکردی که برخی عناصر تندرو اصاحات آن را دنبال می کنند. 
اما این جبهه در رویکرد سوم، اصوالً مجلس را محلی برای مناقشه نمی داند و 
معتقد اس��ت که دیگر مجلس در رأس امور نیست و حتی اگر نیروهای طراز 
اول اصاح طلب تأیید صاحیت شوند و به مجلس هم راه یابند باز نمی توانند 
تأثیر چندانی در سیاست های کشور داشته باشند و حتی تجربه مجلس ششم 
را یادآوری می کنند در این گروه چهره های متعادل اصاح طلب  اعتقاد دارند 
که مدت هاست نقش مجلس کمرنگ شده است. بیشتر اصاح طلبان با رویکرد 
اول یعنی شرکت در انتخابات موافقند و تاش می کنند مثل انتخابات ۹۴ و ۹۶ 
با وحدت و رسیدن به لیستی مشترک که البته تنها از نیروهای اصاح طلب 
تشکیل شده باشد، در انتخابات شرکت کنند. موسوی الری در همین زمینه 
تأکی��د می کند: »به دنب��ال کاندیدای اجاره ای نخواهیم رف��ت. در جایی که 
کاندیدا نداریم فردی را معرفی نمی کنیم.« این همان سیاستی است که بقیه 
لیدرهای اصاح طلب نیز آن س��خن گفته بودند.  اما اینکه چه کس��انی در 
لیست اصاح طلبان حضور داشته باشند و از همه مهم تر چه کسی سرلیست 
اصاح طلبان باش��د سؤالی است که هنوز این جبهه به پاسخ مشخصی برای 
آن نرسیده است. حال در غیاب عارف مسئله سرلیستی اصاح طلبان تاکنون 
در حد گمانه زنی و ش��ایعه مطرح ش��ده و نام هایی از این سو و آن سو شنیده 
شده اس��ت. برخی از اصاح طلبان از احتمال سرلیستی علی مطهری سخن 
گفته اند. مطهری در انتخابات دوره قبل مجلس در لیست امید گنجانده شد 
ولی او هیچ گاه خود را یک اصاح طلب ندانسته و اینکه در صدر فهرست باشد 

یانه محل مناقشه است.                                             *منبع: ایسنا

نگاه

در می��ان ثبت نامی های انتخابات در کش��ور یاران وفادار ب��ه احمدی نژاد نیز 
تاش کرده اند از سایر رقبا عقب نمانند.کسانی که قصد ائتاف با هیچ کدام از 
جناح های سیاس��ی را ندارند و در تاش هستند برای برخی حوزه های انتخابیه 
کاندیدا معرفی کنند. به طوری که گفته می ش��ود در برنامه ریزی هایش��ان برای 

رأی آوری بیشتر روی شهرهای کوچک تر برنامه ریزی کرده اند. 
به گزارش آفتاب نیوز این افراد که سابقه خوبی در اداره کشور ندارند با شعار 
اصاح وضع اقتصادی قصد بهره برداری از شرایط موجود را دارند و در این بین 
در لیست کاندیداهای شان نام برخی وزرا و معاونان احمدی نژاد در دولت های 

نهم و دهم دیده می ش��ود. حتی گفته می شود پایداری ها هم به آن ها نزدیک 
ش��ده و برخی دیگر از دولتمردان و مدیران احمدی نژادی این روزها در حلقه 
پایداری ها زیس��ت متقابل انتخاباتی دارند. جبهه ای که از قضا روزگاری بدنه 
اصل��ی حامیان احمدی نژاد در مجلس بودند و آن ها نیز بعد از خانه نش��ینی 
یازده روزه کمی از وی فاصله گرفتند. فاصله ای که البته آنقدر زیاد نیست که 
به جدایی رس��یده باش��د، آنچنان که حتی این روزها خصوصاً بعد از اظهارات 
روح ا... حس��ینیان در دفاع از پایگاه رأی احمدی نژاد، احتماالتی درباره پیوند 

دوباره پایداری ها و احمدی نژادی ها به گوش می رسد.

احمدی نژادی ها 
در تکاپوی

 رسیدن به پارلمان 

آیا مجلس یازدهم کپی برابر با اصل مجلس هفتم می شود؟

خیز اصولگرایان
 برای تصاحب 

مجلس

اخوان محترم اسدی 
انتخ�اب ش�رکت متین پس�ته به عن�وان صادر 
کننده نمونه پسته اس�تان که نشان از مدیریت 
و توانمندی شما و همکاران گرانقدرتان است را 
تبریک عرض نموده، موفقیت روزافزون تان را از 

خداوند متعال خواهانم. 

رضا راد 

برادران محترم اسدی
انتخاب مجدد شرکت متین پسته به عنوان صادر 
کننده نمونه پسته استان که نشان از مدیریت و 
توانمندی ش�ما و همکاران سخت کوشتان است 
را صمیمان�ه تبریک ع�رض نم�وده، موفقیت و 

بهروزی روزافزون تان را آرزومندیم. 
غالمرضا حافظی 
وکیل پایه یک دادگستری 

اخوان محترم اسدی 
انتخ�اب ش�رکت متین پس�ته به عن�وان صادر 
کننده نمونه پس�ته اس�تان که نشانگر مدیریت 
و تالش ش�ما بزرگواران اس�ت را تبریک عرض 

نموده، انشاءاهلل همیشه موفق باشید. 

کارمندان شرکت متین پسته 

مدیران محترم شرکت 

متین پسته سیرجان 
انتخاب بجا و شایس�ته ش�رکت ش�ما به عنوان 
صادر کننده نمونه خشکبار استان در چند سال 
متوالی باعث افتخار ما و ش�هروندان سیرجانی 
است. ضمن عرض تبریک این موفقیت، بهروزی 
و س�عادت روز افزون ش�ما را از خداوند متعال 

خواستاریم. 
حسن و جواد اسدی 
شرکت بازرگانی خندان پسته سیرجان 

شرکت محترم ایلیا گستر سیرجان 
جناب آقایان

 پورجعفرآبادی و زیدآبادی 
انتخاب بجا و شایس�ته شرکت شما به عنوان صادر کننده 
نمونه خشکبار اس�تان در چند سال متوالی باعث افتخار 
ما و شهروندان س�یرجانی است. ضمن عرض تبریک این 
موفقیت، بهروزی و س�عادت روز افزون شما را از خداوند 

متعال خواستاریم. 
حسن و جواد اسدی 
شرکت بازرگانی خندان پسته سیرجان 

فرزند عزیزم 
امیرحسام اسماعیل زاده 

کسب مقام دوم کاپ اروپا در کشور بلغارستان را 
تبریک عرض نموده، از زحمات مربی ارزنده جناب 
آقای مجتبی عرب قدردانی می نماییم، از خداوند 

منان برایتان آرزوی موفقیت داریم. 
خانواده 

»به جای اینکه به تاریکی دشنام دهیم، بهتر است شمعی بیفروزیم« 

مدیران شرکت صادراتی متین پسته سیرجان 

برادران محترم اسدی 
ش�ما نمونه ای واقعی از یک انس�ان موفق هستید و در حال حاضر با این دس�تاورد بزرگ، برگی زرین به 

افتخارات گذشته خود افزودید. 
بنده از اینکه امسال نیز مانند سال های قبل، به عنوان صادر کننده نمونه استان کرمان شناخته و برگزیده 

شده اید، به شما و کارمندان زحمتکش و پرتوان تان افتخار کرده و شادباش عرض می کنم. 

پیمان آقابیگی پور 

جناب آقای حاج حمید هنری 
ریاست محترم بانک ملت شعبه غفاری 

به پاس قدردانی از شما مدیر و مسئول وظیفه شناس که با تالش در جهت اعتالی نام بانک 
ملت اهتمام ورزیده و با حفظ حقوق مردم موجبات توفیق شعبه در زمینه جذب منابع در 
بین شعب بانک ملت را فراهم نموده اید در کمال احترام و اکرام تشکر و قدردانی می کنیم. 
رج�ا واثق داری�م همواره صداقت و خدمت به مردم را س�رلوحه گفت�ار و کردار خود قرار 
داده اید و تالش خود را درجهت رضای ایزد متعال و رشد بیش از پیش مجموعه تحت مدیریت خود بکار میگیرید 

از ایزد یکتا سعادت، بهروزی و موفقیت شما را آرزومندیم.
با احترام مختار شکوهمند، محمد نجمی نوری
مهدی محمودی، حمید بلوردی، محمد بلوردی، محمد جواد مقدس

جناب آقای 

پورجعفرآبادی
مدیرعامل محترم شرکت ایلیاگستر

شناسی  وظیفه  آینه  شما  صادقانه  و  خالصانه  تالش 

شرکت  مجدد  انتخاب  اینک  است.  دانایی  پژواک  و 

ایلیاپسته به عنوان صادرکننده نمونه را به جنابعالی و 

همکاران پرتالشتان تبریک می گوییم و امیدواریم در 

سایه تالش و امید همواره بتوانید موفق و پیروز باشید.

عباس خاندانی

مدیرعامل محترم 

شرکت ایلیاگستر
ب�ا کم�ال مس�رت و افتخ�ار، کس�ب عن�وان 
صادرکنن�ده نمون�ه مل�ی اس�تان کرم�ان را به 
جنابعال�ی و هم�کاران محترم تبری�ک گفته و 

آرزوی توفیقات روزافزون برایتان می نمایم. 

بازرگانی برادران جهانگیری



میالد شهابی نژاد

در ش��ماره گذش��ته نش��ریه نگارس��تان، 
دبیرخانه تخصصی جش��نواره س��ی و یکم 
تئات��ر اس��تان جوابی��ه ای نس��بت به نقد 
اینجانب در ش��ماره )1199( منتشر کرد 
که علیرغم می��ل باطنی و با اینکه حرفی 
برای گفتن باقی نمانده بود الزم دانس��تم 
خط��اب ب��ه ای��ن دوس��تان در دبیرخانه 
مطالب��ی را یادآور ش��وم. پیش از هر چیز 
مرات��ب قدردانی و احترام خود را نس��بت 
به هفته نامه نگارستان به دلیل میزبانی این 
گفتگو و امکانی که این نش��ریه در جهت 
روش��ن ش��دن مباحث ایجاد کرده اس��ت 

اعالم می کنم.
دوستان مسئول ما در دبیرخانه جشنواره 
دربن��د اول جوابی��ه خود مدعی هس��تند 
ک��ه مطلب اینجان��ب و مناب��ع اطالعاتی 
بنده بر اس��اس شایعات ش��فاهی و بیانات 
افراد غیرمس��ئول و فاقد هویت مش��خص 
و رس��می، تنظیم شده اس��ت. ابتدا از این 
دوس��تان خواهش می کنم دقیقاً بفرمایند 
ک��دام بخ��ش از مطل��ب بنده بر اس��اس 
ش��ایعات و بیانات افراد غیرمسئول است؟ 
آیا مدعی هستید گفته شما مبنی بر تأیید 
صالحیت داوران توسط حراست اداره کل، 
ش��ایعه یا از بیانات افراد غیرمسئول بوده 
اس��ت؟ این ادعا را یکی از اعضای انجمن 
اس��تان، در پاس��خ ب��ه س��ؤال هنرمندان 
س��یرجانی ک��ه »چ��را از داوران مط��رح 
کش��وری اس��تفاده  نشده اس��ت؟« عنوان 
کرده ان��د، آی��ا تکذیب می کنی��د که قرار 
بود هم��ان داوران بازبین بخ��ش رقابتی 
جش��نواره را دوب��اره داوری کنن��د؟ این 
موضوع را هم خود مس��ئولین جش��نواره 
و دبی��ر تخصصی جش��نواره به دوس��تان 
س��یرجانی اطالع دادن��د، ضمناً در مطلب 
قبل پرس��یده ش��ده بود ک��ه برنامه ریزی 
ب��رای انجام این تخلّف بر چه اس��اس و با 
چه هدفی بوده که پاس��خ این س��ؤال در 
جوابیه ی ارس��الی ش��ما دیده نشد. البته 
پیش تر همان افراد مس��ئول که شما آنها 
را غیرمس��ئول و فاقد هوی��ت می خوانید، 
دلیل این تصمیم را عدم تأیید صالحیت، 
توسط حراست اداره کل اعالم کرده بودند 
و بن��ده هم در مطلب قب��ل ادعا کردم که 
این موضوع را حراس��ت اداره کل تکذیب 

