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گفتگو با رییس هیأت اجرایی 
انتخابات مجلس

 در سیرجان 

افراد 
رد صالحیت شده

فرصت دفاع 
دارند 

  صفحات 4 و 5

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 خواستارم. 
علی پریزاد 

جناب آقای مهندس 
محمدرضا قلیچ خانی 

انتصاب بجا و شایس�ته جنابعالی را به عن�وان مدیر امور 
ارتباطات ش�هرداری سیرجان که نشان از لیاقت و تجربه 

شماست تبریک عرض نموده، موفقیت تان را آرزومندیم. 

دوستان و همکاران شما 

جایزه خوش حسابی عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری 

سیرجان از 20 آذرماه تا پایان سال جاری

 عناوین عوارض و بهای خدمات مشمول جایزه خوش حسابی:

1-نوسازی و خدمات شامل: بهای خدمات شهری، بهای خدمات حریق و ایمنی
2-صدور پروانه و گواهی ها ش�امل: عوارض پذی�ره و زیربنا، تراکم تا حد مجاز ضوابط 
طرح و مصوبه ش�ورای اسالمی ش�هر، ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری، قدرالسهم 

سرانه های خدمات عمومی
3-عوارض صنفی و کس�ب و پیشه ش�امل: جایزه خوش حسابی ویژه عوارض کسب و 

پیشه، بدهی های معوقه صنفی

ساعات مراجعه به شهرداری های مناطق یک و دو:
 صبح ها از ساعت 7/15 الی 14/15          عصرها از ساعت 16 الی 18

آذر ماه 25 درصد

بهمن ماه 15 درصد

دی ماه 20 درصد

اسفند ماه 15 درصد

مدرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

آگهی شناسایی 
شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر جهت سرویس ایاب و ذهاب پرسنل خود در شرکت های 
منطق�ه گل گهر به تعدادی اتوبوس B9 و B7 مدل 86 به باال و خودروهای ون )هایس، مکس�وس 
، ایویک�و و ...( و مینی ب�وس مدل 88 ب�ه باال نیاز دارد. متقاضیان واجد ش�رایط حداکثر تا تاریخ 
1398/10/12 نس�بت به ارسال مدارک به صندوق پستی 199-78185 اقدام نمایند. جهت کسب 

اطالعات بیشتر با شماره تلفن 09165861955 آقای حسن صادقی تماس حاصل فرمائید.

مدارک مورد نیاز : 
کپی سند مالکیت و کارت دستگاه – کپی بیمه شخص ثالث – کپی شناسنامه و

 کارت ملی مالک–کپی گواهینامه پایه یک مالک و یا راننده مورد نظر.
* نوشتن تلفن همراه و ثابت جهت برقراری ارتباط الزامی می باشد*

                                               

واحد امور حقوقی و قراردادها

جناب آقای

 سهراب
 بهاء الدینی 

انتصاب جنابعالی را به عنوان سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان 
س�یرجان صمیمانه تبریک عرض نموده، از درگاه خداوند متعال 

موفقیت و سربلندی روزافزون تان را آرزومندیم. 

شرکت فرآورده های روغنی ایران
فریکو 

جناب آقای

 محمدرضا خواجویی 
انتص�اب شایس�ته جنابعال�ی را ب�ه ریاس�ت اداره 
صنع�ت، مع�دن و تج�ارت شهرس�تان س�یرجان 
صمیمان�ه تبریک عرض نم�وده، موفقیت و بهروزی 

روزافزون تان را آرزومندیم. 

شرکت فرآورده های روغنی ایران
 فریکو 
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اجرای حکم قصاص
 در زندان سیرجان

 نمی توان طوفان کاشت اّما ادعای آرامش داشت

کوبیدن بر طبِل
 خودخواهی و خودمداری 
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تأیید 91 درصد داوطلبان 
انتخابات مجلس 
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شب یلدا با چاشنی بنزین سه هزار تومانی 
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 وقوع سیالب، نشست زمین 
و هشدار کارشناسان زمین شناسی 
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گروه خبر: یک نگاه کوتاه به یلداهای گذشته حسرت 
عجیبی برای مان باق��ی می گذارد. آن زمان که قیمت 
آجیل و میوه و خوراکی های شب یلدا چندان برایمان 
سنگین نبود و می شد با قیمت کم دورهمی شب یلدا 
را برگ��زار کرد اما حاال یک ش��ب یلدا با بنزین س��ه 
هزار تومانی چقدر برایمان آب می خورد.؟ واقعاً هزینه 
یلدای یک خانواده چهار نفری برای شب  یلدای امسال 
چقدر می ش��ود؟ بگذریم که ش��ب یلدای 4 نفری هم 
معنا و مفهومی ندارد چون اگر بخواهیم یک دور همی 
داشته باشیم حداقل دوسه خانواده باید کنار هم جمع 
شوند تا معنای یلدا را بدانیم. حاال برای همان خانواده 
چه��ار یا پنج نفره حداقل بای��د دو کیلوگرم انار، یک 
هندوانه متوس��ط پنج کیلوگرمی، یک و نیم کیلوگرم 
آجیل و یک کیلوگرم ش��یرینی برای شب نشینی یک 

خانواده چهار یا پنج نفره کافی  است.
اگر بخواهیم اقتصادی عمل کنیم و سراغ ارزان ترین ها 
بروی��م، انار هر کیلوگرم 5 تا 6 ه��زار تومان، هندوانه 
هر کیلوگرم 2 تا س��ه هزار تومان، آجیل هر کیلوگرم 

70 ت��ا 80 هزار توم��ان و کیک یزدی ه��ر کیلوگرم 
ب��االی20 هزار تومان انتخاب های ما هس��تند. هزینه 
تهیه این س��بد، بی��ش از یکصد وپنج��اه هزارتومان 
می شود، س��بدی که سال گذش��ته با قیمت کمتر از 
یکصدهزارتومان و سال های قبل تر از آن بسیار کمتر  

قابل تهیه بود.
س��فره های پرخرج  یلدا را معموالً گران ترین انارها، 
هندوانه ها، شیرینی ها و آجیل ها تشکیل می دهند. 
این یک دقیقه بیش��تر اما امسال خیلی خرج روی 
دست خانواده هایی می گذارد که نمی توانند فرهنگ 
ش��ب یلدای ش��ان را فراموش کنند. ای��ن فرهنگ 
اما مدت زمانی اس��ت که موقعیتی برای چش��م و 
هم چشمی، تجمل گرایی و فخر فروشی تبدیل شده 
است و مردم به جای آنکه به فکر چگونه لذت بردن 
از باهم بودن باش��ند، به این فک��ر می کنند چگونه 
می توانند مراس��م یلدای خود را گران قیمت برگزار 
کنند چرا که این روزها اثری از س��ادگی روزگاران 
قبل نیس��ت. زندگی تجملی یا ب��ه قول جوان ترها، 

زندگ��ی الکچری؛ س��بکی از زندگی  اس��ت که در 
آن هم��ه چی��ز زرق و ب��رق خاص��ی دارد و برای 
رس��یدن به ه��ر ک��دام از عناصر زندگ��ی تجملی، 
هزینه ه��ای سرس��ام آوری نیز پرداخت می ش��ود. 
واقعیت این اس��ت که از گذش��ته تاکنون شب یلدا 
یا ش��ب چله با برگزاری مهمانی، دورهمی در خانه 
بزرگان فامیل، گرفتن فال حافظ، ش��اهنامه خوانی 
و خ��وردن خوراکی ه��ای در حد ت��وان خانواده ها 
برگزار می ش��د و مهمانی های این شب جز یکی از 
قش��نگ ترین بهانه ها برای دورهم بودن بوده است. 
البته چند س��الی است که آمدن شبکه های مجازی 
و گوشی های هوشمند در بین تمام اعضای خانواده، 
موجب کم ش��دن گفت و گوی صمیمانه با اعضای 

خانواده و فامیل حتی در شب یلدا شده است. 
این ش��رایط و گ��ران قیمت برگزار کردن این ش��ب  
باعث ش��ده اس��ت بعضاً برخی آداب و رسوم و آیین  
کهن از جمله ش��ب یلدا که بس��یار پرمحتوا و زمانی 
ب��رای باه��م بودن ه��ای خانوادگ��ی، دورهمی های 
س��اده، لذت بردن از کنار هم ب��ودن، تمرین معرفت 
و صمیمیت، ابراز عش��ق و عالقه و محبت اس��ت، به 
موقعیتی برای چش��م و هم چشمی، تجمل گرایی و 
فخر فروشی تبدیل شود و مردم به جای آنکه به فکر 
چگون��ه لذت بردن از باهم بودن باش��ند، به این فکر 
می کنند که چگونه بلندترین شب سال را شیک تر و 
باکالس تر از همیشه برگزار کنند و خاطره بلندترین 

شب سال را به گرانترین شب سال تبدیل کنند.

 شماره 1202 
 شنبه 30 آذر 1398  خبر2

 0114  آق��ای روحان��ی کلید به دس��ت 
پش��ت تریبون آمد و گفت مشکالتتان با این 
کلیدحل می کنم، مش��کالت راحل نکرد که 
هیچ، بنزین را هم گران کرد و مش��کالت ما 
بیشتر ش��د. حاال هم با لبی خندان می آید و 

می گوید من خودم هم خبر نداشتم.!
-4306 حتماً زیاد ش��نیده اید ک��ه وقتی از 
مرحوم آیت ا… العظم��ی محمدتقی بهجت 
پرس��یدند: کلید سعادت در این دنیا و آخرت 
چیست؟ یا این که چه کنیم تا درهای محبت 
الهی بر ما بازش��وند ایش��ان فق��ط 2 جمله 
پاس��خ می دهند: 1 - انجام واجبات -2 ترک 
محرمات. امی��دوارم همه ی ما موفق به انجام 

این دو توصیه ارزشمند بشویم.
 1278  با درود فراوان. وضعیت روشنایی 
و آسفالت ورودی و خروجی جاده شیراز واقعاً 
خراب اس��ت. خیلی وقت است تیرهای برق 
را وس��ط بلوار روب��روی کارخانه نمک نصب 

کرده اند اما چراغ ها  روشنایی ندارند!
 4998  س��الم. لطفاً ورودی خرم آباد را 
روکش آسفالت کنید. این مسیر خیلی داغون 

هست.
 0934  باسالم در روز چهارشنبه )روزی 
که ش��هادت امام حس��ن عس��کری بود( در 
چهارراه معروف آهکی ها شما راننده میان سال 
پراید سفید به ماشین من زدید و بعد گفتید 
مادرم بیمارستان است. رفتید و خسارت من 
را ندادید. حدود 300 هزارتومان خرج ماشینم 
شده لطفاً بیایید هزینه را پرداخت کنید. من 

راضی نیستم. )راننده پیکان(
 4417  باس��الم خدم��ت مس��ئوالن 
ش��هرداری محترم ممنون از اینکه آس��فالت 
بل��وار امام رض��ا )علیه الّس��الم( را لکه گیری 
کردید ولی لکه گیری اش خوب نیس��ت. اگر 

نشده بود بهتر بود.
 6587  بازه��م گل گه��ر باخت. به خدا 
به این مربی بگویید از این همه باخت خسته 
ش��دیم. اگر این جور ادام��ه بدهند امثال من 
دیگر پایش��ان را ب��ه ورزش��گاه نمی گذارند. 
همه چی را می توانیم تحمل کنیم جز اینکه 
دست گرمی تیم های دیگر بشویم. به خدا برای 
سیرجان و گل گهر با این امکاناتش زشته که 

به پایین سقوط کنیم.
 9297  سالم خسته نباشید خداوکیلی 
فکری به حال س��گ های ولگرد شهر بکنید. 

امان همه را بریده اند. ممنون
 4179  س��الم، بدین وس��یله از ریاست 
محترم نهاد کتابخانه های عمومی و کتابداران 
شریف و خادمان دلس��وز، صدیق وبی ادعای 
فرهنگ شهرستان به ویژه کتابداران پرتالش 
و زحمتک��ش کتابخانه های عمومی ش��هید 
مطهری و 17 ش��هریور س��یرجان صمیمانه 

تشکر می کنم. تندرست باشید و برقرار.
 5855  باسالم خواهش می کنم خیابان 
پشت پارک سه راهی کرمان را برایش فکری 
بکنید. واقعاً آسفالتش خراب است. هفت ماه 
اس��ت اینجا را به خاطر لوله فاضالب حفاری 
کرده اند ولی هنوز ترمیم آسفالت نشده است.

 1142  باسالم این درهای فاضالب مثل 
ق��ارچ از آس��فالت خیابان ها زده ان��د بیرون و 
زیر بندی ماشین ها را داغون می کنند. خیابان ها 
کم چاله وچوله داشتند حاال این ها هم شده اند 

قوز باال قوز! شهرداری بیشتر نظارت کند.
 0659 سالم ما اهالی خیابان امامزاده احمد 
از مس��ئولین شهرداری به دلیل جدول گذاری 
خیابان این منطقه متش��کریم و امیدواریم که 
به موقع آسفالت هم بشود. ولی االن مشکلی که 
هس��ت این است یک طرف خیابان تمام نشده 
طرف دیگ��رش را کنده اند. خواهش می کنیم 
یک ط��رف را درس��ت کنند بع��د بروند طرف 
دیگر. اینجا راه  اهالی به خانه هاشون بسته شده 
و ماش��ین ها را ش��ب ها توی خیاب��ون پارک 
می کنند. از طرف��ی رفت وآمد مردم مخصوصاً 
خانم ها و بچه ها به داخل خونه های شان مشکل 

شده است. با تشکر
 2547 از قول مسئولین گل گهر نوشته 
بودید احتماالً استخدام ها در گل گهر دوباره 
ش��روع می شود. خدا کند ش��روع بشود ولی 
پارتی بازی نش��ود. من تا حاال سه بار شرکت 
کردم ولی قبول نشدم. خدا را خوش نمیاد با 
مدرک لیسانس بیکار بمانم آن هم در شهری 

که این قدر معدن دارد.
 1394  باس��الم. تیم فوتب��ال گل گهر 
ش��ده زنگ تفریح لیگ برتر،ی��ه عده بازیکن 
غیربوم��ی آمدن و دلش��ون نس��وخته برای 
جوانان این شهر . این تیم از دل جون فوتبال 
ب��ازی نمیکنه، در  لیگ برتر جا برای بازیکن 
کم کار نیس��ت. بازیکنان دلس��وز وباکیفیت 
میخواد،کاش این تیم لیگ برتر نیامده بود تا 

حداقل اعصاب همه راحت باشد.