کردن��د اما از آنجا ک��ه ادعاهای بنده را بر 
اساس شایعات و بیانات افراد غیرمسئول، 
دانس��ته اید ش��ما را ارج��اع می ده��م به 
مصاحبه ریاس��ت محت��رم  اداره ارش��اد 
سیرجان و دبیر اجرایی جشنواره در سخن 
ت��ازه که در مواجهه با این س��ؤال که »آیا 
حراس��ت اداره کل در رد صالحیت داوران 
نقشی داشته اس��ت؟« پاسخ می دهد: »نه 
اص��اًل. اتفاقاً ما پیگیری کردیم و دبیرخانه 
تخصصی جشنواره به دروغ به ما گفته بود 
که حراس��ت داور ش��ما را تأیید نکرده اما 
مدیر حراست شخصاً به من زنگ زد و من 
را قس��م داد که به داورت��ان بگویید اصاًل 
موضوع ش��ما را با حراست مطرح نکردند 
که من بخواهم نظ��ری بدهم.« حال باید 
پرسید آقایان دبیرخانه تخصصی، اگر دبیر 
اجرای��ی جش��نواره را ف��ردی فاقد هویت 
رس��می نمی دانید، پاسخ بدهید که گفتن 
ای��ن دروغ به چ��ه دلیل و ب��ا چه هدفی 
بوده اس��ت؟ در م��ورد حضور آث��اری در 
بخش رقابتی بدون داشتن اصل برگزاری 
حداق��ل 5 اجرای عموم، خوش��بختانه آن 
را ش��ایعه ندانس��ته اید و قبول کردید که 
چنی��ن اتفاق��ی افتاده ح��ال این که آن را 
به گردن هنرمندان س��یرجانی انداخته و 
آن ها را مس��ئول گشایش باب این موضوع 

دانسته اید بماند.
 به نام هنرمندان سیرجانی به کام دوستان 
کرمانی. اصاًل مهم نیس��ت چه کس��ی این 
را تقاضا ک��رده، هنرمندان س��یرجانی یا 
کرمانی فرقی نمی کند از س��وی هر فردی 
که بوده پذیرفتن آن توس��ط شما مغایر با 
اصول ش��یوه نامه برگزاری جشنواره است 

ش��ما ادعا کرده ای��د که از مس��ئول امور 
اس��تان ها در مرکز استعالم گرفته و آن ها 
به شما اجازه داده اند با گرفتن تعهد زمینه 
حضور در جش��نواره فراهم ش��ود که بنده 
این موضوع را از امور اس��تان ها جویا شدم 
و شخصاً مدیریت محترم امور استان ها در 
مرکز کام��اًل این موضوع را تکذیب کردند 
و به بنده اجازه انتش��ار و اطالع رسانی این 

تکذیبیه را دادند. 
مس��ئول امور اس��تان ها یادآوری نمودند 
»همان طور که در ش��یوه نامه تأکید شده 
اس��ت گرفتن هیچ گونه وثیق��ه و تعهدی 
کلی��ه گروه ه��ای  و  نیس��ت  پذیرفتن��ی 
ش��رکت کننده، پیش از برگزاری جشنواره 
بای��د اج��رای عموم خ��ود را انج��ام داده 
باش��ند و در غیر این صورت در هر مرحله 
از جش��نواره ای��ن تخلّ��ف محرز ش��ود از 
ادامه کارگ��روه جلوگیری خواهد ش��د«. 
البته گفته می ش��ود انتخ��اب یکی از آثار 
جش��نواره که اتفاقاً اجرای عموم پیش از 
جشنواره را نداش��ته، به عنوان یکی از آثار 
برگزیده، برنامه ریزی ش��ده ب��وده و گفته 
می ش��ود برگزارکنندگان می دانسته اند که 
ای��ن اثر به دلیل این مش��کل، در انتخابی 
فجر به بن بس��ت خواهد خورد و راه برای 
اثر برگزیده دیگر هموارتر خواهد ش��د که 
اگر صحیح باشد باید به دوستان بابت این 
حجم ت��الش و برنامه ریزی تبریک گفت.! 
در ادام��ه ی ای��ن جوابیه، دوس��تان ابراز 
داش��تند که بنده اصول اخالقی را رعایت 
نک��رده و ب��ه مدی��رکل محت��رم، حکمی 
حکومتی را نس��بت داده ام که به دوستان 
عزیز در دبیرخانه یادآوری می کنم نسبت 

حکم حکومتی به مدیرکل محترم از طرف 
شما بود و ما نقل به مضمون کردیم. شما 
عنوان کردید که ما از مدیرکل خواس��تیم 
و ایش��ان در حکمی اج��ازه دادند که آثار 
بدون اجرای عموم ش��رکت داده ش��وند. 
در جوابی��ه ادعا کردید مدیرکل نبوده و از 
امور استان ها استعالم کردیم و با توجه به 
تکذیب این موضوع از سوی امور استان ها، 
بای��د منتظر ماند و دی��د که ادعای بعدی 
ش��ما چیس��ت؟ در جای دیگر برای رفع 
اتهام جانب داری از آثار ش��رکت کننده در 
جش��نواره، پیشنهاد داده اید آثار راه نیافته 
را به  نقد و نظ��ر منتقدان و صاحب نظران 
شناخته ش��ده قرار دهیم، آیا بهتر نیس��ت 
آث��ار راه یافته ب��ه جش��نواره و حتی آثار 
برگزی��ده و نح��وه داوری جش��نواره را به 
 نق��د و نظ��ر منتقدی��ن بگذاری��م و نظر 
منتقدین برجس��ته، بی طرف و مستقل را 
جویا ش��ویم؟ و نیز در مورد، به قول شما 
»کنایه و توهین های بن��ده به بعضی آثار 
و هنرمندان س��یرجانی« خواهش می کنم 
دبیرخانه تخصصی جش��نواره سی و یکم 
ورود پی��دا نکند و قضاوت و نظر را بگذارد 
ب��ه عهده خ��ود ما، ق��ول می دهی��م بین 

خودمان حلش کنیم.
دوس��تان دبیرخان��ه تخصصی جش��نواره 
س��ی و یکم، انتقادهایی به شما وارد شد 
و جوابیه ای از س��وی ش��ما صادر شد که 
نه تنها به هیچ یک از سؤاالت و انتقادهای 
اساس��ی پاس��خ داده نش��د بلکه شبهه و 
تکدر خاطر اهالی هنر را بیش��تر کرد. اگر 
قرار اس��ت جوابیه ص��ادر کنید خواهش 
می کنیم به تک تک س��ؤاالت مطرح شده 
پاس��خ دهید. پاس��خی منطقی و درخور 
دبیرخانه لطفاً، مثاًل درجایی عنوان کردید 
گروه های کرمانی جا برای اجرا نداش��تند 
و نتوانس��تند اجرای عم��وم بروند. چطور 
چندین گروه س��یرجانی در ماه های اخیر 
در شهر کرمان جا برای اجرا پیدا می کنند 
اما خود کرمانی ها خیر؟ پاس��خ دهید که 
چرا دبیر اجرایی جش��نواره می گوید اگر 
جش��نواره بر همین منوال بخواهد انجام 
شود دیگر آن را اجرا نمی کنیم؟ منظور او 
کدام منوال است؟ چرا دبیرخانه تخصصی 
جشنواره باید در چندین موضوع و مرحله 
ب��ه هنرمن��دان و حتی مس��ئولین خود 
جش��نواره دروغ بگوید؟ پاس��خ دهید که 

ه��دف از تخلّفات اثبات ش��ده و ادعاهای 
ک��ذب از س��وی دبیرخان��ه تخصصی چه 
بوده اس��ت؟ مگ��ر داوران بازبین و اصلی 
جشنواره نباید »عضو هیچ گروه و تشّکل 
متقاضی ش��رکت در جش��نواره نباشند« 
چ��را اصرار دبیرخان��ه تخصصی بر حضور 
چند فرد خاص برای داوری بوده اس��ت؟ 
شما که ادعا می کنید دبیرخانه تخصصی 
آماده هرگونه گفتگو و برگزاری جلس��ات 
توضیح��ی اس��ت مگر ق��رار نب��ود دبیر 
تخصصی جش��نواره روز سه ش��نبه هفته 
قبل از جش��نواره با هنرمندان سیرجانی 
گفتگ��و کن��د و دغدغه و سؤاالتش��ان را 
پاسخ دهد؟ چرا پاسخگو نبودید و برگزار 
نکردی��د؟ در پای��ان از مدی��رکل محترم 
فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان و ریاست 
محترم ارشاد س��یرجان تقاضا دارم فریاد 
در گلو مانده هنرمندان تئاتر را بشنوند و 

چاره ای بیاندیشند. 
متأس��فانه روابط در تئاتر چون سرطان به 
جان آن افتاده اس��ت. به جان جوان های 
هنرمند افتاده و تئاتر را به س��مت نابودی 
س��وق می ده��د. نگذارید عده ای، ش��یوه 
غیراخالق��ی و غیرتئات��ری خ��ود را برای 
جوان ه��ای م��ا نهادین��ه کنن��د و جوان 
هنرمن��د چاره ای برای ماندن در تئاتر جز 
مسیر اشتباه بی اخالق ها نبیند. جشنواره 
س��ی و یکم تمام ش��د و از منظر شخصی 
من جش��نواره اص��اًل مهم نیس��ت آن هم 
به این س��بک، اما متأس��فانه برای برخی 
از عالقه مندان تئاتر مس��یری جز مس��یر 
نااه��الن وج��ود ن��دارد لطفاً مس��یرهای 
اخالقی ایج��اد کنید. لطف��اً فکری کنید 
تا مس��تقلین در هنر تئات��ر و تئاتری های 
نش��وند.   ناامی��د  و  س��رخورده  مح��ض، 
امکان برگش��تن پیشکسوتان را به عرصه 
آم��وزش و تولی��د فراهم کنی��د. نگذارید 
پیشکس��وت ما چاره ای جز خداحافظی و 
ترک تئاتر نداش��ته و صحنه را برای خود 
تنگ بینند. خوش��بختانه دوس��تان ما در 
تهران ق��ول داده اند که در موضوع داوری 
جش��نواره های اس��تانی ورود پیدا کنند و 
دس��تورالعمل برای انتخاب داوران تدوین 
نمایند اما جان تئاتر اس��تان ها در دس��ت 
مس��ئولین اس��تانی است و چش��م امید 
هنرمن��دان به مدیرکل محت��رم و معاون 

ایشان در سیرجان. با امید تغییر.

محمدعلی آزادیخواه 

آمریت بر خود، خوشبختی می  آورد
■ در فق��ر و بدبختی آدم خودش را بهتر 

می شناسد. 
■ حاکمیت و آمریت بر خود خوشبختی 

می آورد. 
■ خوش��بخت تری��ن آدم ها کس��انیند که می کوش��ند 

خوشبختی و شادکامی را در خانه ی دیگران بیابند. 
■ خوش��بخت تری��ن آدم ها کس��انیند که می کوش��ند 

خوشبختی را در خانه ی خودشان و دیگران بیابند. 
■ دارید خ��وب می بینید که زمانه پَت��ه و پوته ی افراد 
نادرس��ت و پنهان کار را حس��ابی روی داریه می ریزد و 
اس��رار پنهان و خطاها و خیانت هایشان بَرَمال می کند و 

آبرویی برایشان نمی گذارد. )داریه: دایره(
■ همیشه َحّقانّیت می آید که بهتر و آشکارتر خودش را 
نش��ان بدهد. )َحّقانّیت: حق داشتن، حق بودن، درستی 

و راستی( 
■ تنها َقَدْر ُقدَرتی که می تواند مش��ِت قویترین نااهالن 

بدکاره را باز کند، »زمان« است. 
■ ارزش »زم��ان« ب��ه این اس��ت که می تواند مش��ِت 

قویترین رسوایان مخفیکار را باز کند. 
■ گفته باش��متان: »تجربه« در »زندگی کردن« است و 

»نه زنده بودن«. 
■ تنها زندگ��ی کنندگان از هوا و نوِر کافی برخوردارند 

و بَس. 
■ هنر شایسته ی مردم، داد و ستد اندیشمندانه با اَشیاء 

است. 
■ جوان اس��ت و گرچه لبخند مرده ای بر لب دارد، اما، 
در مردمک دیدگان بی قرارش روش��نایی زندگی نمرده 

است. 
■ برخی از مردم بی عاطفه و َدْد َمِنش، مثل بَْبر می مانند 

و تصّور خندیدنشان غیرممکن است. 
■ رابط��ه ی کارگ��ر و کارفرم��ا، انج��ام دادِن کار و ب��ه 

زورگیری حقوق است. 
■ بی فک و فامیلی، از نجوشی و نپختگِی خودت است. 

■ رودخانه از بسیار رفتن زالل می شود. 
■ ای��ن روزها، هر س��یبی را که ببویی بوی س��ردخانه 

می دهد. 
■ در قبرستاِن فراموشیم مرده هایی را دفن می کنم که 

اََجل جانشان را، نگرفته است. 
■ خیر ندیده ها، هزار چاقوی نو می سازند تا آب از گلوی 

ما جهان سومی ها ببرند. 
■ خطرناکتر از همه ی حیوانات رام شده و نشده شخِص 

دروغگوست. 

 شماره 1201 
5 شنبه 23 آذر 1398  فرهنگ و هنر

پاسخی بر جوابیه دبیرخانه تخصصی جشنواره تئاتر 

فریاد در گلو مانده 
هنرمندان 

وجود روابط در تئاتر، چون یک سرطان به جان آن افتاده
 و این هنر را به سمت نابودی سوق می دهد

کاریکلماتور

مدیران محترم
 بازرگانی ایلیاپسته سیرجان

پیروزی، پرش�ی دارد به بلندای آس�مان که همواره 
دل را ش�اد و لحظه ها را ماندگار می سازد. فرصت را 
مغتنم شمردیم و درخش�ش مجدد شما را صمیمانه 
تبریک عرض نموده و از درگاه یکتای هس�تی بخش 
برایتان س�امتی و س�عادت همراه ب�ا موفقیت های 

بیشمار آرزو می کنیم.

ایمان و امین فرجادی

برادران گرامی 

پورجعفرآبادی، زیدآبادی
انتخاب ش�رکت ایلیا به عنوان صادرکننده نمونه 
استان کرمان که ثمره تاش های فراوان و ارزنده 
شماس�ت را تبریک ع�رض می نمایی�م و توفیق 
روزافزونتان را در راستای تداوم ایفای نقش موثر 

در توسعه صادرات از خداوند متعال خواهانیم.

شرکت درنیکا

برادران محترم 

پورجعفرآبادی
با آرزوی موفقیت برای ش�ما بزرگ�واران که در حال 
برداش�تن قدمهای بزرگی جهت رس�یدن به اهداف 
واالیتان هس�تید و انتخابتان ب�ه عنوان صادرکننده 
نمونه یکی از این قدمهاست، امیدواریم که همچنان 

پرتوان و پیروز ادامه دهید.

خدمات کشاورزی زاگرس 
 محسن رحیمی

جناب آقای

 علی پورجعفرآبادی
مدیرعامل محترم

 شرکت ایلیاگستر سیرجان
انتخاب شایس�ته شرکت ایلیا به عنوان صادرکننده نمونه 
استانی را که نشان از لیاقت، توانمندی و تجربه جنابعالی 
دارد ب�ه ش�ما و اعض�ا محترم هی�ات مدی�ره و کارکنان 
پرتاش ش�رکت تبریک عرض نموده، توفیق روزافزونتان 

را از خداوند منان خواهانیم.
عبدالحسین و رحیم خراسانی
بازرگانی تارخ پسته

مدیران محترم شرکت 

پسته ایلیاگستر سیرجان
انتخاب شایس�ته آن جنابان را برای هش�تمین سال 
متوال�ی به عن�وان صادرکننده نمونه اس�تان حضور 
ش�ما تبریک عرض نموده، یقی�ن داریم با عنایت به 
شایس�تگی و تجارب جنابعالی و استعانت از خداوند 
متعال ش�اهد رش�د و ش�کوفایی هرچه بیش�تر آن 

شرکت خواهیم بود.

حامد والیی

مدیران محترم شرکت 

پسته ایلیاگستر سیرجان
ش�ما نمونه واقعی از انس�ان های موفق هستید 
و در ح�ال حاضر ب�ا این دس�تاورد برگی زرین 
به افتخارات خود افزوده ای�د. این پیروزی را به 
ش�ما تبریک م�ی گوییم و آرزومندی�م در آینه 
موفقیت های بیشتری در این راستا کسب کنید.

محمد امیری مقدم

جناب آقای 

علی پورجعفرآبادی
مدیرعامل شرکت پسته ایلیا 

بدین وس�یله موفقیت جنابعالی در کسب عنوان 
صادرکنن�ده ی برتر را تبریک ع�رض می کنم و 
امیدوارم همچنان در مسیر بهروزی و پیشرفت، 

سربلند و پیروز باشید.
حسن طالبی

جناب آقای 

پورجعفرآبادی
مدیرعامل محترم شرکت ایلیاگسترسیرجان

کس�ب مجدد عنوان افتخارآفرین صادرکننده نمونه 
ملی برای هش�تمین س�ال متوالی را ب�ه جنابعالی و 
پرس�نل توانمند آن ش�رکت محت�رم تبریک عرض 
می نماییم. امیدواریم همواره موفق و سربلند باشید.

سیدهادی و سیدحجت حسینی

جناب آقایان 

علی و ابوالفضل 
پورجعفرآبادی

خبر مس�رت بخش انتصاب شایسته حضرتعالی 
را ب�ه عن�وان صادرکننده نمونه مل�ی تبریک و 
تهنی�ت عرض م�ی نمایم، امی�دوارم در این راه 

محکم تر و قوی تر از گذشته پیش بروید.
آرش اسدی

جناب آقایان 

علی و ابوالفضل پورجعفرآبادی
احمد زیدآبادی

بدین وس�یله انتخاب شایسته شما را به عنوان 
صادرکننده نمونه ملی تبریک عرض می نماییم، 
امید اس�ت در پرتو الط�اف حضرت حق بیش از 

پیش موفق و پیروز باشید.

جال، مصطفی و مهدی خاندانی

مدیران محترم

 شرکت ایلیاگستر سیرجان
ضمن تحسین تاش شما جهادگران اقتصادی که با روش های نوین بازاریابی و رعایت اصول بازارهای هدف در صادرات 
پسته به عنوان مقام اول صادرکننده نمونه استان انتخاب شده اید، مراتب تبریک خود را بابت این موفقیت ارزشمند 

ابراز داشته و توفیق روزافزونتان را در اعتای نام شهرستان سیرجان مسالت می نماییم.

محمدعلی ناصری- رئیس بانک سپه مرکزی سیرجان



در  ش�ما  مرادی ن�ژاد  خان�م 
نوش�ته هایتان از چه سبکی بیشتر 

پیروی می کنید؟
من س��بک مخصوص خ��ودم را دارم و 
می توان��م ادعا کنم نوش��ته های روان و 

کوتاه ادبی را من ش��روع کردم. همیشه 
فکر می کنم می شود نوشته ها را ساده و 
روان ت��ر کرد تا آدم ها بیش��تر حوصله و 
عالقه به خواندن پیدا کنند. برای همین 
من هم با نوشته های کوتاه شروع کردم 
و همچنان به این س��بک نوشتن ادامه 

می دهم.
از چ�ه س�نی ش�روع کردی�د و 
چگونه شد به سمت نوشتن رفتید؟

از س��ن ۱۳ س��الگی ش��روع کردم. در 
مدرسه به درس انش��اء عالقه ی زیادی 
داش��تم، زیاد کت��اب می خوان��دم و به 
خواندن مجالت عالقه داشتم. آن زمان 
معلم ه��ای دوران راهنمای��ی تش��ویقم 
می کردن��د. گاه��ی ب��رای ه��ر موضوع 
انشاء چند تا مطلب می نوشتم و همین 
استمرار در نوشتن این جرئت را به من 

داد که به سمت نوشتن کتاب بروم.
 اولی�ن کتابی که نوش�تید کدام 

بود و با چه محتوایی چاپ شد؟
کتاب »مش��ق عش��ق« از من سال ۸۴ 
چ��اپ ش��د و ب��ا وجودیکه چ��ون کار 
اولم ب��ود انتظ��ار چندانی نداش��تم اما 
مورد اس��تقبال قرار گرفت به طوری که 
۴ س��ال بعد در س��ال ۸6 آن را مجدداً 
چ��اپ ک��ردم. محتوای کتاب داس��تان 
پیوس��ته ای از آدمی ب��ود که از دلتنگی 
و حس های درونی اش می گفت و دلش 
می خواس��ت به یک آرامش برسد، حتی 
اس��م کتابم موردتوجه ق��رار گرفت و از 
عن��وان آن برای یک فیلم، یک همایش 
دفاع مقدس و یک نمایش��گاه سیاه قلم 
اس��تفاده ش��د. بعدازآن کتاب »مش��ق 
دلواپس��ی« س��ال ۸6 چاپ شد و کامل 
فروش رفت، س��ال ۹۵ کتاب »گندمزار 
س��کوت« را چ��اپ ک��ردم و س��ال ۹6 
عاش��قانه ن��اآرام را تحویل ب��ازار کتاب 

دادم.
کت�اب دیگ�ری در دس�ت چاپ 

دارید؟
بل��ه کت��اب »کفش ه��ای خی��س« که 
هم اکن��ون زی��ر چ��اپ ق��رار دارد و تا 
هفته ی آینده وارد بازار کتاب می ش��ود. 
کتاب دیگری هم در دس��ت تهیه دارم 
که هنوز بیش��تر از نیمی از صفحات آن 
آماده نش��ده و تا زمانی که کامل ش��ود 

مقداری وقت می برد.
عنوانش را مشخص کرده اید؟

بل��ه فعاًل تا قبل از چاپ اس��م کتاب را 
مطرح نمی کنم ولی محتوایش راجع به 
زن اس��ت. اینکه یک زن چقدر توانایی 

درونی دارد و در دنیای اطرافش چگونه 
می تواند اثر بگ��ذارد و چه روح بزرگ و 

عمیقی دارد.
در نوش�تن داس�تان کوت�اه و یا 
متن ادبی بیش�تر ذهن شما درگیر 

چه موضوعاتی می شود؟
م��ن از دنیای م��ردم و آدم های اطرافم 
اله��ام می گی��رم. در دنیای م��ا اتفاقات 
زیادی می افتد که هم��ه ی فکر و ذهن 
آدم ه��ا را درگیر خ��ودش می کند. منم 
این درگیری ها رو می بینم و حتی گاهی 
لمس می کنم. هرک��دام این ها می تواند 
جرق��ه و س��وژه ای برای فک��ر کردن و 

نوشتن باشد.