 5752  سالم ماساکنان شهرک سی 
ب��ی جی دیگه نمی دونیم باید چکار کنیم 
بایدهرروزش��اهد صحنه های وحش��تناک 
رانندگی درتقاطع س��ی بی جی باش��یم. 
ازمس��ئولین عاجزانه درخواست می کنیم 
ک��ه رس��یدگی کنن��د. از پل به س��مت 
میدان گمرک که می آیید قبل از میدان، 
سرعت گیر بدجور گذاشته اند که ماشین ها 
به خاط��ر اینک��ه روی س��رعت گیر نروند 
می اندازن��د توی الین کن��درو که تقاطع 
س��ی بی جی هس��ت و خیلی وحشتناک 
و خطرناک ش��ده اس��ت. حتماً باید یکی 

کشته بشود تا اقدام کنند؟ ممنون.
 6184  باس��الم در ج��واب این بنده 
خدا که گفته با بی بنزینی می س��ازیم باید 
بگویم کش��ور ما کش��ور فقیری نیست ما 
مس��ئولین دلس��وز نداریم هم��ه از روی 
احساسات ش��خصی خودشان برای مردم 

تصمیم می گیرند!
 6184  باس��الم و خس��ته نباشید تو 
ای��ن دوره با این ش��رایط بد اقتصادی که 
کمر مردم شکسته آیا خدا گفته که بیان 
اسفندقه  بسازند؟ شهرک  مسجدآنچنانی 
بیایی��د ن��گاه بکنید آیا ای��ن پول ها خرج 

مردم فقیر می شد بیشتر ثواب نداشت؟
 3038  خواهشاً شهرداری یه فکری 
برای آرامستان بردارد.امکاناتش کم است. 
 7560  با سالم وتشکر ازشما. عرض 
ادب خدمت شهردارمحترم سیرجان. لطفاً 
به آس��فالت کوچه های ش��هرک سی بی 
جی بعد از این همه س��ال توجه بیشتری 

کنید. باسپاس فراوان ازشما.
 4801  با عرض سالم و خسته نباشید 
گن��اه ما چیس��ت؟ ه��ر گاه از خانه بیرون 
مي ش��ویم در بل��وار قاآني خیاب��ان پروین 
اعتصام��ي باید اول اطراف ماش��ین خود را 
بازدیدکنی��م تا ببینیم اینبار کدام گوش��ه 
ماش��ین مان را باید بدهیم براي صافکاري 
چون ماشین هاي تعلیم آموزشگاه رانندگی 
که اینجا هست  هر بار براي یادگیري پارک 
دوبله باید گوشه اي از ماشین ما را بمالند!!! 
چندی��ن بار به مس��ئول آموزش��گاه تذکر 
دادیم اما ایشان یا انکار مي کند یا مي گوید 
کدام ماشین است که اخراجش کنم؟ حال 
اینک��ه نزدیک به 20ماش��ین تعلیم وجود 

دارد ! آیا این انصاف است؟ 
 8202  باس��الم. خواس��تم ازای��ن 
طری��ق ب��ه مس��ئولین مربوطه)محی��ط 
زیس��ت( برس��انید؛ مدت��ی هس��ت ک��ه 
س��مت  ش��یراز،  درکیلومتر10ج��اده 
راس��ت، ع��ده ای به طورش��بانه حتی در 
روز الس��تیک های بزرگ را می س��وزانند 
تاس��یم های داخل الستیک ها را بردارند و 
با این کارش��ون دود زیادی را به س��مت 

شهر می رسانند که خوب نیست...
 5109  س��الم واقعاً گالیه از مدیران 
گهرزمین. بیش از 4 ماه اس��ت که اسامی 
نهای��ی قبولی ها اعالم ش��ده اما خبری از 
جذب نیس��ت و آن ها بالتکلیف هس��تند. 

لطفاً زودتر اقدام کنید.
 2171  س��الم، وضعی��ت ش��هرک 
صنعتی ش��ماره دو واقع��اً ناراحت کننده 
هست، هنوز بلوارهای این شهرک خاکی 
هس��ت، نگهب��ان و امنیت ن��دارد، با چه 
امیدی در اینجا س��رمایه گذاری و تولید و 

اشتغال انجام بشود؟!
 0114  از ای��ن چندرغ��از پولی که 
دول��ت باب��ت یاران��ه و کمک معیش��تی 
به حس��ابمان واری��ز می کن��د نمی دانیم 
خوشحال باشیم یا به حال خودمان گریه 
کنی��م چون همه چیزچندین و چند برابر 
گران ش��ده این پ��ول در براب��ر گرانی ها 
قطره ی کوچکی س��ت در دریای پر تالطم 
گرانی ها پس ای کاش این پول را پرداخت 
نمی ک��رد ول��ی قیمت ها را سروس��امان 
م��ی داد و ی��ا به عبارت��ی افزای��ش قیمت 
نداش��تیم دولت روحان��ی و احمدی نژاد 
بیچاره مان کردند کاس��ه گدایی دستمان 

دادند. 
 9834  باسالم جوانی30ساله هستم 
ک��ه متأس��فانه دردام ننگی��ن موادمخدر 
اسیرش��دم, وب��ه عل��ت همی��ن اعتیاد با 
طالق همسر و دو فرزند عزیزم رو ازدست 
دادم. لذابرای برگش��تن همسرو فرزندان 
نازنینم وت��رک موادمخ��در لعنتی نیازبه 
کمک وهمیاری خیران نوع اندیش شهرم 
برای بستری شدن درکمپ یا بیمارستان 
دارم,چ��ون خودم به هی��چ عنوان توانایی 
فراه��م کردن هزینه های ت��رک را ندارم.. 

یاعلی

تریبون آزاد خوانندگان
پیامک : 7258  3000 شب یلدا با چاشنی بنزین سه هزار تومانی 

بلندترین و گرانترین
شب امسال

مختلف  گروه های  هفته ی گذشته 
ت��االر  در  شهرس��تان  کوهن��ورد 
هالل احمر گرد هم آمدند تا به رسم 
یادگار جشنی برگزار کنند و یاد و 
خاطره صعودهای خ��ود را گرامی 
بدارن��د. قب��ل از آن ام��ا دوچرخه 
سواران »آوانگارد« مراسم مشابهی 
در منطقه گردشگری شبدیز برگزار 
ک��رده بودند ت��ا هزارمی��ن برنامه 

رکابزنی خود را جشن بگیرند. 
مراس��می ش��اد و ب��ا نش��اط ویژه 
رکابزنان��ی که هر بامداد  رکاب زنی 
خود را تحت عنوان »سحرخیزان« 
آغاز و ت��ا آن روز طی هزار روز، 30 
ه��زار کیلومتر رکاب زنی داش��تند. 
جش��ن کوهن��وردان ام��ا س��اعتی 
بع��د در هالل احمر برگزار ش��د تا 
روز کوهس��تان را گرام��ی داش��ته 

باشند. در این مراس��م که از سوی 
هیأت کوهنوردی برگزار ش��د از 7 
باشگاه  ش��اهین، مهرگان، همنورد، 
آل��پ اس��پورت، ی��اران طبیع��ت، 
آرارات و ه��زار  و نیز 20 گروه فعال 
کوهنوردی و نیز شرکت های حامی 
گروه ه��ای کوهنوردی تقدیر ش��د. 
آنچه اما در این جشن بیشتر نمایان 
ش��د حضور دو ب��رادر کوهنورد بود 
که بسیاری قله های مرتفع ایران را 
دونفری پیموده بودند. امین و رامین 
کوچک��ی فرزندان زنده یاد اس��تاد 
محمدحس��ین کوچکی نویسنده و 
شاعر فقید شهرس��تان که بسیاری 
از کالم و قلم��ش در این دیار تلمذ 
کرده ان��د. رامین و امی��ن دو برادر 
کوهنوردی هس��تند که توانسته اند 
به عن��وان اولین بار در شهرس��تان 

اقدام به صعود به 31 قله ی موسوم 
به طرح س��یمرغ نمایند. آن ها علت 
عالقه و الهام بخشی خود را صفات 
می دانند  مرحوم ش��ان  پ��در  ب��ارز 
ک��ه ج��دای از قل��م و کالم زیبا و 
س��ترگش در ورزش نیز به خصوص 
کوهنوردی تبحر خاصی داشت و تا 
توانایی داشت هیچگاه از گروه های 
کوهنوردی فاصله نمی گرفت.  آن ها 
که عضو باش��گاه کوهنوردی آرارات 
هس��تند از س��ال 95 کوهن��وردی 
حرفه ای را ش��روع و قله های طرح 
س��یمرغ از جمله دماوند، س��بالن، 
هزار کرمان، قاش مستان، کلونچی، 
س��نبران  س��یاالن،  الب��رز،  ش��اه 
لرستان، ش��یرکوه، تفتان سیستان 
و بلوچستان، ش��اهان کوه اصفهان، 
شاهوار سمنان، گاوکشان گلستان، 

شاهو کرمانش��اه، اورین آذربایجان، 
س��ماموس گیالن، یخچال همدان، 
نایبند خراسان و بسیاری ارتفاعات 
دیگ��ر را زیر پا گذاش��ته اند تا نام و 
خاط��ره پ��در کوهنوردش��ان را که 
ورزشکاران  میان  محبوبیت خاصی 

و فرهنگیان داشت گرامی بدارند.

ای��ن دو برادر از اس��فندماه س��ال 
گذش��ته کارشان را ش��روع و عمده 
صعوده��ای  خ��ود را از خ��رداد ماه 
ش��روع و تا یک ماه قب��ل به اتمام 
رس��اندند. رامین کوچکی می گوید: 
برنامه ریزی ه��ا  و  مح��ّرک اصل��ی 
عمدت��اً به عهده ی امی��ن بود و بعد 

از اینک��ه او برنامه ری��زی می ک��رد 
با هم اق��دام به صع��ود می کردیم. 
وی می گوی��د مادر همیش��ه پیگیر 
برنامه ه��ا و صعودهایم��ان ب��ود و 
هم��واره از کارهایمان می پرس��ید. 
امین کوچکی نیز که برادر بزرگ تر 
و مورداحت��رام رامین اس��ت درباره 
طرح ملی س��یمرغ  می گوید: سال 
95 فدراسیون کوه نوردی ایران برای 
معرفی و صع��ود به بلندترین قله ی 
هر استان و معرفی نمودن این قلل 
به عنوان جاذبه های گردشگری اقدام 
به طراح��ی این برنام��ه نمودندکه 
تبدیل به یک طرح ملی ش��د. وی 
ه��دف خ��ود را از ش��رکت در این 
طرح ملی تجربه چالش های جدید 
و آش��نایی با قومیت های مختلف و 

جغرافیای استان های کشور بود. 
چی��زی که بنا به گفت��ه او موجب 
شد با مهمان نوازی و ُحسن برخورد 
بومی��ان ه��ر منطق��ه به خصوص 
روس��تاهای پ��ای کوه ک��ه هرچه 
مناطق آن ها دورافتاده تر بود شدت 
صمیمیت و سادگیشان نیز بیشتر 
می شد آش��نا ش��وند و از طبیعت 

گردی خود لذت ببرند.

جشنی برای طبیعت گردان 
دوچرخه سوار و کوهنورد

در طی چندین سال آینده، تغییرات زیادی در میزان استفاده 
از انرژی خورش��یدی رخ خواهد داد. آمار منتشر شده حاکی 
از آن اس��ت که مجموع ظرفیت های نیروگاه های نصب شده 
در جهان تا سال 2018  فتوولتائیک402 گیگاوات و حرارتی 
خورش��یدی 9/4 گیگاوات بوده و رکورد بیش��ترین ظرفیت 
نصب ش��ده نیز به ترتیب به کشورهای چین، ایاالت متحده، 

ژاپن، هند و آلمان اختصاص یافته است.
اما درایران .....

کش��ور ایران نیز جز مناطقی است که تابش های دریافتی در 
اکثر نقاط آن بس��یار باال بوده و براساس تحقیقاتی که توسط 
محققان در این زمینه صورت گرفته، کش��ور ایران با داشتن 
300 روز آفتابی در س��ال و با دریافت 4,5 الی 5,5 کیلووات 
ساعت در متر مربع، متأسفانه تنها کمتر از 0/5درصد از مصرف 
برق خود را از طریق نیروگاه خورش��یدی تأمین می کند. در 
ح��ال حاضر حدود 42 درصد از کل ظرفیت های نیروگاه های 
تجدیدپذیر کش��ور به نیروگاه های خورشیدی اختصاص داده 
شده است. اگر هر خانوار ایرانی با تشویق و ترویج دولت تنها 
200 وات پنل خورش��یدی را روی پشت بام خود نصب کند، 

روزانه برقی معادل 1500 وات از خورش��ید به صورت رایگان 
در اختیار دارد که این میزان برق معادل بیست درصد مصرف 
ب��رق یک خانوار اس��ت که به همین راحت��ی یک پنجم برق 

کشور را خود مردم می توانند تولید کنند.
متوسط تابش در سیرجان 5,5 – 6,5 کیلووات ساعت در متر 
مربع در روز می باشد و نسبت به سایر شهرهای ایران پتانسیل 
باالت��ر در زمینه انرژی خورش��یدی دارد. س��رمایه گذاری در 
بخش خورشیدی در صورت داش��تن زیر ساختهای مناسب 
) فضای مناس��ب و اش��تراک برق ( با توجه به قرارداد خرید 
تضمینی20 س��اله توس��ط وزارت نی��رو و افزایش30 درصد 
خرید برق مناس��ب ترین و مطمئن ترین س��رمایه گذاری در 
این شهرس��تان می باش��د که تاکنون خوشبختانه با استقبال 
خوب مردم س��یرجان مواجه شده اس��ت. لذا جهت مشاوره، 
سرمایه گذاری و اجرای پروژه های خورشیدی اعم از خانگی و 

صنعتی با ما تماس بگیرید.  

 تلفن دفتر: 2835 28 42 - 034
 تلفن همراه: 7517 345 0913

جهان به سوی انرژی خورشید حرکت می کند

 جهان به سوی انرژی خورشید میرود

در طی چندین سال آینده،تغییرات زیادی در میزان استفاده از انرژی خورشیدی رخ خواهد داد. آمار منتشر شده 
 218توولتائیک ف  8102نصب شده در جهان تا سال حاکی از آن است که مجموع ظرفیت های نیروگاه های 

گیگاوات بوده و رکورد بیشترین ظرفیت نصب شده نیز به ترتیب به کشورهای  2/9و حرراتی خورشیدی  واتگیگا
 چین، ایاالت متحده، ژاپن، هند و آلمان اختصاص یافته است.

 میزان تولید سال کشور
 گیگاوات .0314 8102 چین

 گیگاوات 2843 8102 ایاالت متحده

 گیگاوات 3343 8102 ژاپن

 گیگاوات .854 8102 هند

 گیگاوات .24. 8102 آلمان
 

 

 و اما درایران .....   