خودت�ان هم کت�اب می خوانید. 
کتاب های�ی  چ�ه  ب�ه  بیش�تر 

عالقه مندید؟
م��ن کتاب ه��ای زی��ادی خوان��ده ام و 
می خوانم. به رغ��م درگیری های زندگی 
می کن��م  س��عی  کاری  مش��غله های  و 
دوهفت��ه ای حداقل یک کت��اب بخوانم. 
م��ن از خواندن کتاب ل��ذت می برم. از 
میان کتاب های خارج��ی به کتاب های 
»پائولو کوئیل��و« عالقه ی زیادی دارم و 
از س��بک نوشته های ایشون خیلی لذت 
می برم، می توانم بگویم چندین بار کتاب 
»نامه های عاش��قانه ی ی��ک پیامبر« را 
خوانده ام. از مطالعه کتاب های »آنتونی 
رابین��ز« هم لذت می ب��رم. در ایران هم 
ب��ه کتاب های دکتر ش��ریعتی بس��یار 
عالق��ه دارم. البته همه ی نویس��ندگان 
قابل احترام هستند اما عالقه ی شخصی 
من بیش��تر به کتاب های دکتر شریعتی 

است.
 آخرین کتابی که خوانده اید چه 

نام دارد؟
چهار اثر از فلورانس اسکاول شین است. 
من سالی یک بار این کتاب را می خوانم.
دوس�ت داش�تید کت�اب ک�دام 

نویسنده را شما می نوشتید؟
کتاب های زیادی را می توانم نام ببرم اما 
زمانی ۱۷ س��الم بود کتاب ربکا از دافنه 
را خواندم و خیلی دوست داشتم خودم 
نویس��نده آن می بودم. هنوز احس��اس 
ن��اب از خواندن آن کت��اب را فراموش 

نمی کنم.
 به عن�وان ی�ک زن چقدر فضای 
زنانه در نوشته های شما تأثیر دارد؟

خیر. ازنظر من در نوش��تن تفاوتی میان 
زن و م��رد نیس��ت. مهم این اس��ت که 
احس��اس و انگیزه ای در درونت باش��د 
ت��ا بتوانی بنویس��ی. ش��اید جنس زن 
احساسات بیشتری داشته باشد، اما من 
موقع نوش��تن از احساسی که در درونم 
و فضای��ی ک��ه در بیرون هس��ت الهام 

می گیرم و می نویسم.
شما نویس�نده ای از نسل جدید 
هستید. چقدر با نسل قدیم ارتباط 

برقرار می کنید؟
 صد درصد این ارتباط وجود دارد. اتفاقاً 
مخاطب نوشته های من اکثراً توی گروه 

سنی ۲۰ تا ۵۰ سال هستند.
در میان کتاب هایی که نوشته اید 
کدام بیشتر به دلتان نشسته است؟

من همه ی نوش��ته هایم را دوست دارم، 
اما کتاب گندمزار س��کوت ک��ه از زبان 
س��وم ش��خص مفرد در رابطه بازندگی 
آدم ها نوشته شده را بیشتر دوست دارم.

دنی�ای  از  خاط�ره ای  چ�ه 
نویسندگی تان دارید؟

ی��ک روز وارد مکانی ش��دم و چند تا از 
جمله هایم را روی دیوار آنجا دیدم بدون 
این که نامی از نویس��نده اش باشد و این 
انگیزه ای شد نوشته هام را با اسم خودم 
منتش��ر کنم. به نظر من امانت داری در 
انتقال و بیان نوش��ته های نویس��ندگان 
یک کار حس��نه ای اس��ت ک��ه باید جا 

بیفتد.
خارج از نوش�تن با دنیای بیرون 

از نویسندگی چکار می کنید؟
 م��ن از تم��ام بخش ه��ای زندگی لذت 
می برم. به موس��یقی، نقاش��ی و ورزش 

عالقه دارم.
زندگی نویس�ندگان متأثر از چه 

چیزهایی در جامعه است؟
 زندگی نویس��ندگان در حیطه ی کاری 
بیش��تر در مورد مشکالت و دغدغه های 
مردم است و انس��ان هایی که باهاشون 
زندگ��ی می کنی��م. یک نف��ر از حوادث 
می نویس��د، یک نف��ر داس��تان زندگی 
آدم ها را بیان می کند. یکی نقد می کند 
و یک نفر پش��تیبانی، یک نویس��نده با 
نوش��تن زنده اس��ت و اگر روزی نتواند 
بنویس��د زندگی برایش ارزشی نخواهد 
داش��ت چراکه من و ش��ما زمانی برای 
نوش��تن انگی��زه پی��دا می کنی��م ک��ه 

خواننده ای باشد.
چه کس�ی ی�ا چ�ه کس�انی در 
تأثی�ر  ش�ما  روی  نویس�ندگی 

داشته اند؟
 در زندگ��ی ش��خصی پ��درم حام��ی و 
مشوق من بود و برای نوشته هایم ارزش 
می گذاشت. یک معلم دوران دبیرستان 
داشتم بنام خانم مرضیه غفاری که االن 
سیرجان نیس��تند. ایش��ان هم در این 
مسیر به من خیلی کمک کرد. در حال 
حاضر هم همسر عزیزم در کنارم است، 
برای نوشته هایم  ارزش زیادی قائل است 

وهمیشه از فکرشون استفاده می کنم و 
می توانم بگویم اگر حمایت و پشتیبانی 

ایشان نبود نمی توانستم ادامه بدهم.
هیچ زمان در یک مسابقه علمی 
و یا نویس�ندگی ش�رکت داشته اید 
ک�ه آنج�ا ه�م روی کار ش�ما تأثیر 

گذاشته باشد؟
بله یک بار با ارس��ال مقاله به »همایش 
احساس��ات و باورهای دین��ی« که یک 
همایش کشوری بود در آن شرکت کردم 
و رتبه اول را با مقاله ی »پروردگارا چرا 
تو را نس��تایم« به دست آوردم که برایم 

خیلی ارزش داشت.
اگر به گذش�ته برگردی�د بازهم 
به این سمت وس�و می رفتید یا خیر. 
اگر برفرض مثال این هنر را نتخاب 
نمی کردی�د به کدام س�مت گرایش 

پیدا می کردید؟
بله اگ��ر بازهم به عق��ب برگردم همین 
داش��تم.  زندگ��ی ام  در  را  سمت وس��و 
موسیقی و نقاش��ی نیز از هنرهای زیبا 
و موردعالقه من اس��ت که اگر نویسنده 
نمی ش��دم حتماً یکی از آن ها را انتخاب 

می کردم.
ظاهراً در فضای مجازی هم فعال 
هس�تید. چ�را به س�مت ای�ن فضا 

رفتید؟
ام��روز نمی ت��وان انس��ان ها را ازآنچ��ه 
تکنول��وژی برایش��ان فراهم ک��رده دور 
نگ��ه داش��ت. االن اکث��ر م��ردم درگیر 
فضای مجازی هستند و بیشتر وقتشان 
را در آن می گذرانن��د، فض��ای مجازی 
به خص��وص اینس��تاگرام پ��ل ارتب��اط 
ارزش��مندی ب��ا مردم اس��ت. هدف هر 
نویسنده ارتباط با مخاطب است و وقتی 
می ت��وان از این فضا برای انتقال افکار و 
نوش��ته ها به مخاطب استفاده کرد چرا 

نباید از این امکان بهره برد.
از چه زمانی پیج ت�ان راه اندازی 

شده است؟
از دو ماه پیش بود که پیج نوشته هایم را 
به آدرسnajmeh.moradi.6۴@ در 
اینستاگرام راه اندازی کردم. در این مدت 
سعی کردم از نوشته هایم در پیج بگذارم 
تا از آن اس��تفاده ش��ود و خوش��بختانه 
اس��تقبال هم خوب ب��وده و کاربران با 

نوشته هایم ارتباط برقرار می کنند.
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فاطمه بلوردی

ب�ا وج�ودی ک�ه 
سرانه مطالعه کتاب در ایران 
پایین است و آن طور که باید 
موردحمای�ت  نویس�ندگان 
نمی گیرند،  قرار  تش�ویق  و 
اما هستند نویسندگانی که 
بدون توجه به این فاکتورها 
کار خودش�ان را می کنند و 
تالش می کنند بازار کتاب و 
نویسندگی از همان شرایط 

حداقلی نیز فاصله نگیرد. 
ازجمله  مرادی ن�ژاد  نجم�ه 
همین نویسندگان است که 
نوشتن را از س�ال 77 آغاز 
و اولی�ن کتابش را در س�ن 
20 س�الگی به چاپ رس�اند 
و ب�ا تألی�ف4 جل�د کت�اب 
دیگر، کار تهیه ششمین اثر 
ادبی اش را هم ش�روع کرده 
و همچن�ان در ای�ن ح�وزه 
قل�م می زند. این نویس�نده 
همش�هری عالوه ب�ر تهیه 
نس�خ کاغ�ذی کت�اب، در 
فض�ای مج�ازی ه�م فعال 
اس�ت و در شبکه اجتماعی 
مخاطب�ان  اینس�تاگرام 
خ�ودش را پیداک�رده تا از 
ای�ن طریق آنچ�ه از قلمش 
ت�راوش می کند ب�ا کاربران 
فض�ای مجازی به اش�تراک 
بگذارد. گفتگوی س�رویس 
فرهن�گ و هنر نگارس�تان 
مرادی ن�ژاد  نجم�ه  ب�ا  را 
فوق لیس�انس  زیدآب�ادی 
ک�ه  کامپیوت�ر  مهندس�ی 
نق�ش  ایف�ای  از  هم زم�ان 
معلمی نیز غفلت نمی کند را 

در ادامه بخوانید.

گفتگو با نجمه مرادی نژاد زیدآبادی مؤلف و تهیه کننده 5 جلد کتاب

نویسنده با  نوشتن زنده است
 من از دنیای مردم و آدم های اطرافم الهام می گیرم. در دنیای ما اتفاقات زیادی می افتد که همه ی 

فکر و ذهن آدم ها را درگیر خودش می کند. من هم این درگیری ها را می بینم و حتی گاهی لمس می کنم. 
هرکدام از این ها می تواند جرقه و سوژه ای برای فکر کردن و نوشتن باشد

آگهي مزایده شماره 98/1/ز
شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد " محصول كنسانتره سنگ آهن توليدي خود 
به ميزان يكصد و ده هزار تن با عيار Fe: 66% " را بصورت ترم تحويل ex-work انبار كارخانجات تغليظ 
ش�ركت خود، از طريق مزايده عمومي به فروش برس�اند. لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد 
مزايده به  آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR مراجعه و اس�ناد  مذكور را از قس�مت تامين كنندگان 
و مشتريان )بخش مزايده ها( دانلود نمايند. آناليز فيزيكي و شيميايي محصول توليدي در اسناد موجود 
مي باش�د. مهلت تحويل پاكات س�اعت 9 الي 14 روز شنبه  م��ورخ 98/10/7 در مح��ل دفتركميسيون 
مع�امالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باش�د. ش�ركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا 

قبول هر يك از پيشنهادات مختار مي باشد.
مديريت قراردادها و معامالت 
شركت معدني و صنعتي گل گهر

آگهي فراخوان شناسايي و ارزيابي شركت اه هب شماره 98/15/ف )نوبت دوم(
شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد پروژه "اجراي سيستم كدينگ اقالم انبار 
)Master Data("خود را از طريق برگزاري مناقصه به پيمانكار  واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه 
متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد فراخوان شناسايي و ارزيابي شركت ها به آدرس الكترونيكي 
WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذكور را از قسمت تأمين كنندگان و مشتريان - مناقصه ها 
دانلود نمايند و پاكت خود را كه حاوي مدارك خواسته شده جهت شناسايي و ارزيابي مناقصه گران 
يا   و  به نشاني دفتر كميسيون معامالت مجتمع  تاريخ شنبه مورخ 98/9/30  تا  مي باشد، حداكثر 

دبيرخانه دفتر مركزی تهران تحويل نمايند. 
مديريت قراردادها و معامالت 
شركت معدني و صنعتي گل گهر

     آگهي تجدید مناقصه خدمات سالمت شهری  
دانشكده علوم پزشكي سيرجان دستگاه مناقصه گزار

واگذاری امور :خدمات سالمت شهری )ارائه خدمات بهداشتی درمانی ( موضوع مناقصه

مبلغ: به عدد: 79/741/800/408 ریال )بحروف :هفتاد و نه میلیاردو برآورد یکساله 
هفتصد و چهل و یک میلیون و هشتصد هزارو چهارصد و هشت  ریال( 

مبلغ: به عدد: 3/988/000/000 ریال )بحروف : سه میلیارد و نهصد و تضمین شرکت در مناقصه
هشتاد و هشت میلیون ریال(

نوع تضمین شرکت درمناقصه: واریزنقدی/ضمانت نامه بانکی

دریافت اسناد
از تاریخ درج آگهی لغایت ساعت  14               

روز یکشنبه مورخ 98/10/01

الف( : http//www.sirums.ac.ir آدرس سایت دانشکده علوم پزشکي 
سیرجان 

آخرین مهلت تحویل پیشنهادها:
تا  ساعت14:45 روز شنبه  مورخ 98/10/14

محل تسلیم پیشنهادها: سیرجان ،بلوار سیدجمال ،جنب پارك ترافیک،
دانشکده علوم پزشکي 

ساعت 12روز یک شنبه  مورخ 98/10/15     گشایش پیشنهادها

ضمنًا جلسه توجيهی در ساعت  10 روزيك شنبه  مورخ 98/10/08  در محل دفتراداره خدمات پشتيبانی دانشكده علوم پزشكی 
سيرجان  برگزار خواهد شد.

روابط عمومی دانشكده علوم پزشكی سيرجان هزينه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

جناب آقای حسن اسدی
مديرعامل محترم شركت خندان پسته 

درگذشت پدر گراميتان را به شما و خانواده محترمتان 
تس�ليت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال رحمت و 
مغفرت واسعه الهی برای آن مرحوم مسئلت می نماييم. 

شركت متين پسته 
برادران اسدی 

جناب آقای حاج علی اسدی 
با نهايت تأس�ف مصيبت درگذش�ت پدر بزرگوارت�ان  را حضور 
شما و خانواده محترمتان تسليت عرض نموده، از درگاه خداوند 
متع�ال ش�ادی روح آن مرح�وم و صبر و س�المت بازماندگان را 

شركت پسته مهر سيرجانمسئلت می نمايم.

اخوان محترم اسدی
با نهايت تأس�ف مصيبت درگذش�ت پدر بزرگوارت�ان  را حضور 
شما و خانواده محترمتان تسليت عرض نموده، از درگاه خداوند 
متع�ال ش�ادی روح آن مرح�وم و صبر و س�المت بازماندگان را 

مسئلت می نمايم.
شركت پسته مهر سيرجان

جناب آقای حاج علی اسدی 
با نهايت تأس�ف مصيبت درگذش�ت پدر بزرگوارت�ان  را حضور 
شما و خانواده محترمتان تسليت عرض نموده، از درگاه خداوند 
متع�ال ش�ادی روح آن مرح�وم و صبر و س�المت بازماندگان را 

هيئت امام رضا)ع( زيدآبادمسئلت می نمايم.

اخوان محترم اسدی
با نهايت تأس�ف مصيبت درگذش�ت پدر بزرگوارت�ان  را حضور 
شما و خانواده محترمتان تسليت عرض نموده، از درگاه خداوند 
متع�ال ش�ادی روح آن مرح�وم و صبر و س�المت بازماندگان را 

مسئلت می نمايم.
هيئت امام رضا)ع( زيدآباد



احسان یزدی / گروه حوادث

به ابتکار فرمانده انتظامی اس��تان کرمان 
رزمای��ش ترافیک��ی زمس��تان 98، صبح 
پنجشنبه برای اولین بار به شکل عملیاتی 
به جای س��تاد فرماندهی انتظامی استان 
از گردنه برفگیر خانه س��رخ سیرجان آغاز 
ش��د. در این رزمایش که با حضور معاون 
سیاس��ی امنیت��ی اس��تانداری، مدیرکل 
راهداری، مدیرعامل هالل احمر، مدیرکل 
صدا و س��یما، معاونی��ن فرمانده انتظامی 
استان، فرماندهان پلیس راه، پلیس راهور، 
فرماندهان انتظامی سیرجان، بافت و دیگر 
شهرهای شمال استان و مسئوالن محلی 
همراه بود، تجهیزات پلیس راه، هالل احمر، 
اورژانس، راه��داری و امدادخودرو کرمان، 

سیرجان، رفس��نجان، بافت، شهربابک و 
بردسیر به نمایش گذاشته شد.

 27 گردنه برفگیر در کرمان
فرمانده انتظامی استان کرمان طی سخنانی 
در ای��ن رزمای��ش با بیان اینک��ه پلیس با 
۱8۰ تیم در گردنه و راه های استان حضور 
دارد، گفت: س��ال گذش��ته بیش از هزار و 
۱۲۰ نف��ر از هموطنان در ش��هر و راه های 
اس��تان کرمان جان خود را از دست دادند 
که بیش از 8۰ درص��د این آمار در راه ها و 
برون شهرها جان باخته اند. سردار عبدالرضا 
ناظری افزود: حضور دس��تگاه ها و نهادهای 
مختل��ف در این رزمایش بیانگ��ر آمادگی 
س��ازمان ها و نهادها و همراه��ی خوب در 
اجرای مأموریت و خدمت رس��انی به مردم 

است. وی با بیان اینکه زمستان امسال طبق 
برآورد هواشناسی پربارش خواهد بود اظهار 
داش��ت: گردنه خانه سرخ یکی از بیست و 
هفت گردنه برفگیر استان کرمان است که 
رزمایش ترافیکی پلیس به صورت عملیاتی 
در ای��ن منطق��ه ب��ه مرحله اج��را درآمد. 
فرمانده انتظامی استان کرمان تأکید کرد: 
۷۵۰ تیم مشترک با محاسبه امدادخودرو 
و واحده��ای انتظام��ی در رزمای��ش طرح 
ترافیکی زمستانه 98 استان کرمان حضور 
دارن��د. وی با بیان اینکه پلی��س از اجرای 
رزمای��ش ط��رح ترافیکی زمس��تانه، س��ه 
ه��دف مهم را دنبال می کند، تصریح کرد: 
کنترل تصادفات، سوانح و حوادث ترافیکی 
ب��ا توجه ب��ه لغزندگی محوره��ا و برودت 
هوا در زمس��تان از جمله اهداف این طرح 

است. سردار ناظری، کنترل رفتار رانندگان 
به خصوص رفتار رانندگان پرخطر و نجات 
ج��ان م��ردم را یکی دیگ��ر از اهداف مهم 
طرح زمس��تانه عنوان کرد. وی گردنه های 
برفگیر استان کرمان را ۲۷ مورد اعالم کرد 
و افزود: مهمترین گردنه برفگیر کرمان گدار 
خانه سرخ است که طرح زمستانه رزمایش 

ترافیکی از این نقطه آغاز می شود.

 حضور هواناجا در طرح زمستانه
وی ب��ر اس��تفاده از هواناجا نیز در طرح 
زمستانه ترافیکی سال جاری تاکید کرد 
و افزود: هواناجا نیز با پشتیبانی، نظارت 
و کنت��رل رفتار رانن��دگان و همچنین 
امدادرس��انی در ای��ن ط��رح تأثیرگذار 
خواهد بود. س��ردار ناظ��ری تأکید کرد: 
بی��ش از 9۱ میلی��ون تردد طی س��ال 
گذش��ته در محورهای ش��مال اس��تان 
کرم��ان اتفاق افتاده اس��ت. وی با بیان 
اینکه تلفات ناش��ی از حوادث جاده ای 

طی سال گذشته نسبت به سال قبل از 
آن ۱۰ درصد کاهش داشته است، افزود: 
در هش��ت ماه گذشته نیز بیش از 8۰۰ 
جان باخته حوادث جاده ای در اس��تان 
کرمان وجود داش��ته که این آمار نسبت 
به مدت مش��ابه سال قبل کاهش ندارد. 
فرمانده انتظامی استان کرمان از معاینه 
فنی خودرو قبل از سفر به عنوان اقدامی 
مهم یاد کرد و گف��ت: این اقدام از بروز 
خطرات احتمالی در راهها جلوگیری می 
کن��د و رانندگان ب��ه توصیه های پلیس 
راه توج��ه کنند و آذوق��ه و لوازم کافی 
گرمایش��ی به همراه داش��ته باشند. وی 
ب��ا بیان اینکه پلیس در طرح زمس��تانه 
به صورت ج��دی با اف��راد خطر آفرین 
و قان��ون گری��ز در رانندگ��ی برخ��ورد 
می کند تأکید کرد: خودروهای پلیس به 
ردیاب لحظه ای خودروها مجهز است و 
رانندگانی که تخلفات حادثه ساز دارند به 

صورت آنالین اعمال قانون می شود.

حادثه خی�ز  نقط�ه   ۶۹ اص�اح   
جاده های استان

مدیرکل راهداری، حمل و نقل جاده ای 
استان کرمان با اشاره به نقاط حادثه خیز 
استان کرمان، خاطرنشان کرد: ۶9 نقطه 
پرحادثه در ۱۵ شهرستان استان اصالح 
ش��ده اند. س��ّید علی حاج سیدعلیخانی 
با بیان اینکه ۱۳ ه��زار و ۳۰۰ کیلومتر 
راه آس��فالته در اس��تان کرم��ان وجود 
دارد ک��ه در ای��ن زمین��ه کرم��ان رتبه 
دوم کش��وری را به خود اختصاص داده 
اس��ت گفت: این اس��تان بعد از اصفهان 
با هزار و 9۰۰ کیلومتر بیش��ترین طول 
بزرگراه را در کشور دارد. وی طول مسیر 
گردنه های برفگیر اس��تان کرمان را هزار 
و ۵۷ کیلومت��ر عنوان و تصریح کرد: ۴۱ 
راهدارخانه س��ّیار و ثابت با ۳۷۰ پرسنل 
و ۱8۶ خودرو سبک و سنگین در طرح 
زمستانه سال جاری آماده خدمات رسانی 
هستند. مدیرکل راهداری، حمل و نقل 

جاده ای استان کرمان گفت: ۲9 هزار تن 
ش��ن و نمک برای بازگشایی محورهای 
اس��تان کرم��ان در زمان ب��ارش برف و 
یخبن��دان در فصل زمس��تان خریداری 

شده است. 
وی با بیان این مطلب که با ۲۲ دوربین 
نظارتی بر تمام گردنه  های اصلی استان 
کرمان نظارت می کند تصریح کرد: چهار 
دوربی��ن نظارتی جدید نی��ز به زودی در 
محورهای مواصالتی این اس��تان به ویژه 
در گردنه های برفگیر نصب خواهد ش��د. 
وی افزود: ۳۷ مجتم��ع خدمات رفاهی 
نیز در طول محورهای مواصالتی استان 
کرمان در طرح رزمایش زمستانه تجهیز 
شده  تا در صورت مسدود شدن راه ها به 
افراد خدمات ارائه کند. وی ش��مار نقاط 
حادثه خیز اس��تان کرم��ان را ۶9 مورد 
اع��الم کرد و گفت: در ۱۵ منطقه از این 
تعداد عملیات مختلف رفع حادثه خیزی 

انجام شده است.
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سامانه 110
آسان ترین راه برای ارتباط با پلیس
در مواقع ضروری و فوریتی است.
) معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان ( 

 شماره 1201 
7 شنبه 23 آذر 1398 

با حضور مدیران کل استانی و فرماندهان ارشد انتظامی؛

رزمایش ترافیکی زمستان 98
 از سیرجان کلید خورد 
 فرمانده انتظامی استان در گفت وگو با نگارستان: 
در 8 ماهه گذشته بیش از 800 نفر در محورهای استان کشته شده اند
 خانه سرخ مهمترین گردنه برف گیر استان است
 خودروهای پلیس به سامانه آنالین جریمه مجهز شدند

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

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 

مصالح ساختمانی عباسلو 
نمایندگی انحصاری بلوک هلبکس اردکان

0 9 1 3 3 4 5 9 4 1 4 بلوار هجرت، چهارراه آهکی ها 

دعوت به همکاری
نمایندگی کرمان موتور شرکت گهرموتور سیرجان

 از یک انباردار با س�ابقه انبارداری و مسلط به کامپیوتر 
دعوت به همکاری می نماید. 
آدرس: شهرک تعمیرکاران 

 42338726 -09135629246

جناب سرهنگ 
علی رضایی

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

آرزوی موفقیت شما را خواستارم. 

علیرضا شیخ اسدی 

ارتق�اء درج�ه جنابعال�ی را ک�ه نش�ان از لیاق�ت و 
شایس�تگی ش�ما دارد، صمیمان�ه تبری�ک و تهنیت 
عرض نم�وده، موفقی�ت روز افزون ش�ما را از درگاه 

خداوند متعال خواستارم. 
مجید مکی آبادی 

جناب سرگرد 

عبداهلل نجارزاده 

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 

احمد غضنفریدرگاه خداوند منان خواستارم. 

برادر فداکار و ارجمند 

جناب سرگرد 
عبداهلل نجارزاده 

همکار  ارجمند 

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

احمد شاه حسینی برای شما خواستارم. 

همکار  ارجمند 
جناب سرهنگ امین پاک ایزدی 
انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به عنوان رئیس پلیس 
راهنمایی و رانندگی شهرستان سیرجان صمیمانه تبریک 

عرض نموده، موفقیت و بهروزی روزافزون تان را آرزومندم.

احمد شاه حسینی 
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سیاسی  /   اجتماعی /   فرهنگی

امام صادق)علیه الّسالم(:
هر گاه بنده فراوان استغفار کند،

 نامه عملش در حالی باال رود
که می درخشد.