ثر نقاط آن بسیار باال بوده و براساس تخمین هایی که ککشور ایران نیز جز مناطقی است که تابش های دریافتی در ا
الی  2.4روز آفتابی در سال و با دریافت 011توسط محققان در این زمینه صورت گرفته ، کشور ایران با داشتن 

درصد از مصرف برق خود را از طریق نیروگاه خورشیدی 4/1متر مربع ،متاسفانه تنها کمتر از  درکیلووات ساعت 4.4
شور به نیروگاه های کدرصد از کل ظرفیت های نیروگاه های تجدید پذیر  28می کند. در حال حاضر  حدود  امینت

وات پنل خورشیدی را  811خورشیدی اختصاص داده شده است. اگر هر خانوار ایرانی با تشویق و ترویج دولت تنها 
به صورت رایگان در اختیار دارد که این میزان وات از خورشید  0411روزانه برقی معادل  روی پشت بام خود نصب کند،

برق معادل بیست درصد مصرف برق یک خانوار است که به همین راحتی یک پنجم برق کشور را خود مردم می توانند 
 تولید کنند

کیلووات ساعت در متر مربع در روز می باشد و نسبت به سایر شهر های ایران  5.4 – 4.4متوسط تابش در سیرجان 
 ل باالتر در زمینه انرژی خورشیدی دارد.پتانسی

ورت داشتن زیر ساختمان های مناسب ) فضای مناسب و اشتراک برق( با صسرمایه گذاری در بخش خورشیدی در 
درصد خرید برق مناسب ترین و مطمئن ترین  01وزارت نیرو و افزایش ساله توسط 81رید تضمینیتوجه به قرار داد خ

 .شده استسرمایه گذاری در این شهرستان می باشد که تاکنون خوشبختانه با استقبال خوب مردم سیرجان مواجه 



گروه ش�هر: س��اعت 3 بعدازظهر روز سه شنبه و در جریان 
بارندگی های آن روز بود که عباس تاج آبادی دهدار خسروانی 
در مراجعت از شهر به روستا ابتدا متوجه شکاف کوچکی در 

آسفالت مسیر این روستا می شود.
او چن��د س��اعت بعد و بر اس��اس مراجعت م��ردم و بازدید 
دوباره اش متوجه می ش��ود ش��کاف جاده هرلحظه بیشتر و 
بیشتر می شود. دهدار خسروانی بالفاصله بخشدار گلستان را 
از موضوع مطلع و اقدام به مسدود کردن این محور می کنند. 
پس از آن ستاد بحران شهرستان نیز وارد عمل شده تا برای 
نشس��ت زمین و ش��کافی که در کمتر از 24 س��اعت از 10 
سانتی متر عرض در بیشترین محل شکاف به 70 سانتی متر 
رسیده و طول آن به 500 متر می رسد کاری انجام دهند. این 
در حالی بود که عمق این شکاف که سیالب را به درون خود 
می کشید مشخص نبود. بخشدار گلستان می گوید: با استفاده 
از امکاناتی که فراهم ش��د ابتدا توانستیم مسیر سیالب را به 
سمت رودخانه ای که در همان نزدیکی بود تغییر دهیم و با 
کمک تجهیزاتی که از گل گهر رس��ید پس از ساعت ها این 

محور ترمیم و مسیر را به روی خودروها بازگشایی کنیم. 

جلو فاجعه را بگیرید
معین تیموری کارش��ناس ارش��د زمین شناسی که حدود 
10 سال است درزمینه ی فروچاله های منطقه و شهرستان 
سیرجان بررسی و مطالعه می کند دراین باره نظرات درخور 
تأملی دارد. او به نگارستان می گوید: فرو چاله ای که درزمان 
بارندگی در بخش خس��روی ش��اهد آن بودیم در چندین 
نقطه ی دیگر ش��هر ازجمله حس��ن آباد ش��یخ ها،  زیدآباد، 
قلعه سنگ، بی بی دن، منطقه شیله و چند نقطه دیگر روئیت 
و موردبررس��ی قرارگرفته اس��ت. به اعتقاد این کارشناس 
ارش��د زمین شناس��ی فرو چاله ای که در سمت حسن آباد 

ش��یخ ها وج��ود دارد که در حال حرکت به س��مت خیابان 
ابن سینا است. 400 تا 500 متر مانده قبل از کمربندی در 
حوالی بیمارستان امام رضا )علیه الّسالم( قدیم و اگر جلوی 
این نشست گرفته نش��ود امکان ایجاد فرو چاله ی عظیمی 

در این منطقه وجود دارد.
درب��اره فروچاله ی موجود در بخش خس��روی باید عنوان 
کن��م اگر ای��ن قس��مت آس��فالت و ترمیم ش��ود بازهم 
امکان ش��کافته ش��دن زمین در منطقه وجود دارد و باید 
کارشناسان عمران با دقت بیشتری بر روی آسفالت کردن 
آن نظر دهن��د. وی می گوید: فرونشس��ت ها به 3 صورت 
خطی، ش��اخه ای و منطقه ای هس��تند که باید مدیران و 
مس��ئوالن مربوطه تمام اهتمام خود را در شاخه ای بودن 
فرونشس��ت ها به کار ببرند چراکه اگر این فرونشست های 
شاخه ای به س��مت منطقه ای پیش بروند قطعاً با خطرات 
جدی تری روبرو خواهیم شد که اصاًل قابل جبران نخواهند 
ب��ود. برای جلوگیری از این تهدیده��ا باید موتورهای آب 
غیرمجاز که دربس��یاری از ویالها و باغ ها همیش��ه روشن 

هستند جمع آوری و خاموش شوند.

به گفته وی سند این حرف توقف چندساله ی فرونشست ها 
در منطقه ی حس��ن آباد شیخ ها اس��ت که به دلیل تراکم 
باالی جمعیت و داش��تن فاض��الب در این منطقه حرکت 
فرونشس��ت ها متوقف شده است ولی در آینده ای نزدیک و 
ب��ا به راه افتادن فاضالب ش��هری قطعاً این حرکت دوباره 
ادامه خواهد داشت و البته باید به این نکته نیز اشاره کنم 
که وجود س��دها نیز بی تأثیر در این پدیده نیستند چراکه 
ذخیره ش��دن آب در سدها و درنتیجه نفوذناپذیری خاک 
در ای��ن بخش و تبخیر آب س��دها در تابس��تان دلیل کم 
ش��دن آب های زیر زمینی، ایجاد ریز گردها در منطقه ی 

کفه ی نمک و درنتیجه این پیامدها است.

نگرانی ام بیشتر شد
ام��ا دکتر محمد درویش کنش��گر فعال محیط زیس��ت 
کشور که شهریور ماه سال گذشته در بازدید از مناطق 
غربی شهر سیرجان هش��دار پیشروی نشست زمین را 
در منطقه ی حس��ن آباد شیخ ها و دشت سیرجان داده 
بود در پی حادثه جاده خس��روانی در تماس نگارستان 

با او گفت: در جریان بارندگی شدید اخیر در شهرهای 
ایالم،  اصفهان، ش��یراز نیز فرو چاله هایی به وجود آمده 
که با شنیدن و دیدن فرونشست در سیرجان نگرانی را 
که در مراجعاتم به س��یرجان عنوان کرده بودم بیشتر 

شد. 
وی گف��ت: همیش��ه بعد از بارندگی های ش��دید جایی 
که از س��فره های آب زیرزمینی بیشترین استفاده شود 
این اتفاقات می افتد. متأس��فانه ایران 140 برابر شرایط 
بحرانی که در اتحادیه اروپا تعریف شده فرونشست دارد 
و چنانچه واقفید باالترین میزان فرونشس��ت در فارس 
حدفاصل دشت جهرم و فسا به اندازه ی 54 سانتی متر، 
در جنوب تهران منطقه ی ش��هریار 36 س��انتیمتر، در 
اس��تان کرمان در دش��ت رفس��نجان با 23 سانتیمتر 

اس��ت و در سیرجان نیز باید مطالبه گری صورت بگیرد 
و درنتیجه درخواس��تی از آب منطقه ای استان کرمان، 
آن ها با اندازه گیری عمق فروچاله مذکور و مس��تندات 
به دس��ت آمده میزان فرونشس��ت را اع��الم کنند. این 
کنشگر محیط زیست افزود: باید در یک  چشم انداز20 
س��اله، تدابیری برای جلوگیری از ادامه و شدت داشتن 
این گونه فرونشس��ت ها ص��ورت گیرد. دکت��ر درویش 
گفت:  البته باید مس��ئله ی مهم دیگری را خاطرنشان 
کنم که فاضالب باید به آب های زیرزمینی تزریق شود 
و همچنین برداش��ت از آب ه��ای زیرزمینی محدودتر 
گردد تا در آینده ی نه چندان دور به مش��کالت عدیده 
که بدترین حالت آن فرونشس��ت در مرکز شهر و محل 

منازل است برخورد نکنیم.

 وقوع سیالب، نشست زمین و هشدار کارشناسان زمین شناسی 

جلوی فاجعه را بگیرید  
دکتر درویش ُکنشگر محیط زیست کشور: در جریان بارندگی شدید اخیر در شهرهای 

ایالم، شیراز و  اصفهان نیز فرو چاله هایی به وجود آمده که با شنیدن و دیدن 
فرونشست زمین در سیرجان نگرانی ام نسبت به آنچه از قبل دیده بودم بیشتر شد

 شماره 1202 
3 شنبه 30 آذر 1398  شهر

عموم��ی  رواب��ط  گ��زارش  ب��ه 
ش��هرداری و ش��ورای اس��المی 
اق��دام  ی��ک  در  هماش��هر، 
خداپس��ندانه فرزن��دان مرح��وم 

حسین بهش��تی )رئیس فرهنگ 
سال 1323 سیرجان( 8 سهم از 
ورثه مادری خود مرحومه طاهره 
خانم س��توده نیا را جهت توسعه 

آرامس��تان هماشهر به شهرداری 
واگ��ذار کردند. در مراس��می که 
تفاهم نامه  امض��ای  ب��ه منظ��ور 
صورت گرفت، جمعی از خیرین، 

روحانیت معزز، شهردار و اعضای 
ش��ورا ضمن گرامیداش��ت یاد و 
خاطره پدر بزرگ��وار این خانواده 
و اقدامات ارزش��مند ایش��ان در 
ح��وزه فرهن��گ س��ال های دور 
ای��ن زمین  واگذاری  س��یرجان، 
را امری خداپس��ندانه دانس��ته و 
از اخ��وان محترم  ضمن تقدی��ر 
بهش��تی و خواهر بزرگوارش��ان و 
ادای احترام ب��ه مرحومه طاهره 
خانم ستوده نیا، با اهدا گل و لوح 
س��پاس به عنوان یادبود از ایشان 

تقدیر بعمل آمد. 

همچنین به پیشنهاد اعضای حاضر 
در جلسه و به منظور زنده نگه داشتن 
نام و یاد آن مرحومه و فرهنگ  سازی 
امر وقف و اث��رات ماندگار موقوفات 
مقرر گردید بلوار آرامستان این شهر 
بنام مرحومه طاهره خانم ستوده نیا 
و میدان ورودی ش��هر به پاسداشت 
خدم��ات فرهنگی مرحوم حس��ین 
بهشتی بنام ایشان نامگذاری گردد. 
امید است وقف این زمینه ارزشمند 
توشه با ارزشی برای آخرت مرحومه 
و س��عادت دنیوی فرزندان بهشتی 

باشد.

توسط فرزندان مرحوم بهشتی صورت گرفت:

اهداء یک قطعه زمین
 جهت توسعه آرامستان هماشهر 

  در خصوص مرکز رشد و فعالیت های 
مرتبط با آن توضیح بیشتری می دهید؟ 

مرکز رش��د در واقع سازمانی است که جریان 
دان��ش و فن��اوری را در می��ان دانش��گاه ها، 
مؤسس��ات تحقیق و توس��عه، ش��رکت های 
خصوصی و مخترعین و مبتکرین به حرکت 
انداخت��ه و ارتب��اط آن ها را با ب��ازار مدیریت 
می کند. در واقع مرکز رش��د یکی از ابزارهای 
رش��د اقتصادی است که به منظور حمایت از 
کارآفرینان تحصیلک��رده و افراد صاحب ایده 
تأسیس می شود و با ارائه امکانات و تسهیالت 
عمومی و مالی زمینه ی پا گرفتن شرکت های 

جدید را فراهم می کند. 
 مرکز رشد دانشگاه آزاد از چه زمانی 

آغاز به کار کرد؟
مراکز رش��د در دانشگاه آزاد کشور از مدت ها 
قبل راه اندازی شده و به تبع آن این مرکز در 
دانشگاه آزاد سیرجان از دو سال قبل فعالیت 
خودش را آغاز و اکنون با حمایت های ریاست 
محترم دانشگاه توانسته جایگاه بسیار خوبی 
در منطقه کسب کند و فضای مناسبی را برای 

تجاری سازی  ایده ها فراهم آورد.
نحوه مراجعه و کار چگونه است؟

افراد حقیقی و حقوقی برای راه اندازی کسب 
و کار و شرکت ابتدا باید به مرکز رشد مراجعه 
و فرم ه��ای ایده پ��روری را دریافت و تکمیل 
نمایند. پ��س از داوری طرح ها در صورتی که 

ایده مورد تأیید قرار گرفت برای ورود به دوره 
مقدماتی در مرکز پذیرش خواهند شد. مدت 
زمان دوره رش��د مقدمات��ی 6 تا 9 ماه بوده و 
حمایت ه��ا در این دوره ش��امل اس��تفاده از 
خدم��ات عمومی و اختصاص مرکز رش��د تا 
س��قف یکصد میلیون ریال می باش��د و پس 
از طی این دوره و تش��کیل شرکت به مرحله 
رش��د وارد می ش��وند و می توانند 3 تا 5 سال 
از خدمات ویژه مرکز رش��د استفاده نموده و 
تا س��قف300 میلیون ریال برای اس��تفاده از 
خدمات و300 میلیون ریال برای ساخت هر 

نمونه اولیه دریافت کنند. 
 دانشگاه چه امکانی برای متقاضیان 

فراهم می کند؟
ش��رایط حضور در نمایش��گاه های تخصصی 
داخلی و خارجی و استفاده از تمامی امکانات 
دانشگاه آزاد اسالمی برای آن ها فراهم می شود 
و حتی به آن ها مشاوره های الزم را در زمینه 
حقوق��ی، مالی، بازاریاب��ی، ثبت اختراع، ثبت 
شرکت، مالکیت فکری و ... داده می شود. آن ها 
پس از خروج از مرکز می توانند کس��ب و کار 

خودشان را ادامه دهند. 
ای�ن مرک�ز در چ�ه   در س�یرجان 

زمینه های تخصصی فعالیت می کند؟
با توجه به پتانس��یل های موجود در سیرجان 
فعالیت این مرکز70 درصد در زمینه تخصصی 
مع��ادن و صنایع وابس��ته و30 درصد هم به 

صورت عمومی می باش��د. خوشبختانه این جا 
زمینه کار بسیار فراهم است و هم اکنون 15 
واحد فناور و ش��رکت دان��ش بنیان در مرکز 

رشد مستقر هستند. 
 آیا شرکت ها هم می توانند از خدمات 

شما استفاده نمایند؟
بل��ه، اتفاق��اً ش��رکت ها در ص��ورت پذیرش 
می توانند مس��تقیماً به مرحله رشد وارد شده 
و  از تسهیالت و خدمات آن استفاده کنند. با 
تمهیداتی که اندیشیده شده حتی شرکت ها 
می توانند واحد تحقیق و توسعه خود را در این 
مرکز مستقر کنند. شرکت هایی هم که واحد 
توسعه و تحقیق ندارند نیزمی توانند با مشاوره 
و همکاری دانشگاه آزاد این واحد را راه اندازی 
کنند. یک نکت��ه هم عرض کنم چنانچه این 
اتفاق تا پایان بهمن امس��ال بیفتد به مدت 6 
ماه از صددرصد پرداخت هزینه ها معاف بوده 
و می توانند به صورت رایگان از خدمات مرکز 

رشد دانشگاه بهره مند شوند. 
 معم�والً وقت�ی صحبت از دانش�گاه 
و فن�اوری پی�ش می آید بح�ث ارتباط 
دانش�گاه و صنعت نی�ز در ذهن تداعی 
می ش�ود. توضی�ح می دهید ک�ه در این 
زمینه چه گام هایی  برداشته  شده است؟

با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری که 
فرمودند دانش��گاه ها در حل مس��ائل صنعت 
ورود کنن��د این دانش��گاه ب��ا بهره گرفتن از 
توان علمی اساتید مجرب، امکانات پیشرفته 
فیزیکی و ش��رکت های دانش بنیان مس��تقر 
در مرکز رشد خوشبختانه توانسته با برقراری 
ارتباط بیشتر بخش��ی از مشکالت و نیازهای 

صنایع را مرتفع کند.

 مش�خصاً چه اقداماتی انجام ش�ده 
است؟

ببینید تا همین اآلن ح��دود 27 قطعه مورد 
نیاز بخش های مختل��ف صنعت و معدن که 
تولی��د آن ها نی��از به دانش باالی��ی دارد و به 
علت تحریم ها تهیه آن ها از خارج کش��ور به 
راحتی امکان پذیر نیست تولید شده که قابل 
توجه اس��ت. در واقع در حل مسائل صنعتی 
و معدنی منطقه پیش��تاز بوده ایم و در نتیجه 
همین ارتباطات توانس��ته ایم علم را به ثروت 

تبدیل کنیم.
اخیراً مسئولیت مراکز رشد منطقه 10 
دانش�گاه آزاد نیز به جناب عالی سپرده 
شده اس�ت. بفرمایید این منطقه شامل 
چه استان هایی است و در آن چند مرکز 

رشد داریم  و چه اهدافی را در این منطقه 
دنبال خواهید کرد؟

منطقه10 دانش��گاه آزاد ش��امل استان های 
کرمان، سیس��تان و بلوچس��تان و هرمزگان 
است. دانش��گاه آزاد در این منطقه 21 مرکز 
رش��د دارد و طبع��اً با توجه ب��ه ماهیت کار 
مهمتری��ن اهداف��ی که داریم ورود به نس��ل 
س��وم و چهارم دانشگاه ها و حرکت به سمت 
دانشگاه فناور اس��ت. ما امیدواریم در منطقه 
10 نیز بتوانیم ارتباطات خود را با سایر مراکز 
دانشگاهی و علمی و حوزه های صنعتی تقویت 
کنیم. اج��رای طرح های فناورانه و برنامه های 
مشترک علمی و پژوهش��ی با مجموعه های 
بیرون از دانش��گاه و جذب و گسترش منابع 
مالی جدید از اهداف ای��ن مراکز خواهد بود. 

امی��دوارم بتوانیم به صورت مس��ئله محور بر 
چالش ه��ای فن��اوری حوزه ه��ای تخصصی 
صنعت تمرکز کرده و بیش از پیش از کسب و 

کارهای دانش بنیان حمایت کنیم. 
 از نسل سوم و چهارم دانشگاه گفتید. 

بیشتر توضیح می دهید؟
در دانش��گاه های نس��ل اول و دوم ک��ه ب��ر 
آم��وزش و پژوه��ش اس��توار اس��ت ورودی 
دانش��گاه فرد اس��ت که پ��س از تحصیل در 
مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری از دانشگاه 
فارغ التحصیل می شود. این در حالی است که 
در دانش��گاه نسل سوم و چهارم یک تیم وارد 
دانشگاه ش��ده و پس از طی مراحل مختلف 
به صورت یک ش��رکت فن��اور و ثروت آفرین 
خارج می ش��وند. بنابراین رویکرد دانشگاه در 
نسل س��وم کارآفرینی و نسل چهارم فناوری 
است و بسیار امیدواریم دانشگاه آزاد اسالمی 
س��یرجان در آینده ای نزدیک به یک پلتفرم 
و زیرس��اخت ایجاد و توسعه فناوری و کسب 
و کار تبدیل شده و ش��عار »هر دانشجو یک 
تخصص، یک مهارت« را محقق س��ازد که در 
واقع از این دیدگاه تربیت کارآفرین مهم ترین 

هدف ماست. 
 صحبت پایانی شما را می شنویم....

ضم��ن تش��کر از جنابعال��ی و نش��ریه وزین 
نگارس��تان که این فرص��ت را در اختیار بنده 
ق��رار دادید ج��ا دارد از حمایت های بی دریغ 
ریاست محترم دانشگاه آزاد اسالمی سیرجان 
جناب دکتر علی یعقوبی پور، هیأت رئیس��ه و 
همکاران محترم که در پیشبرد اهداف مرکز 
رش��د صمیمانه همراه��ی و هماهنگی دارند  

قدردانی کنم.

گفتگو با امیررضا بازرگان مدیر مراکز رشد منطقه 10 دانشگاه آزاد 

جهت گیری دانشگاه آزاد به سوی نوآوری و کارآفرینی است
نگارس�تان: در عص�ر حاضر دس�تیابی ب�ه موفقیت و بق�ا برای 
سازمان های بزرگ مشکل تر از بنگاه های کوچک و متوسط است 
ک�ه موفقیت بیش�تری در حوزه کاری خود کس�ب می کنند. این 
واقعیت متأثر از ظهور عصر تجاری جدید است که تغییر، نوآوری و کارآفرینی 
را از خصای�ص اصل�ی خود می داند.  از این رو حمای�ت از نوآوری، کارآفرینی 
و بنگاه های کوچک و متوس�ط در قالب مجموعه هایی که از آن تحت عنوان 

»مراکز رشد علم و فناوری« یاد می کنند اهمیت دوچندان یافته است. 
ای�ن مجموعه ها با افزایش ق�درت رقابت پذیری توس�ط کارآفرینان جوان و 
بر مبنای ایده های نوآورانه عامل مهمی در توس�عه س�اختارهای اقتصادی و 
صنعتی کش�ور محسوب می ش�وند. نظر به اهمیت موضوع و همچنین هفته 
پژوه�ش و فناوری با دکتر امیررضا بازرگان مدیر مرکز رش�د دانش�گاه آزاد 
اس�امی س�یرجان که به تازگی از سوی س�ازمان مرکزی دانشگاه به عنوان 
مس�ئول مراکز رشد منطقه 10 دانش�گاه آزاد اسامی نیز منصوب شده است 

گفتگویی ترتیب داده ایم که در ادامه می خوانید. 

 جدای از افراد شرکت های دارای واحد توسعه و تحقیق  هم در صورت 
پذیرش می توانند مستقیماً به مرحله رشد وارد شده و از تسهیالت و امکانات آن 
استفاده کنند. شرکت هایی هم که واحد توسعه و تحقیق ندارند نیزمی توانند با 
مشاوره و همکاری دانشگاه آزاد این واحد را راه اندازی کنند و چنانچه این اتفاق 
تا پایان بهمن امسال بیفتد به مدت 6 ماه از صددرصد پرداخت هزینه ها معاف 
بوده و می توانند بصورت رایگان از خدمات مرکز رشد دانشگاه بهره مند شوند

 در دانشگاه های نسل اول و دوم که بر آموزش و پژوهش استوار است 
ورودی دانشگاه فرد است که پس از تحصیل در مقاطع کارشناسی، ارشد و 
دکتری از دانشگاه فارغ  التحصیل می شود. این در حالی است که در دانشگاه نسل 
سوم و چهارم یک تیم وارد دانشگاه شده و پس از طی مراحل مختلف به صورت 
یک شرکت فناور و ثروت آفرین خارج می شوند. بنابراین رویکرد دانشگاه
در نسل سوم کارآفرینی و نسل چهارم فناوری است



م�رد  اآلن  جنابعال�ی 
در  انتخاب�ات  برگ�زاری  اول 
سیرجان هستید، آیا خودتان 
فک�ر می کردید یک�ی دو روز 
قبل از شروع ثبت نام نامزدها 
و نواخت�ن زن�گ انتخابات با 
سرپرس�تی  اب�اغ  دریاف�ت 
دیگ�ر چنین  بار  فرمان�داری 
مس�ئولیت حساس�ی به شما 

واگذار شود؟
اینکه قب��ل از انتخابات تغییراتی 
در فرمان��داری اتف��اق افتاد بنده 

در جریان نب��ودم و ظاهراً با نظر 
تغییرات  ای��ن  محترم  اس��تاندار 
انجام ش��د و حتم��اً صالح کار بر 
این بوده است. در مورد انتخابات 
ه��م بن��ده ب��ه تنهایی مس��ئول 
برگ��زاری انتخابات نیس��تم بلکه 
ای��ن هی��أت اجرای��ی اس��ت که 
به اتف��اق هیأت محت��رم نظارت 
را  انتخابات  برگزاری  مس��ئولیت 
ب��ر عهده دارند و بنده هم یکی از 

اعضای هیأت اجرایی هستم. 
به هر حال هم�ه ی نگاه ها 

به ش�ما به عنوان سرپرس�ت 
فرمانداری ختم می شود...

ی��ک  فق��ط  م��ن  ول��ی  بل��ه 
هماهنگ کننده هستم.

 ش�ما تجربه برگزاری چند 
انتخاب�ات را دارید و بفرمایید 
با کدام انتخابات شروع کردید 
و تفاوت این دوره با دوره های 

قبل را در چه می دانید؟
بن��ده از س��ال 1377 وارد حوزه 
س��تاد انتخاب��ات ش��دم و اولین 
انتخابات��ی که در آن دخیل بودم 

انتخابات ش��وراهای اسالمی شهر 
و روستا بود. اما از سال 1391 با 
انتصاب در جایگاه معاون سیاسی 
امنیتی و به عنوان رییس س��تاد 
مس��تقیم  به ط��ور  انتخاب��ات 
مس��ئولیت داش��تم. تفاوتی بین 
انتخابات ه��ا از حی��ث برگ��زاری 
نیس��ت لیکن معم��والً انتخاباتی 
مثل ش��وراها و مجلس در سطح 
محل��ی و منطق��ه ای نس��بت به 
از  ریاس��ت جمه��وری  انتخابات 
است  برخوردار  باالیی  حساسیت 

و طبیعتاً میزان مش��ارکت هم به 
همین دالیل تفاوت دارد.

 به عن�وان رئی�س هی�أت 
اجرای�ی بگویید کار بررس�ی 
نامزده�ا ت�ا چ�ه  صاحی�ت 

تاریخی به طول می انجامد؟  
بع��د از اتم��ام ثبت ن��ام نامزدها 
و وص��ول مس��تندات از مراک��ز 
چهارگانه کار بررس��ی صالحیت 
نامزده��ا ابتدا در هی��أت اجرایی 
ک��ه  اف��رادی  می ش��ود.  انج��ام 
تأیی��د صالحیت می ش��وند طبق 
قان��ون مجدداً در هی��أت نظارت 
شهرس��تان م��ورد بررس��ی قرار 

می گیرند. 
 آیا نتیجه به خودشان هم 
اع�ام می ش�ود و احیان�ًا اگر 
کس�ی صاحیتش تأیید نشد 
فرصت دفاع و پیگیری دارد؟

بله افرادی ک��ه در هیأت اجرایی 
رد صالحی��ت می ش��وند بع��د از 
اینکه به آن ها ابالغ شد چهار روز 
فرصت دارند اعتراض خودشان را 
برای رس��یدگی به هی��أت نظارت 

استان ارائه کنند. 
 همیش�ه بح�ث برگ�زاری 
دغدغ�ه  انتخاب�ات  س�الم 
کنن�ده  ش�رکت  نامزده�ای 
اس�ت. ش�ما چق�در تضمین 
در سامت  انتخابات  می کنید 

و آرامش برگزار شود؟
م��ن معتق��دم انتخابات هایی که 
در کش��ور و به تب��ع آن در حوزه 
انتخابیه سیرجان برگزار شده در 
سالمت کامل بوده است. این را به 
عنوان مجری انتخابات با اطمینان 
می گوی��م. قوانین انتخابات آنقدر 
ش��فاف و محکم هست که امکان 

تخلّف در حوزه ها نیس��ت، ضمن 
اینک��ه نظ��ارت ش��ورای نگهبان 
آنق��در جّدی و دقیق هس��ت که 
فرص��ت هرگونه سوءاس��تفاده  را 
خنث��ی می کن��د. قطع��اً در این 
انتخاب��ات هم ما ت��الش خواهیم 
کرد انتخاب��ات در کمال صحت، 
س��المت و امنیت برگزار ش��ود و 
هم��ه باید در این زمینه به هیأت 
اجرایی کمک کنند و نباید افراد 
و گروه ه��ای سیاس��ی به خاط��ر 
منافع شخصی، حزبی و گروهی، 
آرامش شهرستان را به هم بزنند. 
اگر همه در چارچوب قانون و در 
مس��یر قانون حرک��ت کنند هیچ 

مشکلی نخواهد بود.
  همیش�ه بع�د از برگزاری 
ه�ر  انتخابات گایه ها و حرف 
و حدیث هایی شروع می شود. 

این را ناش�ی از چه می دانید. 
اشکال در برگزاری و یا دالیل 

دیگر؟ 
انتخاب��ات ی��ک مس��ابقه اس��ت 
و کس��انی ک��ه با اقب��ال مردمی 
بیش��تری روبرو می ش��وند پیروز 
انتخابات خواهند ب��ود و طبیعتاً 
کس��انی که نتوانند اعتماد مردم 
را جل��ب نمایند ناآگاهانه دس��ت 
ب��ه تحّرکاتی می زنند که بیش��تر 
خودش��ان زیر س��ؤال می روند تا 
دیگ��ران. همه ی ما باید به نتیجه 
انتخاب��ات و آرای م��ردم احترام 
بگذاریم و به قانون تمکین کنیم. 
هن�وز  مث�ال  به عن�وان 
گاه�ی راج�ع ب�ه انتخاب�ات 
پنجم ش�ورای  ش�هر مطالب 
مط�رح  مناقش�ه آمیزی 

می شود؟

پنجمین دوره  انتخاب��ات  اتفاق��اً 
ش��وراها  اولین انتخاباتی بود که 
به طور الکترونیک برگزار شد و در 
انتخاب��ات الکترونیک امکان خطا 
صفر اس��ت. اص��والً در انتخاباتی 
مثل ش��ورا به دلیل تع��داد زیاد 
کاندیداه��ا و اینک��ه بایس��تی از 
میان نزدیک ب��ه صد نفر کاندیدا 
تنه��ا 7 نفر انتخاب ش��وند خب 
طبیعی اس��ت کسانی که انتخاب 
نمی ش��وند شاکی شوند و بگویند 
فالن و بَهمان ... ولی به طور قاطع 
راجع ب��ه انتخاباتی که مخصوصاً 
ب��ه ص��ورت الکترونیک��ی برگزار 
می شود اطمینان می دهم خطایی 
و تخلّف��ی صورت نمی گیرد چون 
ام��کان آن نیس��ت. البته ممکن 
اس��ت خارج از سیستم برگزاری 
هر انتخابات تخلّفی صورت گیرد 

و در جایی و خان��ه ای به عده ای 
شام و نهار و وعده ای برای جذب 
آراء داده باش��ند و نظای��ر ای��ن، 
ولی ای��ن دلیلی ب��ر عدم صحت 

انتخابات نیست.  
اطاع  ب�رای  برنامه ای  چه 
رس�انی ش�فاف در خص�وص 

انتخابات دارید؟
کمیته اطالع رس��انی با حضور10 
الی 12 نفر در فرمانداری تشکیل 
ش��ده و برای اینک��ه خبرنگاران 
امکان حضور در س��تاد انتخابات 
را داشته باش��ند از همه نشریات 
و خبرنگار  ع��کاس  خواس��ته ایم 
خودش��ان را کتباً ب��ه فرمانداری 
معرفی کنند تا ب��رای آنها کارت 
مخصوص صادر و امکان  حضور و 
تردد در ستاد انتخابات را در زمان 
رأی گیری داش��ته باشند و اخبار 