شما بگویید کجای این پیچ تاریخی قرار گرفته اید؟

ایستاده در غبار
محسن جالل پور

ایس��تادن در نقطه ای که نه ناامیدباش��ی و نه امیدوار، احتماالً بهترین 
کاری است که این روزها می توان انجام داد. غلطیدن به هر سو می تواند 
عواقب هولناکی برای آدم داش��ته باشد. گاهی با خودم می گویم؛ امید 
داشته باش مرد؛ همه چیز درست می شود اما نمی دانم چرا درست پس 
از این دلداری ها ، یک اتفاق ناگوار رخ می دهد و امیدم را از بین می برد. 
امروز داش��تم به دوستی می گفتم عیار نگرانی عمومی را باید از جنس 
س��ؤال هایی که مردم از نخبگان و مراجع فکری می پرس��ند، سنجید. 
روزگاری همه می پرس��یدند: »کجا برای سرمایه گذاری خوب است؟« 
یا دوست داشتند بدانند »بهتر است با پس اندازمان چه کنیم؟« حتی 
می پرسیدند » خوب است وارد کار تولید شویم؟« نمی دانم چه اتفاقی 
افتاده اما این روزها جنس سؤال ها به کلی تغییر کرده و آدم ها بیشتر 

دوست دارند بدانند »اوضاع چه می شود؟«
ب��ه نظرم جامعه ما این روزها بیش��تر از همیش��ه در تل��ه بالتکلیفی و 
نا اطمینانی گرفتار ش��ده و ش��ک ندارم که بالتکلیفی حتی از ش��رایط 
خیلی س��خت، بدتر است. وقتی شرایط س��خت باشد، اقتصاد و جامعه 
اگرچه دیرتر اما در نهایت می توانند خود را تعدیل کنند اما وقتی کشور 
در ش��رایط نااطمینانی قرار می گیرد هیچ کس قادر به تعدیل و تطبیق 
خود نیس��ت. در مسائل سیاسی و سیاس��تگذاری شخصاً دوست دارم 
امیدوار باشم اما دلیلی هم برای امیدواری نمی بینم. ما یک دولت کاماًل 
محافظه کار دست به عصا داریم که مخالفانش بیش فعال هستند. هیچ 
تناس��بی میان عمل دولت و شدت عمل مخالفانش وجود ندارد. دولت 

تا بخواهد دور خودش بچرخد، مخالفان پنبه ایده هایش را زده اند. 
متأس��فانه کیفی��ت حکمرانی اقتص��ادی هم در یک��ی از ضعیف ترین 
دوران خود به س��ر می برد. پیچیدگی و عمق و ش��دت مشکالت یک 
طرف، تیمی که می خواهد مش��کالت را حل کند هم یک طرف. نظام 
تصمیم گیری خیلی از مباحث کارشناس��ی دور ش��ده و در جامعه هم 
اعتبار گذش��ته را ندارد. مردم متوجه ش��کاف های موجود هستند و با 
بهت به نزاع های سیاس��ی نظاره می کنند. نه فعال اقتصادی، نه استاد 
دانش��گاه و نه مردم ع��ادی هیچ کدام وزنی ب��رای تصمیم گیران قائل 
نیس��تند. نکته خیلی نگران کننده اما این اس��ت که وارد س��خت ترین 
دوره اداره کش��ور شده ایم اما سیاس��تگذار، اعتباری نزد جامعه ندارد. 
مثل اینکه دراتوبوس��ی نشسته با ش��یم و بخواهیم از دشوارترین جاده 
جهان عبور کنی��م اما به راننده اتوبوس اعتم��ادی نداریم. !می گویند 
اص��اًل نگران نباش��ید، همه چیز خوب و تحت کنترل اس��ت اما دقیقاً 
همی��ن حرف ها نگرانی مردم را بیش��تر می کند. سیاس��تمدار به زعم 
خود، برای اینکه گزک دس��ت دشمن ندهد و افکار عمومی را مشوش 
نکند، مشکالت را کاماًل نفی می کند ولی این در حالی است که مردم 
این را به حس��اب بی صداقتی او می گذارند. سیاستمدار باید مسئولیت 
آش��فتگی وضع موجود را بپذیرد و بعد به مردم اطمینان دهد که قادر 
به کنترل اوضاع هس��ت در غیر این ص��ورت هیچ کس حرفش را باور 
نخواهد کرد. مسئوالن کش��ور می گویند سختی همیشه وجود داشته 
و همان ط��ور که از تنگناهای متعدد گذش��ته عبور کرده ایم، باز هم از 
این شرایط عبور می کنیم. ما هم می گوییم قطعاً با شما همراه هستیم 
اما چرا فقط ما باید هزینه بپردازیم. ما آمادگی تحمل روزهای س��خت 

را داریم اما شما هم بگویید کجای این پیچ تاریخی قرار گرفته اید؟

نگاه آخر
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سریال پر بیننده فوق لیسانسه ها با 
تمام نقاط ضعف و قوتش تمام شد . 
این سریال تلویزیونی که بیننده های 
زیادی را پای گیرنده ها می نش��اند 
در عین اینک��ه جذابیت های خاص 
خودش را داش��ت اما نکات دیگری 
داش��ت که از دید منتقدان سینما 
و تلویزی��ون پنه��ان نمان��د. دولت 
آنالی��ن در این رابطه نوش��ت: فوق 
لیسانس��ه ها که یک سریال کمدی 
ب��ود، طبیعت��اً اولین توقع��ی که از 
آن می رف��ت این ب��ود که مخاطب 

را بخندان��د و نس��بت ب��ه دو فصل 
قبلی، بار طنزش کم نش��ده باش��د 
که فصل سوم »لیسانسه ها« از این 
نظ��ر، توقع مخاطب را برآورده کرد. 
با هم��ه این ها اما نمی ت��وان فصل 
جدید سریال »لیسانسه ها« را کامل 

و بی نقص دانست. 
یکی از ضعف ه��ای مهم این فصل، 
یکنواختی شخصیت ها بودکه باعث 
شده بود آن ها به دام تکرار بیفتند.

اگرچه که س��ه کاراکتر اصلی یعنی 
»حبی��ب«، »مس��عود« و »مازیار« 

به مقطع کارشناس��ی ارشد رسیده  
بودند، اما ش��رایط زندگ��ی آن ها و 
ویژگی های شخصیتی ش��ان نسبت 
به گذش��ته هیچ تغیی��ر و تحّول یا 
پیش��رفتی نکرده  و هیچ کدام نکته 
جدی��دی برای مخاطب نداش��تند. 
کمی تغییر در وضعیت شخصیت ها 
می توانست اتفاقات جدید و جذابی 
در قصه خلق کند. مثال ش��خصیت 
»مازیار« که در پایان فصل گذشته 

با »شادی« ازدواج کرد و می توانست 
س��رآغاز ماجراهای��ی جدید ش��ود 
اما عجی��ب بود ک��ه در ادامه قصه 
دیدیم او دوباره مجرد اس��ت. قصه 
س��ریال فوق لیسانس��ه ها اما ُکند و 
کم اتفاق جلو می رفت و دست »فوق 
لیسانس��ه ها« از نظر قصه، بیش��تر 
خالی به نظر می رس��ید. با این حال 
همان ط��ور که گفتیم ب��ار کمدی 

»فوق لیسانسه ها« کم نشده بود.

داستان گل گهر و ویلموتس
از مدت ها قبل و پیش از حضور س��رمربی تیم ملّی در س��یرجان شایعه 
پرداخ��ت بخش��ی از قرارداد ویلموتس توس��ط گل گهر ده��ان به دهان 
می چرخید تا این که حضور وی در ورزشگاه امام علی)علیه الّسالم( سیرجان 
و بازدید از معدن گل گهر این شایعه را بیشتر تقویت کرد. موضوعی که هر 
بار  سعی شد توسط گل گهری ها از جمله مدیرعامل باشگاه تکذیب شود. 
این داس��تان البته به اینجا ختم نشد و این هفته مجری برنامه تصویری 
»رو در رو« که بیشتر به مسائل ورزشی می پردازد در گفتگوی رودر رو با 
حیدر افس��ری مدیر رسانه ای باشگاه ورزشی گل گهر با طرح این موضوع 
از وی همین سؤال را پرسید و گفت برخی ها می گویند شما با فدراسیون 
خوب هستید و اگر فدراسیون جایی گیر کند چه جایی بهتر از گل گهر! 
که افسری آن را رد کرد و گفت: اگر فدراسیون همایشی، سمیناری داشته 
باش��د ممکن اس��ت همکاری بکنیم ولی نه در حد پرداخت هزینه های 
ویلموتس! اما حاشیه های ویلموتس سرمربی بلژیکی که گذاشت و رفت، 
نه تنها برای سیرجانی ها که ماهشهری ها را هم از آن بی نصیب نگذاشت!. 
پایگاه خبری و ورزش��ی »عصر جنوب« این هفته نوش��ت: گفته می شود 
بخش دیگ��ری از قرارداد ویلموت��س در حد 30 میلیارد تومان توس��ط 
پتروش��یمی بندر ماهشهر پرداخت شده اس��ت. این سایت خبری اضافه 
کرد: همین موضوع موجب ورود س��ازمان بازرس��ی ب��ه این ماجرا در آن 

شرکت شده است. 
اعتراض به روحانی

حق ماست! 
نامه اعتراض آمیز جمعی از هنرمندان کشور به وقایع اخیر بهانه به دست 
بعضی محافظه کاران داده تا حرف های تلنبار ش��ده انتخابات 92 و 96 را 
َسِر کسانی خالی کنند که به گمان آن ها علت العلل شکست شان در آن دو 

انتخابات تاریخی بودند. 
سّید عبدالجواد موسوی از فعاالن سیاسی و فرهنگی با بیان این موضوع 
در وبالگش نوشت: البته اگر اندکی اهل تأمل و درنگ بودند می فهمیدند 
که شکست شان هیچ ربطی به هنرمندان ندارد. دست کم در انتخابات 92 
که هیچ خبری از هنرمند جماعت نبود و جز چند روزنامه نگار نا امید کس 
دیگری در س��تاد انتخاباتی آقای روحانی حضور نداش��ت. ولی االن وقت 
تاریخ نگاری نیست و اصاًل از تاریخ سخن گفتن برای آن ها که اهل عبرت 
نیستند و از یک سوراخ ده بارگزیده می شوند بی فایده است، با همه اینها 
اصاًل فرض را بر این می گذاریم که هنرمندان باعث و بانی به قدرت رسیدن 
آقای روحانی ش��دند. خب که چه؟ یعنی چ��ون در آن روزگاران از آقای 
روحانی حمایت کردند االن حق ندارند زبان به انتقاد و مخالفت بگشایند؟ 
این دیگر چه ش��عبده ای است؟ کجای عرف و شرع و قانون و دموکراسی 
غربی و مردم س��االری دینی آمده که رأی دادن به یک شخص به معنای 
عقد اخوت بس��تن با اوست و دیگر نباید هیچ اعتراضی به سیاست های 

ناکارآمد دولت او داشته باشند؟

حاشیه - خبر

روز چهارشنبه منطقه گردشگری شبدیز، شاهد برپایی جشن هزارمین برنامه رکابزنی دوچرخه سوران عالقمند محیط زیست
 از انجمن یاوران طبیعت)آوانگارد( به سرپرستی مهدی حاج ربیعی فعال محیط زیست و طبیعت گرد سیرجانی بود.

فوق لیسانسه ها
سریالی بامزه
 با چند نقطه ضعف

دعوت به همکاری
استخدام حسابدار با تجربه 

یک شرکت پیمانکاری فعال در منطقه گل گهر جهت تکمیل کادر حسابداری خود

 در سیرجان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. 

- حداقل 4 سال سابقه ی کار در زمینه حسابداری )مدرک کارشناسی(- مسلط به حسابداری پیمانکاری 

- توانایی در تنظیم صورت وضعیت پیمانکاری- مسلط به نرم افزار حسابداری سپیدار 

از متقاضیان واجدشرایط خواهشمندیم

 رزومه خود را به آدرس ایمیل زیرارسال نمایند و 

یا با شماره 09133988138 تماس حاصل نمایند. 