را به صورت مس��تقیم و شفاف به 
ارسال کنند.  خبرگزاری های شان 
در عی��ن ح��ال از خبرگزاری ه��ا 
تقاض��ا دارم اخبار را صادقانه و به 
دور از جهت گیری های  سیاس��ی 
مخابره کنند که ان ش��اءا... شاهد 
انتخاباتی سالم و به دور از مناقشه 

و درگیری های کاذب باشیم.  
میان سیرجان  تفاوتی  چه 
بح�ث  در  ش�هرها  برخ�ی  و 

انتخابات می بینید؟
این ج��ا جمعی��ت و مزیت ه��ای 
بیشتری به نسبت شهرهای استان 
دارد ک��ه تأثی��رش در انتخاب��ات 
ظهور و بروز پیدا می کند. فرهنگ 
اجتماع��ی م��ردم هم باالس��ت و 
رقابت ها  افزایش  همین ها موجب 
و مش��ارکت م��ردم می ش��ود. در 
سیرجان میزان مش��ارکت از نُرم 

کشوری باالتر است.
 چه خاطره و یا خاطره هایی 
از انتخابات  گذش�ته دارید که 

در ذهن تان مانده است؟
معم��والً از انتخابات ه��ا و ش��ور 
و هیج��ان م��ردم و ح��الوت آن 
در  هم��واره  خوب��ی  خاط��رات 
ذهن ه��ا می ماند ام��ا تنها چیزی 
که باعث تلخی می شود این است 
بعض��ی اف��راد که با می��زان رأی 
دلخواه مواجه نمی ش��وند بخاطر 
توجی��ه کار و منافع خود دس��ت 
ب��ه تح��ّرکات غیرقانونی می زنند 
و شیرینی حضور مردم را به کام 

همه تلخ می کنند. 
 آق�ای بهاءالدینی ش�ما با 
چن�د فرمان�دار کار کرده اید 
و کار ب�ا کدام یک برای ش�ما 

راحت تر بوده است؟
من با فرمانداران زیادی کار کرده ام 
ک��ه هرک��دام ویژگی ه��ای خاص 
خودشان را داش��ته اند. با همه هم 
راحت ب��وده ام چ��ون کار خودم را 

می کنم.
یک�ی از محوره�ای کاری 
ش�ما امنیتی اس�ت. ش�رایط 
امنیت را در س�یرجان چگونه 

می بینید؟
ان��واع  وج��ود  ب��ا  خوش��بختانه 
مهاجرت ها و مشکالت جغرافیایی و 
جمعیت باال اما با توجه به زحمت 
امنیتی و  نیروه��ای  ش��بانه روزی 
انتظامی شرایط خوبی داریم. البته 
ممکن اس��ت گاهی نواقصی باشد 
ک��ه طبیعی اس��ت ول��ی در کل، 
شرایط خوب است و من از زحمات 

نیروهای امنیتی تشکر می کنم. 
اف�راد دس�تگیر ش�ده در   
جری�ان اغتشاش�ات اخیر در 

چه وضعیتی هستند؟ 
اکثریت افرادی که در این جریان 
دس��تگیر شدند با قرار وثیقه آزاد 
ش��ده اند و یک��ی دو نف��ر هم به 
دالیل خاص هنوز در بازداشت اند. 
این پرونده در دس��ت رسیدگی و 

در اختیار مقامات قضایی است.
 آق�ای بهاءالدینی یکی از 

مش�کاتی که هم�واره مردم 
مطرح می کنند موضوع افاغنه 
اس�ت. ب�ه عنوان سرپرس�ت 
فرمانداری بفرمایید چه تعداد  
مهاجر افغان داریم و آیا وجود 
آن ها را تهدیدی برای امنیت، 
اشتغال، بهداش�ت و فرهنگ 

شهر نمی دانید؟
س��یرجان یکی از شهرستان هایی 
اس��ت که میزب��ان اتب��اع افغانی 
اس��ت، آمار دقیقی از تعداد آن ها 
در س��یرجان نیست چون بخشی 
از آن ه��ا ب��ه ص��ورت غیرمج��از 
پیش بین��ی  می کنن��د.  زندگ��ی 
می ش��ود ح��دود 13 ه��زار نفر 
افاغن��ه مجاز و به همی��ن تعداد 
غیرمج��از در س��یرجان س��اکن 
هس��تند. حض��ور ای��ن اف��راد به 
اعتقاد من بی��ش از اینکه تهدید 

باش��د فرص��ت اس��ت چ��ون در 
بخش هایی که ش��هروندان ایرانی 
توان و یا تمایل کار کردن ندارند 
آن ه��ا کار می کنن��د خصوصاً در 
حوزه کشاورزی، ساختمان سازی، 
کارگری و .... خب ممکن اس��ت 
یک س��ری مش��کالتی هم وجود 
داشته باش��د لیکن ما باید از این 
فرصت استفاده کنیم ضمن اینکه 
ما در این حوزه تابع سیاست های 

کشور هستیم.  
آی�ا فرمان�داری ب�ر اجرای 
نظارت  طرح فاضاب ش�هری 
دارد. چون بعضاً نارضایتی هایی 
خص�وص  در  ش�هروندان  از 
مش�کات ایجاد ش�ده در این 

خصوص به گوش می رسد.
دق��ت کنی��د اج��رای پ��روژه ی 
فاض��الب ش��هری یک پ��روژه ی 
سنگین و زمان بَر است. در همین 
کرمان بیش از10 س��ال است که 
درگیر پروژه ی فاضالب هس��تند. 
قبول دارم مسدود شدن مسیرها 
ب��رای رف��ت و آمد ش��هروندان 
مشکالتی ایجاد می کند اما مردم 
باید کمی صبور باش��ند. در عین 
ح��ال ما ه��م از طری��ق معاونت 
عمرانی ب��ر کار پیمانکاران پروژه 
نظ��ارت داری��م و در ایّ��ام خاص 

اجازه حفاری نمی دهیم.
حاض�ر  ح�ال  ش�رایط   
سیرجان را چگونه می بینید و 
پیش بینی تان از آینده اقتصاد 

و فرهنگ شهر چیست؟
همان ط��ور ک��ه ع��رض ک��ردم 
س��یرجان به دلیل موقعیت خاص 
و پتانسیل هایی که دارد آینده ای 
درخشان در پیش رو دارد و قطعاً 
ب��ه جای��گاه واقعی خ��ود خواهد 
رس��ید البته باید ت��الش کرد که 
پیشرفت و رشد در همه بخش ها 
همزمان صورت پذیرد اینکه مثاًل 
م��ا در ح��وزه اقتصاد پیش��رفت 
کنی��م ولی در حوزه فرهنگ ُکند 
حرکت کنیم شاید سختی کار در 
جهت پیش��رفت بیشتر شود. باید 
همه نیروه��ای توانمند و صاحب 

فکر و اندیش��ه به میدان بیایند و 
برای آینده س��یرجان عاشقانه و 

دلسوزانه کار کنند. 
ط�رح  خص�وص  در 
جم�ع آوری س�گ های ولگرد 

چطور؟
مج��ری ای��ن ط��رح ش��هرداری 
اس��ت اما کمیته ای وج��ود دارد 
ب��رای س��امان دهی و جمع آوری 
حیوان��ات مزاح��م که بر اس��اس 
ضوابط��ی تصمیم گی��ری می کند 
و دس��تورالعمل های الزم را ب��ه 
شهرداری ابالغ می کند. این که در 
ش��هرهای مختلف شاهد افزایش 
بی صاحب  س��گ های  جمعی��ت 
بودیم ب��ه این دلیل ب��ود که در 
مقطع��ی دس��تورالعمل قبلی که 
کشتن حیوانات بود از دستور کار 
کشور خارج ش��د و تا جا اندازی 

ش��یوه جدی��د ک��ه زنده گیری و 
اجرایی  عقیم س��ازی سگ هاست 
ب��اال  ش��ود، جمعی��ت س��گ ها 
رفت. ام��ا هم اکنون ش��هرداری 
با اس��تفاده از پیمانکار مش��غول 
جمع آوری حیوانات اس��ت. شیوه 
اجرای ط��رح س��اماندهی هم با 
توجه به جلساتی که در این مورد 
برگزار می ش��ود در ح��ال بهبود 

است. 
لطف�ًا  س�ؤال  آخری�ن  در 
بیوگراف�ی خودت�ان را ب�رای 
خوانن�دگان م�ا بی�ان کنید و 
بگویید از کجا شروع کردید ... 
از  یک��ی  در   1345 س��ال  م��ن 
روس��تاهای بافت متولد ش��دم. در 
کودک��ی پ��درم را از دس��ت دادم، 
و  باف��ت  در  را  ابتدای��ی  دوران 
س��پس در زرند و از سال 1356 به 
سیرجان آمدیم و ساکن شدیم. در 
دوران جنگ تحمیلی در س��ال62 
به جبهه رفت��م و حدود 36 ماه در 
جبهه ه��ا و بعض��اً در گ��ردان 416 
س��یرجانی ها حضور داش��تم. چند 
ب��ار هم مجروح ش��دم و 35 درصد 
جانبازی هم دارم. س��ال 1368 در 
یک مالق��ات که با اس��تاندار وقت 
)آقای مرعشی( داش��تم با موافقت 
اس��تانداری  اس��تخدام  به  ایش��ان 
درآمدم. سال 68 تا70 دهدار پاریز 
و س��ال71 تا 77 دهدار بلورد بودم. 
از س��ال 77 به بخش��داری مرکزی 
منتق��ل ش��دم. از س��ال80 تا 83 
مسئول حراست فرمانداری بودم، از 
سال83 تا 91 مسئول دفتر سیاسی 
امنیتی فرمانداری و از مهر سال 91 
به عنوان معاون سیاس��ی امنیتی و 
منصوب شدم  فرمانداری  اجتماعی 
و اخیراً هم با حکم استاندار محترم 
موقتاً به عنوان سرپرست فرمانداری 

انتخاب شده ام. 
و آخرین کام تان...

الزم می دانم از اصحاب رسانه که 
نقش مهم��ی در اعتالی فرهنگ 
شهرس��تان دارند خصوصاً نشریه 
نگارستان تشکر و قدردانی نمایم. 

موفق و سربلند باشید.
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قوانین انتخابات آن قدر 
شفاف و محکم هست 
که امکان تخّلف
در آن نیست ضمن 
اینکه نظارت
 شورای نگهبان

 آنقدر جّدی و دقیق 
هست که

هرگونه سوءاستفاده  را 
خنثی می کند. 
قطعاً در این انتخابات 
هم ما تاش خواهیم 
کرد انتخابات در

 کمال صحت، سامت 
و امنیت
برگزار شود

کمیته اطاع رسانی 
انتخابات با حضور
10 تا 12 نفر در 
فرمانداری تشکیل 
شده و برای این که 
خبرنگاران نیز امکان 
حضور در ستاد 
انتخابات داشته باشند 
از نشریات خواسته ایم 
عکاس و خبرنگار 
خودشان را کتبًا
به فرمانداری
  معرفی نمایند تا امکان
 حضور و تردد در
 ستاد انتخابات را
 داشته باشند

انتخابات
یک مسابقه است و 
کسانی که با

 آرای بیشتری روبرو 
می شوند پیروز 
انتخابات اند و
 طبعاً کسانی که
 نتوانند اعتماد مردم 
را جلب کنند ناآگاهانه 
دست به تحّرکاتی 
می زنند که بیشتر 
خودشان را زیر سؤال 
می برند. همه ما باید به 
نتیجه انتخابات  و آرای 
مردم احترام بگذاریم و 
از قانون تمکین کنیم

                علی حاج محمدی 

اگر تعریف و تکّلف نباش�د س�هراب بهاءالدینی از معدود 
مدی�ران همیش�ه در دسترس�ی اس�ت ک�ه رس�انه های 
شهرستان بیشترین تماس های خود را برای کسب اطاع 
از اوضاع مربوط به شهرس�تان ب�ا وی برقرار می کنند و او 
نیز در هیچ وقت از ش�بانه روز برای پاس�خ به پرسش های 
خبرن�گاران مش�کلی ن�دارد و ت�ا آنجا که خط�وط قرمز 
قانون ب�ه وی اجازه دهد جزیی تری�ن اطاعات الزم را در 

اختیارشان می گذارد. 
وی قریب 30 س�ال تجرب�ه کار در مجموعه های مرتبط با 
وزارت کش�ور دارد. کارش را از دهداری های پاریز و بلورد 

ش�روع کرد. ده سال مس�ئول دفتر سیاس�ی فرمانداری 
بود، قریب هش�ت س�ال اس�ت معاونت سیاسی و امنیتی 
فرمان�داری را ب�ر عه�ده دارد و اخی�راً ه�م سرپرس�ت 
فرمانداری ش�ده اس�ت. در این س�ال ها مسئول مستقیم 
برگزاری انتخابات مجلس، شوراها و ریاست جمهوری بوده 
و به دلیل عدم وابس�تگی سیاس�ی همیشه تاش داشته 
کارش را توأم با سامت انجام دهد تا جایی که کمتر کسی 
بتواند ایرادی به کارش وارد کند.  وقتی عصر چهارش�نبه 
از وی به عن�وان ریی�س هی�أت اجرای�ی یازدهمین دوره 
انتخابات مجلس در س�یرجان خواستیم با توجه به فصل 
جدید انتخابات با او گفتگویی داشته باشیم قرار را به صبح 

پنجشنبه گذاشت و به تمامی سؤاالت ما پاسخ گفت.
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گفتگو با رییس هیأت اجرایی انتخابات مجلس
 در سیرجان 

افراد رد صالحیت شده
فرصت دفاع دارند 

 اینجا جمعیت و مزیت های بیشتری به نسبت شهرهای استان دارد که تأثیرش در انتخابات ظهور و بروز
 پیدا می کند. فرهنگ اجتماعی مردم هم باالست و همین ها موجب افزایش رقابت ها و  مشارکت مردم می شود. 
 میزان مشارکت مردم در سیرجان از نُرم کشوری باالتر است.