 JSP_nm@yahoo.com

متخصص رد کارخاهن
     تجدیدآگهی شناسایی و جذب نیروی انسانی مرد 

 ذوب و فوالد سازی سیرجان بدلیل تغییر شرایط سنی متقاضیان آن رپوژه

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 واجدین شرایط می توانند 

برای آگاهی و کسب اطالعات بیشتر از شرایط آزمون و ثبت نام، از تاریخ 98/09/21 

لغایت 98/09/27 به آدرس اینترنتی www.karasa.ir مراجعه و پس از مطالعه دقیق مفاد 

آگهی نسبت به نام نویسی اقدام نمایند.

مقطع ردیف
تحصیلی

شرط سنی متقاضیان شاغل پروژه توضیحاترشته تحصیلی
ذوب و فوالدسازی سیرجان

عمومی )اولویت جذب دیپلم1
با رشته های فنی برق و 

مکانیک(

حداکثر سن 
25 سال

به ازای هر سال سابقه بیمه معتبر در 
پروژه ذوب و فوالدسازی سیرجان، 

یک سال و حداکثر 5 سال به سن مجاز 
داوطلبان افزوده می گردد.

فوق 2
دیپلم

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

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

حداکثر سن 
28 سال

به ازای هر سال سابقه بیمه معتبر در 
پروژه ذوب و فوالدسازی سیرجان، 

یک سال و حداکثر 5 سال به سن مجاز 
داوطلبان افزوده می گردد.

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

متالورژی )کلیه گرایش ها(
صنایع )گرایش صنایع – 

تحلیل سیستم ها(

حداکثر سن 
30 سال

به ازای هر سال سابقه بیمه معتبر در 
پروژه ذوب و فوالدسازی سیرجان، 

یک سال و حداکثر 5 سال به سن مجاز 
داوطلبان افزوده می گردد.

جناب آقایان
 علی و حمزه مظفری 

با نهایت تأس�ف ضایعه درگذش�ت ابوی بزرگوارتان را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض 
نموده، از درگاه خداوند متعال ش�ادی روح و علو درجات آن مرحوم و صبر و س�المت بازماندگان 

را مسئلت می نمایم. 
محمد جواهری 
مدیرعامل شرکت فرهنگی ورزشی گل گهر سیرجان 



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 23 آذر ماه 1398 - 17 ربیع الثانی 1441 - 14 دسامبر  2019
@negarestanniaz  ضمیمه رایگان شماره 1201  هفته نامه نگارستان

آجر نمای  نسوز اصفهان
 به قیمت کارخانه

نمایندگی :بلوار عباسپور
 حد فاصل خ نواب و حر ریاحی 

شهسواری 
9132478535 

42334979 

داربست فلزی سیرجان جنوب
  09133472290 عباسی 

    فروش،نصب،سرویس، تعمیر  و  لوله کشی زیرکار 

 کـولر گـازی اسپــلیـت  

خیابان وحید 
روبروی فروشگاه افق کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
09164458335

نقد و اقساط

دعوت به سرمایه گذاری 
و مشارکت و سود مطمئن

 در مجموعه اقتصادی
 در شرف افتتاح 

در سیرجان
09900257862

  دوره های ترمیک ویژه کودکان ) 5 تا 9 سال (  
  دوره های ترمیک ویژه نوجوانان ) 10 تا 14 سال(

  دوره های ترمیک ویژه جوانان و بزرگساالن
  دوره های فقط مکالمه ویژه بزرگسال

  دوره های ترمیک فیلم به زبان انگلیسی        
  دوره های تافل ویژه متقاضیان مهاجرت و اقامت         

  دوره آیلتس  ویژه متقاضیان مهاجرت و اقامت
  دوره های تافل ویژه متقاضیان دکترای داخلی 
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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 
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استخدام
به یک خانم کامال مجرد جهت 

پرستاری در خانه تمام وقت نیازمندیم
091۳9962461

به دو نیرو 
خانم جهت کار خدماتي 
رستوران شیفت صبح 

ساعت کار 8 الي 16
و یک نیرو خانم صندوق 
دار خوش رو با فن بیان و 

برخورد عالي نیازمندیم
09۳71۳87154

به یک نفر 
حسابدار جهت کار در یک 

شرکت معتبر نیازمندیم.
مراجعه حضوری

کیلومتر 2جاده تهران, 
جنب مرکز معاینه فنی, 
نمایندگی ماموت دیزل 

0۳442۳82740

به یک سند ملکی برای دریافت 
وام 200 میلیونی بانک سپه  برای 
برای ضمانت به مدت شش ماه 

نیازمندیم 
 0۳442261474
091۳6668521

به دو نفر کارگر نیمه ماهر به صورت تمام 
وقت برای کار در صنایع چوب دهیادگاری واقع 

در شهرک صنعتی یک نیازمندیم 
 091۳1452۳80 - 09۳90468827

به یک منشی جوان خانم 
نیازمندیم

091۳0420059 

به یک شاگرد و یک نصاب 
برای کابینت سازی نیازمندیم

09۳61486826 

به یک خانم جهت کار در 
ساندویچی نیازمندیم.

09۳78669096

به یک خانم جهت 
کار بطور دائم در منزل 
مسکوني در اسحق آباد 

نیازمندیم در ضمن یک سوئیت 
مجزا هم دارد

09125154858

به یک پرستارخانم 
بدون بچه روزانه یا شبانه 
روزی با جای خواب وخرج 
وخوراک جهت نگهداری از 
یک خانم معلول نیازمندیم 

091۳74741۳4

یک باب مغازه قفل 
و یراق به همراه اجناس تابلو 

و دکور به صورت توافقی 
اجاره داده می شود .

091۳1788879

به یک نفر منشی 
خانم جهت کار در فروشگاه به 

صورت تمام وقت و قرار داد دائمی 
نیازمندیم 

09۳5۳90۳۳70
091۳7۳1۳1۳5
09210984584

به یک خانم باحقوق 
عالی براي کار در ساندویچي  

نیازمندیم خیابان شهید 
نصیری جنوبی روبه روی کوچه 

بهداشت
091۳۳472604 

به خانم فروشنده 
جهت کار در بوتیک بانوان به 
صورت تمام وقت نیازمندیم.

خیابان نصیري شمالي
بوتیک ماه خانم
09192898580

به چند نفر نیروی 
جوان جهت آموزش نصب 
سقف کاذب کناف با حقوق 

و مزایای عالی نیازمندیم.
091۳947۳7۳1

ازیک نفرنیروی 
آقاجهت کار در رستوران 
باحقوق و مزایای خیلی 
عالی دعوت به همکاری

 می شود
091۳5۳02644

به یک نفر 
راننده پایه یک جهت 

کار روی میکسر 
نیازمندیم 

 09162474۳80

استخدام:
1-کارگر ساده )آقا( 
2- فروشنده )خانم(

09026۳۳8164  

درخواست نیرو شرکت 
فنی مهندسی 

یک نیروی فروش خانم 
دو نیروی فنی آقا مسلط به 

دوربین مداربسته ،دزدگیر و شبکه
09901042080

آژانس آزادي به 
تعدادي راننده به صورت 
تمام وقت و نیمه وقت 
با کار کرد ماهانه باالي 
۳میلیون تومان تومان 

نیازمندیم
091۳9419917 رضایي

به یک 
فروشنده خانم 
ترجیحا مجرد 

جهت کار در دفتر 
دکوراسیون داخلی 

نیازمندیم .
09120458682

مجموعه فست فود و رستوران 
تورینو جهت تکمیل پرسنل خود از 

افراد زیر دعوت به عمل می آورد
1- یک نفر صندوقدار خانم 

2- یک نفر سالن دار 
۳- یک نفر تحویل دار 

4- یک نفر نیرو ساده خانم
5- یک نفر خدماتی 

6- یک نفرکمک آشپر ماهر
09224286762

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

نیازمندیم 
خواهشمند است فقط زیر ۳0 

سال مراجعه نماید 
مراجعه حضوری، نبش فلکه 

ابوریحان- غذای آماده گنبدان

به یک فروشنده 
خانم جهت کار در فروشگاه 

شال و روسری فروشی 
نیازمندیم 

09177297712

به یک شاگرد 
جهت کار در لوازم 
خانگی نیازمندیم
091۳1454707

به یک کارمند دفتری خانم جهت 
انجام امور بیمه ای نیازمندیم.

خیابان شهیدشفیعی - بیمه آسیا
 091۳6۳67407

به یک نیروی 
ساده و یک پیک موتوری 
جهت کار در فست فود 

برای  شیفت شب نیازمندیم
091۳۳471998

به  20 نفر راننده 
تمام وقت و نیمه وقت جهت 
کار در آژانس شبانه روزی 

نیازمندیم ) بدون کمیسیون. 
درآمدوزنگ خور عالی(

 091۳9560069

به یک خانم مجرد 
منضبط متعهد مسئولیت 

پذیر و جدی جهت فعالیت 
های امور منزل نیازمندیم

 09140457178 

به یک فروشنده آقا 
رده سنی 22 تا 25 سال با ظاهری 

آراسته و متشخص جهت کار و 
امانت داری در سوپر مارکت ۳ الی 
11 شب با حقوق ماهیانه 1 میلیون 

تومان نیازمندیم .شهرک رزمندگان 
09910061604

به تعدادي راننده 
پایه یکم با حقوق و مزایاي 
عالي در شرکت هاي تابعه 

گل گهر نیازمندیم.
0992۳684891

به نیرو خانم جهت 
فعالیت در آبمیوه وسوسه 

واقع در بلوار سردارجنگل در 
نوبت صبح و عصر نیازمندیم

09۳64894125

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

با مدیریت متقین   09131454060

تاسیسات گازرسانی ساالربنیان

آژانس آسان سفر به تعدادی راننده 
به صورت تمام وقت ونیمه وقت نیازمندیم، با 
کمیسیون روزانه 10 هزار تومان با کارکرد علی 

الحساب روزی 150 هزار تومان
 091۳7646277 - 0910۳070628 
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دعوت به همکاری
تاکسی اینترنتی راننده با ماشین به کار نیمه وقت

با درآمد عالی روزانه خالص 150 هزار تومان 
جهت ثبت نام به شماره 091۳94708۳6 تماس حاصل فرمایید

با کمترین کمیسیون

آژانس آنالین شبانه روزی هشت بهشت 
سمنگان  با زنگ خور عالی ازتعدادی راننده مجرب به 
صورت تمام وقت ونیمه وقت باشرایط ویژه دعوت به 

همکاری مینماید
091۳6686929

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

091۳0502024
0۳4422۳1605

مجموعه غذایی شمس العماره به افراد 
 زیر نیازمند است 

 صندوقدار خانم -سالن دار خانم
پیک موتوری با حقوق عالی 

091۳1457268

به تعدادی نیروی ساده مرد جهت کار در 
بیرون بر زعفرون  با حقوق  ماهیانه 1/700م تومان 

+بیمه نیازمندیم.به همراه صبحانه نهار و شام.
09۳69908۳66

به تعدادی نیروی خانم جهت خدمات 
نظافتی و پرستاری )نگهداری از سالمند 

و کودک و...(نیازمندیم 
422۳0581-091۳5797۳27

به دو کارگر ساده مرد متعهد و کاری جهت کار در نانوایی 
واقع در شهرک صنعتی یک نیازمندیم. دارای ماشین جهت انجام 

سرویس نیروها
8 ساعت کاری + حقوق اداره کار + بیمه + اضافه کاری + هزینه 

سرویس نیروهای کارگاه
091۳6۳11۳71

به یک استادکار 
ماهر جهت کار در 

کارگاه mdf نیازمندیم.
091۳۳472492

به یک بازاریاب 
مواد غذایی با حقوق و 

پورسانت عالی نیازمندیم.
 091۳6150805

آقای عرب گوئینی

به یک آقا جهت 
کار درساندویچی و جیگرکی 

نیازمندیم.
با حقوق و مزایای عالی

 پلیس راه
احمدی 091۳۳97۳514

09۳68227179

به چند نفر نیرو 
ماهر و نیمه ماهر با حقوق 

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

کارواش نیازمندیم
091۳17810۳2 

به دو همکار خانم 
با حقوق 1/200 م تومان با 

تجربه کافی مجرد برای کار 
در بوتیک زنانه نیازمندیم

09۳9۳295452 

به 2 نفر همکار 
آقا برای کار در آبمیوه 

بستنی بصورت دوشیفت 
و تک شیفت عصر 
نیازمندیم)فوری( 
09۳9۳295452

به یک نفر 
فروشنده خانم و آقا 
برای کار در مبلمان 

نیازمندیم
0۳4422۳۳1۳۳

به دونفر نیروی 
کار )درفست فود(

از ساعت 15 الی 18 
 نیازمندیم

09120۳29627

به یک نیروی مرد 
متاهل همراه با خانواده 
جهت کار در گاوداری 

نیازمندیم.
امکانات :  خانه آب برق و گاز

091۳6222040

به یک آشپز ماهر 
جهت کار در غذا آماده واقع در 
شهرک سمنگان نیازمندیم به 
صورت نیمه وقت 8 تا 2 بعد از 

ظهر)ترجیحا خانم(
091۳178694۳ مسعودی

به یک نفر راننده 
خاور جهت کار در شرکت 
با حقوق و مزایای اداره کار 

نیازمندیم.
091۳1452015

گروه صنایع غذایی سولیکو در نظر دارد 
به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز جهت 

بکارگیری در سازمان لبنی کاله از افراد واجد شرایط 
دعوت به همکاری نماید. 