آگهي مناقصه عمومي شماره 98/52/ع
شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد " زيرسازي چمن مصنوعي ورزشگاه شماره 2 
گل گهر " را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار  واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان 
مي توانند جهت اخذ اس�ناد مناقصه به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذكور را 
به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت تأمين كنندگان و مشتريان - مناقصه ها دانلود 
نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز سه شنبه م��ورخ 98/10/10 در مح��ل دفتركميسيون 
مع�امالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. بازديد از محل اجراي پروژه ها روز سه شنبه 
مورخ 98/10/03 براي متقاضيان بالمانع مي باشد ، ضمنا شركت 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 مناقصه عمومي تجديد شده شماره 98/39/ع )نوبت دوم(
ش�ركت معدني و صنعتي گل گهر )س�هامي عام( در نظر دارد " عمليات برق رس�اني، ش�بكه و دكل جهت نصب  
دوربين هاي حراست سايت شماره 2 "  خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار 
نمايد. لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اس�ناد مناقصه به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR  مراجعه 
و اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت تأمين كنندگان و مشتريان - مناقصه 
ها دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات س�اعت 9 الي 14 روز شنبه م��ورخ 98/10/14 در مح��ل دفتركميسيون 
مع�ام�الت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باش�د. ضمنًا بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز 
شنبه مورخ 98/10/7 براي متقاضيان بالمانع مي باشد. شركت 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

آگهی فقدان سند مالكيت 
آقای احمد فرهنگ قهرمانی با ارائه دو برگ استشهاديه از دفتر اسناد رسمی شماره 1105 تهران 
مدعی اس�ت كه س�ند مالكيت ش�ش دانگ پالک 1413 فرعی از 6518 اصلی واقع در بخش 37 
كرمان بنام آقای احمد فرهنگ قهرمانی ثبت و س�ند مالكيت صادر و تس�ليم گرديده اس�ت كه 
بعلت جابجايی مفقود گرديده لذا به دس�تور تبصره ي�ك اصالحی ماده 120 آئين نامه قانون ثبت 
مرات�ب جهت اطالع مردم آگهی می ش�ود تا هر كس مدعی انجام معامله يا وجود س�ند مالكيت 
نزد خود می باش�د ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتش�ار روزنامه گواهی اعتراض خود را به اين اداره 
تس�ليم دارد در غير اينصورت پس از س�پری ش�دن مدت قانونی و عدم واخواهی س�ند مالكيت 

المثنی بنام مالك صادر خواهد شد. ضمنًا ششدانگ در رهن بانك ملت می باشد.  
تاريخ انتشار: 1398/9/30 

محمد آرمانپور- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سيرجان

مجمع عمومي فوق العاده 
آگهي دعوت هب جلسه 

شرکت تولیدی و مواد غذایی آسبان )سهامی خاص( 
)شماره ثبت 3426 ( شناسه ملی 10860506698 

احتراماً در اجرای ماده 89 قانون تجارت بدينوسيله به اطالع سهامداران يا نمايندگان قانونی آنها می رساند جلسه مجمع عمومی 
فوق العاده شركت توليدی و مواد غذايی آسبان در تاريخ 1398/10/21 ساعت 10 صبح در محل دفتر شركت واقع در سيرجان، جاده 

كمربندی بندرعباس شهربابك كدپستی 7817686515 برگزار می گردد. خواهشمند است در جلسه مذكور حضور به هم رسانيد. 
دستور جلسه: 

1- استماع گزارش هيئت مديره و بازرس در خصوص توجيه افزايش سرمايه 
2- اتخاذ تصميم در خصوص افزايش سرمايه 

3- ساير مواردی كه در صالحيت مجمع عمومی فوق العاده باشد. 

هيئت مديره 

اطالعیه مهم
گاه داران خوردو سیرجان  اتحادهی صنف مشاورین امالک ونمایش

خودرو  نمایشگاه داران  و  امالک  مشاورین  صنف  اتحادیه  محترم  اعضای  توجه  قابل 
سیرجان، و همچنین عموم مردم سیرجان و نهادها و ادارات

بدين وسيله به اطالع می رساند: درآينده نزديك طرح تعويض و يكپارچگی تمامی قولنامه ها و مبايعه نامه ها 
و برچسب هولوگرام دراين اتحاديه انجام خواهد شد كه جزييات كلی آن در هفته آينده از طرف رييس 
اتاق اصناف آقای اسدی و رييس اتحاديه امالک و خودرو آقای قليچ  خانی به اطالع عموم خواهد رسيد.

اطالعیه اتحادهی صنف 

قنادان و افلوده و بستني فروشان
به اطالع همشهريان گران قدر می رساند در روز های اخير 
و  قانونی  موازين  رعايت  دليل عدم  به  قنادی  واحد  هيچ 
نشده  پلمب  سيرجان  شهرستان  سطح  در  بهداشتی 
است.  محض  كذب  خصوص  اين  در  منتشره  شايعات  و 
قنادی  از  راحت  و خيال  آرامش  با  توانند  شهروندان می 

های سطح شهر خريد خود را انجام دهند.

اتحاديه صنف قنادان و فالوده 
و بستنی فروشان سيرجان

کمیسیون معامالت شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

         آگهی فراخوان عمومی

کاران واجد صالحیت    شناسایی و پیش ارزیابی پیمان
شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به انجام خدمات فنی سایت های خود شامل 
کارهای خرده کاری تعمیراتی، تأسیساتی و نوسازی  به وسیله نیروهای متخصص و مجرب، اقدام نماید. 
بدینوسیله از کلیه شرکت های واجد صالحیت دارای شرایط ذیل، دعوت بعمل می آید حداکثر ظرف 
مدت یک هفته از تاریخ چاپ آگهی، تمایل خود را به صورت مکتوب همراه با تصویر اسناد و مدارک 

ذیل به آدرس ایمیل DKMSJSCO@gmail.com ارسال نمایند. 

- اسناد و مدارک: 
1- درخواست رسمی با ذکر شماره مناقصه و موضوع. )ذکر شماره تماس تلفن ثابت و همراه و ایمیل الزامی است.(

2- اساسنامه. )شماره ثبت، کد اقتصادی، شناسه ملی، گواهی ثبت، گواهی آخرین تغییرات و ...(
3- گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاران. )مهم( 

4- گواهی صالحیت پیمانکاری رتبه 4 ابنیه و تأسیسات. )مهم(
5- گواهی سایر رتبه ها و گریدهای اخذ شده. 

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

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

- شرایط: 
1- موضوع اساسنامه شرکت متقاضی باید در خصوص انجام خدمات موضوع فراخوان باشد. 

2- از تاریخ ثبت شرکت حداقل 5 سال گذشته باشد و شرکت دارای حداقل 2 سال سابقه کار و فعالیت در زمینه موضوع 
فراخوان باشد. 

- توضیحات: 
1- موضوع مدارک ثبتی پیمانکار حتمًا باید در رابطه با موضوع آگهی باشد. 

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

شرایط موضوع فراخوانشماره فراخوان 

98-50
انجام خدمات فنی )کارهای 

خرده کاری عمومی، برقی، ابنیه، 
تأسیساتی، نوسازی و ...(

1- رتبه 4 ابنیه و تأسیسات
2- گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاران

3- حداقل دو سال سابقه کار و فعالیت در زمینه موضوع فراخوان

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تنظیف، نگهداری

 تخلیه و باز کردن مجرای سرویس اهی بهداشتی اپرک اهی سطح شهر و مسجد جامع)نوبت دوم(  
سازمان سیما، منظر و فضای سبز سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر: عملیات تنظیف، نگهداری، تخلیه و باز 
کردن مجرای سرویس های بهداشتی پارک های سطح شهر و مسجد جامع( به شماره 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 

اطالعیه 
نیاز  مورد  نقشه های  تهیه  برای  ذیصالح  نقشه برداران  فهرست  تهیه  منظور  به 
شهر سیرجان از واجدین شرایط ذیل دعوت می نماید تا پایان وقت اداری مورخ 
1398/10/5، آخرین مدرک تحصیلی رشته نقشه برداری، رزومه علمی و تجربی، 
گواهینامه ها و پروانه های حرفه ای و مشخصات کامل تجهیزات نقشه برداری خود 

را به پست الکترونیکی: simac1500@gmail.com ارسال نمایند. 

1- فارغ التحصیالن کارشناسی نقشه برداری و باالتر 
2- کاردان نقشه برداری دارای پروانه معتبر از سازمان نظام کاردانی 

مدیریت ارتباطات شهرداری و شورای اسالمی شهر سیرجان 



گروه فرهن�گ و هن�ر: نمایش »این 
حی�وان ش�گفت انگیز« چندی پیش 
در ت�االر فردوس�ی ب�ه روی صحنه 
رفت. یکی از تماش�اگران عالقه مند 
تئاتر که آن را از نزدیک تماشا کرده 
و نمی خواس�ت نامش آورده شود به 
نقد نمای�ش پرداخته و نق�د خود را 
ب�رای چاپ به نگارس�تان فرس�تاد. 
گروه فرهن�گ و هنر نگارس�تان به 
منظور ایجاد فض�ای نقد آن را چاپ 
و فرص�ت را ب�رای اظه�ار نظره�ای 
متفاوت س�ایر مخاطبان نیز محفوظ 

می دارد. 

ای��ن حی��وان ش��گفت انگیز از دل کارگاه 
نمایش��ی بَر می آید که با همت مؤسس��ه 
معراج اندیش��ه و با دع��وت از صدرالدین 
زاهد، چهره نام آشنای تئاتر شکل گرفت.

ه��دف از ای��ن کارگاه رش��د و بالندگ��ی 
عموم تئاتری های شهرس��تان بود که در 
ذات خود بس��یار حرکت ارزشمندی بود 
ام��ا چ��را محص��ول تولیدی ای��ن کارگاه 
همگانی درآخر به اسم یک گروه نمایشی 
س��ند خورد و مع��راج اندیش��ه به عنوان 
س��رمایه گذار و انجمن نمای��ش به عنوان 
متولی ام��ر نمایش اعتراضی ب��ه این امر 
نداش��تند خود ج��ای تعجب ب��ود. وقتی 

فراخوان این کارگاه عمومی است طبیعتاً 
باید محصول تولیدی و هنری این کارگاه 
نیز به اس��م انجمن نمایش بر روی صحنه 
می رفت. اما در م��ورد خود اثر باید گفت 
متن نمای��ش اپیزودیک اس��ت و ُکالژی 
از چند داس��تان کوتاه ح��اوی ماجراهای 
متفاوت ک��ه فاقد انس��جام دراماتیک اند. 
جای��ی که اثر را در ح��د یک روایت گویی 
س��اده تنزل می دهد و در نتیجه مخاطب 
را با یک اثر آش��فته روبه رو می س��ازد که 
نمی توان��د حدس بزند مس��ئله و دغدغه 

نمایش دقیقاً چیست. 
مخاط��ب چرای��ی این چیدم��ان را درک 

نمی کن��د و در نتیجه نمای��ش به قوام و 
پختگی الزم نمی رس��د. کارگردان اثر در 
تالش اس��ت یک متن غربی را به ش��یوه 
ایران��ی اجرا کند اما آنچ��ه اتفاق می افتد 
ی��ک نمای��ش فاق��د جذابی��ت و اص��ول 
استاندارد دراماتیک است و اثر در ارتباط 
دچار س��کته می ش��ود. متنی روس��ی با 
روایتی فرانس��وی و اجرای با سبک اپیک 
در قالب س��اختار نمایشی ایرانی معجونی 
می ش��ود غیرقابل ح��ل ب��رای کارگردان 
و غیرقابل هض��م ب��رای مخاط��ب، پ��س 
می توان گفت ش��یوه اجرای��ی و طراحی 
کارگردان��ی عقیم می ماند و اس��تفاده از 
نام و دس��ت پخت ب��زرگان عرصه نمایش 
در جهان در ح��د جلب توجه به کارگروه 
اج��را می آی��د و کمک دیگ��ری در طول 
اجرا نمی کند. بازیگرانی دورتا دور صحنه 
می نشیند و در عمر یک ساعته اجرا بی اثر 
می مانن��د و همچ��ون تماش��اچیان فقط 
نظاره گر هس��تند این در حالی اس��ت که 
به  شّدت روح اجرا به تازگی و طراوت نیاز 
دارد ام��ا هیچ یک از ای��ن بازیگران ورود 

نمی کنند. 

بازی بازیگران یکدست نیست در طراحی 
بازی ها، کارگردان به دنبال یک بازی مینی 
مالیس��تی و هدایت شده است که به دلیل 
ضعف مشهود بازیگران تبدیل شده به یک 
س��ری بازی های کنترل ش��ده فاقد تسلّط 
که در بیشتر جاها به شدت برای مخاطب 
آزاردهنده اس��ت حتی از اس��تاندارد یک 
ب��ازی کارگاه��ی هم تنزل پی��دا می کند 
که نشان دهنده این اس��ت که آموزه های 
ای��ن کارگاه طوالنی پُرتأثیر نبوده اس��ت 
و برخ��ی از بازیگران نس��بت به اجراهای 
قبلی خود یک پل��ه پایین تر بودن به طور 
جزئی باید گفت عدم ارتباط جمعی با هم 
عدم یکدس��تی عدم درک ُکنش لحظه و 
ُکنش موقعیت عدم درک ش��خصیت های 
اجرای��ی از دیگر ایرادات بازیگری اس��ت 
باید گفت، این حیوان شگفت انگیز تالشی 
بود جهت نمایش شدن که عقیم می ماند 
یک زحمت پرتالش که هرچند در زرورق 
و کاغ��ذ کادو زیبا ارائه ش��د اما موقع باز 
کردن، هدیه دندان گی��ری، گیر مخاطب 
نمی آید و مخاطب با حس خوشایندی به 

خانه برنمی گردد.

 شماره 1202 
 شنبه 30 آذر 1398  فرهنگ و هنر6

نوشته هایی از سر دلتنگی

خبر

نقدی بر نمایش» این حیوان شگفت انگیز«

نمایش، فاقد جذابیت و
 اصول استاندارد دراماتیک بود

جشنواره  سینما حقیقت 
سیزدهمین جشنواره بین المللی»س��ینماحقیقت« در کرمان برگزار شد. 
معاون هنری اداره کل ارشاد این جشنواره را فرصتی  برای فیلمسازان کشور 
و اس��تان کرمان دانست که از تحوالت سینما آگاه و از  آثار سینماسازان 
جهانی اطالع حاصل نمایند. وی گفت: سینما حقیقت بی واسطه پرداختن 
به واقعیت هاس��ت، از دستکاری پرهیز می کند و با قصه و ماجرای تخیلی 
سروکار ندارد. رویدادها واقعی هستند، سینماگر مستند حس واقعی بودن 
آن چه ما می بینیم و می ش��نویم و نتیجه گیری و راه حل را  در پایان کار 
ارائه می دهد. معاون هنری و س��ینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان تصریح کرد: سینما مستند سفیر فکر استان است و استان کرمان 
این توانمندی و سابقه را در سینما مستند کشور  به خوبی ارائه داده است.

محمدعلی آزادیخواه 

ب�اران، حرک�ِت مفیِد باریدن�ش را ناش�ی از نیروِی 
جاذبه ِی زمین تشنه می داند 

■ نجوا، تخِم فریاد اس��ت که در زمیِن س��کوت کاش��ته 
می شود و جوانه می زند. 

■ ابِر عقیم، بالِی جاِن جوانه هاست. 
■ بی چاره س��کوت! دیده شده که پنهانی با خودش حرف 

می زند. 
■ هیچ طورم نیست، فقط یواشکی از غم، اشک می ریزم تا کسی نفهمد چه دردی 

به دلم رسیده است. 
■ خیلی ها، خیلی خیلی خوابند و مگر خواب ببینند که بیدارند. 

■ ش��کِر خدا، آدم پدر و مادر دار زیاد دیده ایم که پوس��ت موز را می َکَنند ولی پُر از 
کاهش نمی کنند. 

■ وقتی وامی نگرفتی و تملّقی هم نگفتی، آنگاه می توان گفت: خیلی ثروتمندی و 
شکِر خدا زیاده خواه و اهِل تجّمل هم نیستی. 
■ چراِغ غرور روشنترین نشانه ِی نادانی است. 

■ خوشه چینی که عزمش را استوار کند، از خوشه خرمن ها می سازد. 
■ از قدیم و ندیم گفته اند: »مردن به ناکامی، هزار بار بهتر است از زندگی به بد نامی«. 
■ از قدیم و ندیم بس��یار ش��نیده ایم که: »آدم نادان اندازه ی هزار بیابان از آدمگری 

فاصله دارد.« 
■ از قدیم و ندیم خیلی گفته اند: »آدم مرده، نه از نیشتر می ترسد و نه هرگز از درد 

جای َجراحی می نالد.« 
■ تنِگ آب )آکواریوم(، هر قدر هم که بزرگ باشد، مشکِل بی دریایِی ماهی را حّل 

نمی کند. 
■ اگر سرانجاِم فّواره، سقوط نبود؛ خیلی از ماهی هاِی جوان از آن باال می رفتند. 

■ حاصل جمع تک درخت ها، می شود همان جنگلی که مثل کوه های البرز در مقابل  
توفان ایستادگی می کنند. 

■ غصه کوه را آب می کند و ماهی در همان آب بی خیال و خونسرد می گردد. 
■ باران، حرکت جان بخش و مفید بودنش را مدیون سقوط می داند و سقوط دعای 

خیرش را به جان نیروی جاذبه ی زمین می کند. 
■ گفتن، تخم افشاندن است و شنیدن، درو کردن.

گ�روه فرهنگ و هنر: نمایش��گاه س��االنه 
کتاب کرمان ش��نبه هفت��م دی ماه به روی 

عالقه مندان کتاب گشایش می یابد.
این خبر را مدیرکل فرهنگ و ارش��اد استان 
کرم��ان اعالم کرد و افزود: نمایش��گاه بزرگ 
کتاب ناشران ایران در کرمان هفته آینده در 
محل مجتمع نمایشگاهی جنوب شرق واقع 
در مجاورت بزرگراه آیت ا... هاشمی رفسنجانی 
برگزار می ش��ود و تا روز جمعه سیزدهم دی 
م��اه دایر اس��ت. محمدرضا علی��زاده با بیان 
اینکه مردم در س��ال های گذش��ته استقبال 
بس��یار مناسبی از این نمایش��گاه داشته اند و 
ناشران هم با رغبت در این نمایشگاه شرکت 
می کنند گفت: نمایش��گاه کتاب امسال چند 

ویژگی مهم داشته و برنامه های جدیدی برای 
برگزاری نمایشگاه تدارک دیده شده و تاکنون 
جلس��ات متعددی به منظور افزایش کیفیت 
نمایش��گاه در این رابطه برگزار ش��ده است. 
وی گفت: نمایشگاه کتاب صرفاً یک فروشگاه 
کتاب نیس��ت و برنامه های فرهنگی از جمله 
نقد کتاب، نشست های فرهنگی شهرستان ها 
و جشن امضای کتاب در حاشیه برگزاری آن 
پیش بینی ش��ده است. علیزاده با بیان اینکه 
زمان برگزاری نمایش��گاه کتاب بس��تگی به 
یکس��ری عوامل دارد و سال گذشته در آبان 
برگزار شد افزود: باید هماهنگی های الزم انجام 
شود و امس��ال به دی ماه رسیدیم. علیزاده با 
اشاره به اینکه ثبت نام ناشران کتاب در سطح 

کشور برای حضور در نمایشگاه کتاب کرمان 
انجام شده است گفت: ناشران استانی نیز در 
نمایشگاه حضور دارند. وی با بیان اینکه باید با 
برنامه ریزی حضور اقشار مختلف در نمایشگاه 
را داشته باش��یم افزود: نگران آن هستیم که 
بعد فاصله نمایش��گاه با شهر مشکالتی ایجاد 
کند و اس��تقبال م��ردم کمرنگ ش��ود. وی 
با اش��اره به اینکه اگر اس��تقبال خوبی از این 
نمایشگاه نشود جایگاه نمایشگاه کتاب کرمان 
در سطح کشور تضعیف خواهد شد گفت: 21 
دستگاه می توانند در برگزاری نمایشگاه کتاب 
با ما همکاری کنند که در جلسه امروز دعوت 
شدند و دستگاه های فرهنگی اگر نیاز به غرفه 

دارند اعالم آمادگی کنند.

یک هفته تا برگزاری نمایشگاه کتاب کرمان

روزشمار بزرگترین رویداد فرهنگی استان 
برخی ویژه برنامه های فرهنگی همچون نقد کتاب، نشست های فرهنگی شهرستان ها و جشن امضای کتاب درحاشیه نمایشگاه پیش بینی شده است.

جناب آقای 

حاج شهباز حسن پور
نماینده محترم و پر تالش 

شهرستان های سیرجان و بردسیر
از زحمات و تالش های صادقانه جنابعالی در به ثمر رساندن طرح 
ساماندهی نیروهای قراردادی دانشگاه پیام نور و تصویب آن در 
مجلس ش�ورای اسالمی که باعث ش�ادی هزاران نفر از کارکنان 
این دانش�گاه در سراس�ر کشور ش�د صمیمانه سپاسگزاریم. از 

خداوند متعال توفیقات روزافزون شما را خواستاریم.
نیروهای قراردادی دانشگاه های
 پیام نور سیرجان و بردسیر

جناب آقای

 موحد صادقیان 
ریاست محترم هیأت شطرنج شهرستان سیرجان 
حاصل  کشور  برتر  لیگ  به  سیرجان  گل گهر  شطرنج  تیم  راهیابی 
که  اکنون  شماست  چون  بی ادعا  مردانی  راد  عاشقانه  حمایت 
کوشش پیگیر و فعالیت چشمگیر جنابعالی سبب شده است شطرنج 
دبیر  و  جنابعالی  از  یابد،  دست  مهم  این  به  سیرجان  شهرستان 
محترم هیأت شطرنج سیرجان و اعضای این تیم صمیمانه تشکر و 

سپاسگزاری می نمایم. سعادت و سرافرازی شما را آرزومندم. 

علیرضا موسی علی 
رئیس هیأت شطرنج استان کرمان 

جناب آقای

 موحد صادقیان 
ریاست محترم هیأت شطرنج شهرستان سیرجان 
راهیابی تیم شطرنج گل گهر سیرجان به لیگ برتر کشور که 
نتیجه   زحمات و مدیریت شماست را تبریک عرض می نمایم. 
از جنابعالی و دبیر محترم هیأت شطرنج سیرجان و اعضای 
این تیم صمیمانه تشکر میکنم. به امید موفقیت و سربلندی 

روزافزون.
ناصر گل محمدی 
معاون مدیر کل و ریاست اداره ورزش و جوانان سیرجان

جناب آقای 

مهندس سیدرضا مهدوی 
مدیرعامل محترم باشگاه فرهنگی ورزشی گهرزمین 

صعود افتخارآفرین تیم کشتی فرنگی گهرزمین به دیدار 
سرور  شما  حضور  را  جهان  باشگاه های  جام  رده بندی 
عرض  تبریک  سیرجان  ورزشکاران  تمامی  و  ارجمند 

می نماییم. موفق و سربلند باشید. 

جامعه ورزش کشتی سیرجان 

جناب آقای

 محمدرضا خواجویی 
انتص�اب بجا و شایس�ته جنابعالی را به ریاس�ت 
شهرس�تان  تج�ارت  و  مع�دن  صنع�ت،  اداره 
سیرجان تبریک عرض نموده، موفقیت و بهروزی 

روزافزون تان را آرزومندیم. 
همکاران 
اداره صنعت، معدن و تجارت سیرجان 

جناب آقای 

مهندس سیدرضا مهدوی 
مدیرعامل محترم باشگاه فرهنگی ورزشی گهرزمین 

به  گهرزمین  فرنگی  کشتی  تیم  افتخارآفرین  صعود 
دیدار رده بندی جام باشگاه های جهان را به شما و جامعه 
ورزشی سیرجان علی الخصوص جامعه کشتی تبریک و 

تهنیت عرض می نماییم. 
هادیان 
ریاست اداره کار و رفاه اجتماعی شهرستان سیرجان 

جناب آقای شهبا 
بدین وس�یله از زحمات و تالش های شما بزرگوار در 
زمان تصدی ریاس�ت اداره صنعت، معدن و تجارت 
تقدیر و تش�کر ب�ه عمل می آید. ضم�ن عرض خدا 
قوت، موفقیت و بهروزی روزافزون تان را از خداوند 

متعال خواهانیم. 
همکاران 
اداره صنعت، معدن و تجارت سیرجان 

جناب آقایان پورجعفرآبادی 
انتخاب ش�رکت پس�ته ایلیا را به عنوان صادر کننده نمونه استان 
برای هش�تمین سال متوالی حضورتان تبریک عرض نموده و آرزو 

دارم همواره  موفق و سربلند باشید.
حفیظ اهلل شول

جناب آقای جمشید نورمندی 
انتخاب ش�رکت پسته الماس کویر جنوب را به عنوان صادر 
کننده شایس�ته اس�تان خدمتت�ان تبریک ع�رض نموده و 

امیدوارم همیشه موفق و پیروز باشید.
حفیظ اهلل شول

انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان مدیر امور ارتباطات 
و روابط عمومی  ش�هرداری سیرجان تبریک عرض نموده، 

موفق و سربلند باشید. 
حاج فرج اهلل قاسمی

 جانباز پورمعصومی، جالل پرواز، قلیچ خانی 
اسفندیارپور، عباسلو، افشاردوست

جناب آقای
 مهندس محمدرضا 

قلیچ خانی
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بی س��ابقه  افزایش  گ�روه ح�وادث: 
لوک��س خارجی،  قیم��ت خودروهای 
افزای��ش قاچ��اق این وس��ائل نقلیه را 
به دنبال داش��ته اس��ت. هفته گذشته 
مام��وران پلیس مبارزه ب��ا مواد مخدر 

و پلی��س مب��ارزه با قاچ��اق کاال و ارز 
آگاهی س��یرجان موفق ب��ه توقیف 3 
خ��ودروی لوکس خارجی ش��دند که 
ارزش ریالی آنه��ا بیش از 33 میلیارد 

ریال عنوان شده است. 
فرمانده انتظامی شهرس��تان سیرجان 

در گفت وگو با خبرنگار ما بیان داشت: 
مأم��وران پلیس مبارزه ب��ا موادمخدر 
حین اجرای طرح ایس��ت بازرسی در 
محور بافت به یک خودرو مش��کوک و 
آن را متوقف می کنند. بررسی مدارک 
خودرو نش��ان داد، که راننده خودروی 
لکسوز با مدارک یک خودروی کیا در 
حال تردد به س��مت کردستان است. 

خودرو توقیف و راننده دستگیر شد. 
س��رهنگ محمدرضا ایران ن��ژاد افزود: 
ماموران پلیس مبارزه با قاچاق کاال نیز 
دو خ��ودروی تویوتا لندک��روز و تویوتا 
هایلوکس را در یک نمایش��گاه فروش 
خ��ودرو و دیگری را در س��طح ش��هر 
شناس��ایی و توقیف کردند. وی گفت: 
متهم��ان پرونده م��دارک خودروهای 

مش��ابه خ��ودروی قاچاق ش��ده که از 
لحاظ مدل و رنگ یکی بوده و تصادف 
کرده اند را با حک کردن شماره موتور 
و شاس��ی روی خودروی قاچاق تغییر 
اصالت می دادند و با مدارک خودروی 
تصادفی با خودروی قاچاق ش��ده تردد 
می کردند که شناس��ایی و دس��تگیر 

شدند.

عملیات پی در پی مأموران
پلیس مبارزه با موادمخدر

انهدام یک مرکز 
مصرف و عرضه 
هروئین و مشروب

محموله
 185 کیلویی
 تریاک به مقصد
 نرسید

گروه حوادث: مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر س��یرجان هفته گذش��ته یک مرکز مصرف و 
عرضه هروئین را در مرکز شهر و در بافت فرسوده سیرجان شناسایی و منهدم کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان ضمن تأیید این خبر گفت: این خانه قدیمی در پشت بازار 
س��یرجان به مرکزی برای فروش و مصرف هروئین تبدیل ش��ده بود و تعداد زیادی از معتادان 
متجاهر در آنجا به مصرف موادمخدر مشغول بودند که با اقدام ضربتی پلیس صاحب این منزل 

دستگیر و از وی 24 گرم هروئین کشف شد.
س��رهنگ محمدرضا ایران نژاد ادامه داد: چندین نفر معتاد نیز که در این خانه مش��غول مصرف 
هروئین بودند دس��تگیر ش��دند. وی ادامه داد: از متهم اصلی پرونده 100 لیتر مش��روب الکلی 

دست ساز نیز کشف و امحا شد. منزل نیز با دستور قضایی پلمب شد.

گروه حوادث: 4 قاچاقچی که قصد داشتند با استفاده از دو خودروی پژو، 185 کیلوگرم تریاک 
را از سیرجان به استان فارس منتقل کنند ناکام ماندند. رئیس پلیس شهرستان سیرجان ضمن 
اع��الم این خبر گفت: در پی اطالع از دپو موادمخدر در منزلی در روس��تای نصرت آباد بالفاصله 
چن��د اکی��پ با اخذ مج��وز قضایی راهی محل ش��ده و قبل از حرکت قاچاقچی��ان وارد منزل و 

محموله را کشف و ضبط کردند. 
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد افزود: 4 نفر قاچاقچی در این رابطه دستگیر و بازداشت شدند. وی ادامه داد: در 
عملیات دیگری مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر 12 کیلوگرم تریاک را از از منزل یک تبعه اهل افغانستان 

در خیابان سلیمان خاطر کشف و ضبط کردند. یک دستگاه خودروی سمند نیز در محل توقیف شد.

اجرای حکم قصاص
 در زندان سیرجان

گروه حوادث: س��حرگاه امروز شنبه حکم قصاص یک قاتل اهل سیستان و 
بلوچس��تان در زندان سیرجان به مرحله اجرا درخواهد آمد. گزارش خبرنگار 
نگارستان حاکی است قاتل سال 92 با ضربات پیک نیک به سر مقتول، وی 
را از پای درآورده بود. پس از طی پرونده در محاکم قضایی، تایید دیوان عالی 
کش��ور، درخواس��ت اولیا دم مبنی بر اجرای حکم قصاص و پاسخ مثبت به 
درخواست استیذان )اجازه اجرای حکم از سوی رئیس قوه قضائیه( در صورت 
ع��دم رضایت خانواده مقتول در پای چوبه دار، حکم اجرا خواهد ش��د. اطالع 
رسانی اجرا یا عدم اجرای حکم را می توانید از طریق پیج حوادث نگارستان در 

اینستاگرام به آدرس Havaades.Negarestan دنبال کنید.

کشف یک کارگاه عمده تولید مشروب

الکل های زیرزمینی
گروه حوادث: مأموران پلیس امنیت عمومی هفته گذش��ته در یک کارگاه 
تولی��د عمده مش��روبات الکل��ی در منطقه پ��وزه خون در محور س��یرجان 
بندرعباس قریب به 3270 مشروب الکلی دست ساز را کشف وتوقیف کردند. 
دادستان عمومی وانقالب سیرجان ضمن تایید این خبر افزود: متهم کارگاه را 
در منطقه ای دایر کرده بود که کسی به آن شک نمی کرد اما ماموران پلیس 
امنیت عمومی پس از چندین هفته رصد دقیق اطالعاتی، موفق به کشف آن 
شدند. قاضی محسن نیک ورز ادامه داد: متهم یک منبع 2 هزار لیتری مشروب 
را در زیر زمین مخفی کرده و مشروبات را به وسیله لوله و پمپ به محل دیگر 
منتقل می کرد. وی تصریح کرد: پس از چندین ساعت بررسی محل ماموران 
موفق شدند محل لوله کشی و منبع را مشخص کنند. دادستان سیرجان بیان 
داشت: ماموران پلیس همچنین در چند عملیات دیگر قریب به 2800 لیتر 
مش��روب دیگر در نقاط دیگر شهر کش��ف و توقیف کردند. در این رابطه در 

مجموع 5 نفر دستگیر شدند.