شرایط احراز
عنوان شغلی:فروشنده تلفنی خانم و حضوری آقا

مقطع تحصیلی :حداقل دیپلم
مهارت ها: دارای فن بیان و انگیزه باال

داشتن پایان خدمت برای آقایان
091۳59960۳0
422۳1۳67

یک رستوران  جهت تکمیل کادر پرسنلی 
خود به نیروهای زیر نیازمند است :

فست فود کار ماهر نیروی ساده نگهبان کافه من  
جهت اطالع بیشتر به آدرس ابتدای خیابان صفاری 

)کارخانه یخ استوار(روبروی پمپ بنزین استوار 
فروشگاه بلبرینگ حکیمی پور مراجعه حضوری

 ساعت مراجعه 9تا 11 عصر 17 تا 19

به تعدادی خودروی اتوبوس 
،مینی بوس ،ون وانا ،سواری پژو ،سمند 

دو گانه سوز جهت سرویس دهی 
شرکتهای وابسته گل گهر نیازمندیم

091۳1782461

به تعدادی فروشنده خانم با روابط عمومی 
باال جهت کار در بیرون بر زعفرون سیرجان با حقوق 

ماهیانه 1 میلیون تومان نیازمندیم .
09۳69908۳66

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

مشخصات خود را به شماره پیامک فرمائید
09021455999

از دونفر آقا با مدرک تحصیلی  فوق دیپلم 
برای حراست و 4 نفر کارگر ساده آشنا به رنگ زدن با 

پیستوله دعوت به همکاری میشود 
کارگاه بتنی صالحی واقع در شهرک صنعتی شماره یک

091۳1790645

به دو نفر نیروی خدماتی خانم و یک 
نفر آقا برای پذیرش شیفت شب  هتل ساعت 

کاری 22:۳0 الی 7 صبح نیازمندیم
091۳0620906

از یک نفر نیروی آشپز و کمک آشپز 
و کارگر ساه خانم برای کار در رستوران بی 

نظیر دعوت به همکاری می شود
091۳945۳۳47-091۳2799649

به یک نیروي خانم ساده جهت کار در یک کارگاه بسته بندي 
دارای مدرک تحصیلي دیپلم و سن زیر ۳5 سال فقط ساکن سیرجان  

نیازمندیم
ساعت کار 8تا 6 عصر

حقوق بر اساس 26 روز کاري 1،200،000 تومان
محل کار بلوار امام رضا

تماس فقط از طریق پیامک 09125795۳14

به یک شاگرد 
ساده جهت کار در 

کبابي نیازمندیم
091۳179079۳ 

به یک شاگرد 
جهت کار در فست 
فودي نیازمندیم 
091۳047064۳

به یک نفر 
فروشنده خانم جهت کار 

در پوشاک بچه گانه بصورت 
تمام وقت نیازمندیم

09۳6۳602884

به یک 
نفر خانم با روابط 
عمومی باال جهت 
کار در موسسه 

آموزشی  نیازمندیم
091۳05154۳0

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

091۳245670۳

ویژه خواهران، 
برادران، محصالن

کیفیت آموزش را با ما تجربه کنید

     آموزش رقآن رکیم 
خ دهخدا جنوبی جنب مهمانخانه گلیم

مدیریت: خانم محیاپور 09139452840

نقاشی ساختمان و انواع پتینه های جدید
09371945638
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خرید، فروش، رهن و اجاره

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

درب منازل ، شرکت ها و ادارات 
برادران خدائی

 091۳145264۳- 091۳278۳052  
 09192۳050۳6

ایزوگام ، قیرگونی 
شــول

شیب بندی ،
 سیمان روی کاهگل
09133794317

کاهگل آماده
خاک رس شیرین - کاه نرم

با کارگرانی مجرب و با 
نازلترین قیمت

09135060509 فیروزآبادی

تعمیر و ساخت
 کابینت آشپزخانه

کمددیواری و درب 
 mdf اتاقی  چوب و
09135857577

جوشکاری سیار تعمیر 
آبگرمکن در منزل 

سایبان وخورده کاری 
09138456041

شکاری

جوشکاری و تعمیر 
آبگرمکن در منزل

 09138265612
رضایی

قالی محلی 
سیرجان دست دوم 

شما را خریداریم
09917665969

یک عدد کیف پول چرم سبز حاوی مقداری 
پول گواهینامه ،کارت ملی ،کارت بانکی بنام پرستو 

آبساالن مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط  می باشد 
از یابنده تقاضا میشود با شماره 09176540240 تماس 

گرفته و مژدگانی دریافت کند

یک سالن زیبایی زنانه شناخته شده و با 
مشتری زیاد به علت مهاجرت به خارج از کشور با 
کلیه امکانات زیر قیمت کارشناسی واگذار می گردد.

09196721959

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 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
091۳۳4705۳4
091۳86۳5282

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

091۳۳4774۳6   

فروش 206 تیپ 5 مدل 
 95/12

091۳5۳07۳07

فروش 405 صفر خاکستری 
09226608647

واحد 80 متری در مرکز شهر خ امام 
پشت پاساژ یزدان پناه بفروش میرسد

091۳9470۳12

فروش خانه باغ دوراهی پسوجان ، 
یک طرف دیوار ، 25 قصب، ۳0 درخت، 

قیمت 18 م 
 091۳1787647

سوئیت ۳0 متری با سرویس های نوساز 
دونبش و هم کف مشتاق خیابان نارنج روبروی 

ایستگاه اتوبوس اجاره داده می شود. قیمت توافقی
091۳۳786246

ضایعات آهن 
وآلومینیوم شما را 

خریداریم.
091۳2457694

خانه فروشی  22 
قصب درب حیاط نجف شهر 
روبه روی شهرداری کوچه 
شهید یعقوبی درب اول 

به قیمت کارشناسی
0991۳820086

یخچال ، فریزر 
، ترازو و وسایل دست 
دوم سوپرمارکت را 

خریداریم.
09164۳57221

فروش سواری 
پارس سال مدل 96 ،رنگ 
سفید، کارکرد واقعی 19 
هزار، بدون رنگ در حد 
صفر، قیمت 90 میلیون

 091۳278۳0۳7

آگهی فروش 
زمین 2/1 فاز یک نیروی 

دریایی،بلوار چمران، کوی 
مرجان 

091۳179402۳

خریدار امتیاز 
وام رسالت، میلیونی 

85 هزار
 09215971786

اجناس مغازه شامل 
انواع دستگیره و قفل و یراق 

آالت مربوط به تجهیزات 
آشپزخانه به صورت توافقی 

به فروش میرسد .
091۳1788879

فوری فروشی
  10 میلیون زیر قیمت بازار 
بدلیل مهاجرت .  تاکسی 
سمند مدل 87 خیلی سالم

09۳96478556

صبحانه و آش 
حلیم دربهترین موقعیت 

شهر با فروش عالی و مشتری 
دائم به علت مهاجرت بفروش 

میرسد.)ملک استیجاری(
0921551۳016

وسایل یک عدد 
آشپزخانه بیرون بر به 

صورت یک جا یا تکی  به 
فروش میرسد.

091۳۳45۳582

یک کافه 
پسرانه با درآمد 

عالي بفروش 
میرسد

091۳247711۳

فرش کرمانی شمارا با 
باالترین قیمت خریداریم.

خرید وتعویض انواع فرش کرمانی 
دست بافت ودست دوم با فرش 

ماشینی.
 091۳1787795-091۳145۳522

فرش کبیر یزد

خرید و فروش امتیاز وام 
رسالت 

091۳5۳2۳۳25

فروش امتیاز وام بانک
 رسالت

09904014165

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

خریداریم
09۳7۳61۳27۳ 

هایپر مارکت ساالر با موقعیت عالی 
همراه با 8سال سابقه کاری به فروش میرسد

آدرس:نبش چهار راه مهدیه
091۳2798818رضایی

لباس مجلسی 
شمارو برای اجاره دادن 

میخواهیم 
مراجعه روزهای زوج
 091۳9470994 

مغازه 12 متر 
طبقه اول پاساژ علی ابن 
ابیطالب به فروش میرسد 
یا با خانه معاوضه میشود

091۳2452550 

negarestanniaz@در دنیای مجازی با شما هستیم

 به یک راننده پایه یکم جهت کار با 
هوو2007 با مدارک کامل شامل کارت هوشمند 

وگواهینامه وغیره نیازمندیم.
091۳6۳75۳15

یک شرکت 
معتبر به یک نیروی 

آشپز خانم جهت کار در 
شرکت نیازمندیم.
09۳94۳۳0421

به یک نیروی 
جوان جهت کار در 
پخش موادغذایی 

نیازمندیم
09140166190 

دعوت به همکاري                
فروشگاه افق کوروش شعبه وحید برای تکمیل نیروی کار خودبه دو نفر 

خانم با شرایط زیر نیاز دارد:
1. سن: 20 تا ۳0 ساله    2.تحصیالت: دیپلم به باال

۳. کامپیوتر: در حد مبتدی 
حقوق خوب و بیمه 

تماس:فقط حضوری واقع در ابتدای خیابان وحید فروشگاه افق کوروش.

به یک راننده  جهت کار بر روي نیسان آهن کش 
در آهن فروشي نیازمندیم
)حقوق دو میلیون تومان(

مراجعه حضوری: بلوار سیدجمال، نرسیده به پلیس راه
 آهن فروشی خواجویی

فست فود آندره 
جهت تکمیل کادر 

آشپزخانه خود به دو نفر همکار متعهد
 )خانم/ آقا( نیازمند است.

0912899۳7۳5

به یک راننده نیسان )بدون 
ماشین( نیازمندیم.
091۳۳4774۳6

به چند نفر نیرو خدماتی 
نیازمندیم 

0۳442265706

قیمت کارشناسی زمین و ساختمان 
مهندس نادری نیا 
 09133455472

ابتدای بلوار دکترصادقی - 50 متر بعد از تقاطع دهخدا

فروش یک دستگاه پرینتر جوهرافشان
A3 )6 رنگ )فتو 

1410 EPSON stylus photo
و یک دستگاه لمینتور A3 کامال نو می باشد

091۳۳452480

استخدام



شنبه 23 آذر  61398
شماره 1201 روزنامه نگارستان

@negarestanniaz

تدریس خصوصی 
ریاضیات وآمار)دبستان تا دکتری(  کالس های 

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

نقاشی ساختمان مدرن
  30% تخفیف   

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

09162504398  صادقی

آموزشگاه صنایع دستی رضوان سبز 
آموزش گلیم و قالی و تابلوفرش * گلیم گرد * گلیم قالی * قالی دورو 

* سرمه * پته دوزی و چرم دوزی  با ارائه مدرک از فنی حرفه ای 
  شهریه اقساط ،کمیته امداد و بهزیستی نیمه رایگان

  پاساژکوثر طبقه سوم  09139470994  بهاالدینی  20 درصد تخفیف
مراجعه روزهای زوج صبح ها

بازار کار خانگی

 تدریس خصوصی ریاضی
سوم دبستان تا نهم دبیرستان آقا و خانم

توسط خانم سعیدی زاده
09389221347      همراه با تخفیف ویژه