افزایش آمار کشف خودروهای قاچاق

توقیف
 3 خودروی لوکس 
طی یک هفته

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

سکته قلبی 
زایمان زودرس 
ورود باکتری ها 
دردهای مفصلی 

افزایش قند خون دیابتی ها 

30 سال سابقه کار 

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

دعوت به همکاری
ی�ک ش�رکت معدن�ی معتب�ر در شهرس�تان 
س�یرجان بخش بلورد به چند دستگاه ماشین 
اجاره ای جهت ایاب و ذهاب کارشناس�ان خود 
نیازمند می باش�د، عالقمندان می توانند هر چه 

سریعتر با شماره ذیل تماس حاصل نمایند. 

 A50 مینی بوس ایوکو -
- خودرو سواری ون 

09139454043 ظفری 

با۱۵0میلیون سرمایه گذاری  

شغلی  با درآمد 
باالی  ده میلیون 

کسب نمایید)تضمینی(
09136310497

mspآموزش نرم افزار

 هزینه 3۵0 هزارتومان - 0۹30۱۴333۷۸

مختص رشته های صنایع.عمران ومدیریت پروژه

جناب سرهنگ علی رضایی 
انتصاب بجا و شایس�ته جنابعالی را که نش�ان از لیاقت شماست به 
سمت ریاست پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی سیرجان 
تبریک عرض می نمایی�م. توفیق خدمتگزاری و انجام مأموریت های 
حساس را در این پست مهم از درگاه ایزد منان برای شما خواستارییم. 

همکار بازنشسته جمشید ایران نژاد
سرهنگ محسن شکوهی 
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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.

کوبیدن بر طبِل
 خودخواهی و خودمداری 

بیژن ادبی

این هفته در تقویم ه��ا روزی به نام »جهان عاری از 
خش��ونت« نام گذاری شده بود. خشونت مانند دیگر 
پدیده های اجتماع��ی، راهکارهایی ب��رای کم رنگ 
ک��ردن و از میان ب��ردن دارد. این پدیده اجتماع��ی  زاییده ی عدم فهم 
متقابل است و زمانی به وجود می آید که کالم پایان می پذیرد و منطقی 
برای حل متقابل مس��ائل و مشکالت نیست. مفاهمه ی دوسویه و درک 
متقابل، بزرگ ترین مانع بر س��ر راهِ س��تیز و تک��روی و تضاد در روابط 
اجتماعی است. اگر میان گروه های اجتماعی، حس نوع دوستی و مراعات 
یکدیگر حاکم باشد، محال است که اختالف نظرها بتواند اختاللی در روند 
همبستگی ایجاد کند. خشونت نیز مانند هر پدیده اجتماعی دیگری هم 

سویه های جمعی دارد و هم جنبه های شخصی و فردی. 
در شکل دوم خشونت که خشونت فردی است، مصداق ها به صورت ملموس 
و فیزیکی به چش��م می آید. پدر و مادری که حوصله ی ش��نیدن س��خنان 
فرزندانشان را ندارند، به جای درک خواست ها و دغدغه های او سعی می کنند 
که او را در چهاردیوارِی باید ها و نبایدهاِی خودس��اخته ای محصور کنند که 
امکانی برای ابراز نظر و دیدگاه فرزندان در آن نیس��ت. ش��وهری که ادراکی 
از مطالباِت عاطفی همس��رش ندارد، به جای س��خن گفتن و سعی در قانع 
نمودن وی، تنها و تنها بر طبِل تاییدطلبی خودش می کوبد و صدای مطالبات 
و دغدغه ه��ای او را در نطف��ه خفه می کند. غافل از آن ک��ه با تحّکِم صرف، 
تشنج و خشونت رفتاری، او را تسلیم و مطیِع پیشنهادهای خود نکرده، بلکه 
تمناهای او را به هیچ انگاشته است. تمناها و خواست  هایی که مثل آتِش زیِر 
خاکستر، جایی دیگر و زمانی دیگر َسربَرمی دارد و موجب طالق و بحران های 
زناشویی می شود. در حقیقت در دو مثاِل خانوادگی که ارائه کردم، یک چیز 
به طور واضح و شفاف وجود دارد؛ نشنیدِن صداِی افکار و خواسِت دیگری و 
عدم تالش برای به دست آوردن رضایت مندی طرف مقابل. خواه در رابطه ِی 
والدین و فرزندان، خواه در رابطه ی زناشویی. منظور نگارنده، این نیست که هر 
دغدغه و مطالبه ای از سوی دیگر اعضای خانواده باید پذیرفته شود. به هیچ 
وجه، چنان معنایی نباید از این یادداش��ت برداشت شود. منظور نگارنده آن 
است که لحِن عتاب و خطاب و باالتر از آن، مخلوط کردن عتاب با خشونت 
رفتاری و فیزیکی، هیچگاه حالل مشکالت و کارآمد نخواهد بود. اگر فرزند 
شما چه در کودکی و چه در سنین نوجوانی، خواستی غیرمنطقی به زعم شما 
دارد، به جای فروغلتیدن بر سراشیبِی افراط یا تفریط، یعنی انفعال یا خشونت، 
می بایست زبان ها را در جهت مذاکره و راضی کردن و اِقناع گشود و تنها در 

مسیر گفتگو و دیالوگ است که می توان سدها و موانع را از میان برداشت. 
نوع دیگر خش��ونت، خشونت جمعی است؛ مثاًل یک گروه برای به دست 
آوردن آرمان یا هدف خاصی، به جای پیمودن مس��یِر مش��ارکت خواهی 
و گس��ترده تر ک��ردن همکاری ه��ای اجتماع��ی، بر طب��ِل خودخواهی 
و خودم��داری و خش��ونت می کوبند و گمان می کنند که از این مس��یر 
می ت��وان احقاق ح��ق کرد. در حالی ک��ه در عالم واقع، پیمودن مس��یر 
خشونت هیچ گاه هیچ گروه و جماعتی را به ساحل امن برابری و آبادانی 
رهنمون نمی شود. خشونت، خشونت می آفریند. نمی توان طوفان کاشت 
اما ادعای آرامش و آسایش و رفاه داشت. هر مطالبه ای باید کانال مناسب 
خود را پیدا کند. امید دارم که گفتگو جای پرخاش جویی و خش��ونت را 

در همه ی عرصه ها پُر کند.

نگاه آخر
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18 سال پیش در این روز
مروری بر 
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◄ شهردار و اعضای شورای شهر سیرجان در یک گفتگوی 
طوالنی با نگارس�تان که 17 ساعت به طول انجامید گزارشی 
از اقدامات انجام ش�ده و طرح های در دست اقدام خود بیان 
کردن�د. در این گفتگو که تیم گزارش و مصاحبه نگارس�تان 
تمامی سؤاالت مردم را با مصاحبه شوندگان در میان گذاشتند 
حمید یعقوب نژاد ش�هردار به اتفاق جواد دهیادگاری رییس 
ش�ورای ش�هر و اس�ماعیل خواجویی، علی اصغ�ر صادقی، 
محمد ایران نژاد، تهمتن صادقی، ایراندخت رضایی و شکوفه 

حسینی اعضای شورای شهر حضور داشتند. 
◄ در پی ش�کایات مردم از س�گ های مزاح�م رییس مرکز 
بهداشت س�یرجان خبر از معدوم شدن 821 قالده سگ داد 
و  گفت: 421 س�گ خانگی نیز واکس�ینه ش�دند. دکتر زارع 
گفت: در صورت وقوع هر گونه گازگرفتگی به مرکز بهداشت 

مراجعه کنید. 
◄ ب�ا تصمیم مجلس، حق�وق کارگران به 130 ه�زار تومان 
رس�ید. این خبر حاکی است همچنین حقوق های تا مرز 130 

هزار تومان از پرداخت مالیات معاف شدند. 

◄ اختالف س�نی م�رد ج�وان موجب قتل 
همس�ر میان س�الش در س�یرجان ش�د. در پی 

ازدواج »ن . پ« 25 س�اله با »م .س« 45 ساله و بروز 
اختالف ناش�ی از اختالف س�نی،  وی همسرش را با ضربه 
چاقو به قتل رس�اند و خودش را بالفاصله به پاسگاه محل 

معرفی کرد. 
◄ ش�رکت مّلی نفت ایران ناحیه سیرجان قیمت هر لیتر 
نفت سفید را 122 ریال اعالم کرد. این شرکت از خانواده ها 
خواست هرگونه تخّلف را از این قیمت با تلفن124 به اداره 

تعزیرات اطالع دهند.
◄ گ�روه کنس�رت موس�یقی آوای مه�ر به سرپرس�تی 
غالمرضا مش�ایخی این هفته در تاالر فردوس�ی به اجرای 
برنامه می پ�ردازد. در این گروه که جایزه موس�یقی لبنان 
را امس�ال از خود کرد س�ّید عطاءا... سالمیه )دف(، حمید 
زیدآب�ادی )آواز(، س�لمان س�الک )ت�ار(، حمید س�الک 
)کمانچ�ه( و عاصم�ه فندرس�کی )س�نتور( می نوازن�د. / 
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تازه ترین اخبار انتخاباتی 
91 درصد داوطلبان انتخابات مجلس

تأیید شدند 
روزنامه ایران نوش��ت: بر اس��اس اعدادی که از سوی وزیر کشور و برخی 
مسئوالن سیاسی استانداری ها اعالم شده 91 درصد از داوطلبین توسط 
هیأت های اجرایی انتخابات در کش��ور تأیید ش��دند. ای��ن روزنامه اضافه 
می کن��د: اما خبرها حکایت از آن دارد که احتماالً س��هم قابل توجهی از 
همین 9 درصد تأیید صالحیت نشده به چهره های شناخته شده ای تعلق 
دارند که انتظار می رفت با تأکیدهای مطرح شده از سوی مقامات وزارت 
کش��ور بر ضرورت نگاه انبس��اطی به تأیید صالحیت ها دست کم از سوی 
هیأت های اجرایی صالحیت ش��ان احراز ش��ود. البته ترکیب هیأت های 
اجرایی این دوره بر اساس تغییر قانون در سال 95 متفاوت از گذشته شده 
و دادس��تان های مراکز حوزه انتخابیه به ترکیب هیأت های اجرایی اضافه 

و نماینده شورای اسالمی شهرستان از جمع معتمدین حذف شده اند.
رییس ستاد انتخابات استان خبر داد:

صالحیت 36  نفر در استان کرمان
تأیید نشد

رییس س��تاد انتخابات اس��تان کرمان از تأیید صالحی��ت 279 نفر و رد 
صالحیت 36 نفر از داوطلبان نمایندگی یازدهمین دوره مجلس ش��ورای 
اس��المی در هیأت های اجرایی این استان خبر داد. محمدصادق بصیری 
اف��زود: در مجموع ثبت نام 362 نفر در اس��تان در ب��ازه زمانی ثبت نام 
داوطلبان، قطعی شد که 47 نفر انصراف، صالحیت 36 نفر رد و 279 نفر 
)معادل 88.5 درصد( از س��وی هیأت های اجرایی در 9 شهرستان استان  
تایید شدند. شنیده ش��ده در سیرجان نیز از مجموع 44 نامزد انتخابات 
صالحیت دو نفر تأیید نش��ده اس��ت که این افراد پس از ابالغ و اطالع از 
ش��رایط خود به مدت 4 روز فرصت دارند از طریق هیأت نظارت مرکزی 
اس��تان برای پیگیری پرونده خود اقدام کنند. همچنین برخی شنیده ها 
حاک��ی از احتمال انصراف برخی نامزدهای تأیید صالحیت ش��ده در این 
حوزه دارد. گفتنی اس��ت اس��تان کرمان 10 نماینده در مجلس دارد که 
همزمان با سراسر کشور در انتخابات دوم اسفندماه انتخاب خواهند شد. 

کنایه یک روزنامه به سن نمایندگان خبرگان
در 9۰ و چند سالگی بیکار نمانند 

روزنامه اصولگرای جمهوری اس��المی در یادداش��تی با تیتر »زیرپوست 
قدرت« نوش��ت:  قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، قانون خوبی 
بود اگر به درس��تی به آن عمل می ش��د. حاال که انتخابات نزدیک است، 
پیرمردترهای بین 80 تا 100 ساله هم ثبت نام کرده اند و داوطلب ورود به 
مجلس خبرگان شده تا بیکار نمانند. این حضرات پیش بینی نمی کردند 
که روزی زیر پوست قدرت نمایان خواهد شد و چیزی پنهان نخواهد ماند. 

حاشیه - خبر

با شروع نیم فصل دوم لیگ برتر فوتبال، تیم فوتبال گل گهر از دیروز بازی های دور برگشت خودش را در لیگ آغاز کرد.
 مسووالن این تیم که در نیم فصل اول نتایج خوبی نگرفتند با ترمیم ترکیب تیم که وعده اش را داده اند آیا می توانند پای تماشاگران

ناراضی را که به سکوها پشت کرده اند دوباره به ورزشگاه باز کنند؟ باید صبر کرد.
)توضیح اینکه به دلیل همزمانی با چاپ قادر به درج نتیجه بازی این تیم با نساجی مازندران نشدیم(

دعوت به همکاری 
مجموعه محور یدک خسروپناه برای تکمیل نیروهای مورد نیاز

 خود از افراد با شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. 

متقاضیان اطالعات و رزومه کاری خود را از طریق واتس آپ به شماره ۰۹۱۳۵۳۹۸۱۷۲ 
از ساعت ۸ تا ۱۹ ارسال نمایند. 

آدرس: کیلومتر ۲ جاده بندرعباس

توضیحات تعداد عنوان

سابقه کار با CO2 و مونتاژ ۱ نفر  جوشکار ماهر
آشنا به جوشکاری ۱ نفر کمک جوشکار

آشنا به تعمیرات فنی 2 نفر نیروی فنی
با سابقه کار مرتبط ۱ نفر امور مالی و حسابداری
با سابقه کار مرتبط ۱ نفر تولید محتوا و مدیر فضای مجازی

داشتن زمینه فعالیت در آشپزی  ۱ نفر آشپز

سابقه انجام خدمات داخل و خارج از مجموعه ۱ نفر نیروی خدماتی

   آگهی جذب نیروی قراردادی
شرکت گهرروش سیرجان  در نظر دارد جهت تکمیل نیروي انساني مورد نیاز 

از  قرادادی  صورت  به  سیرجان  شهرستان  بومی  و  مرد  داوطلبان  بین  از  خود 

روانشناختی  و  آزمون عملی  کتبی، مصاحبه تخصصی،  آزمون  برگزاری  طریق 

اقدام به جذب نیرو نماید.

افرادی که متقاضی حضور در آزمون می باشند، می توانند برای ثبت نام از تاریخ  

 )www.hrdms.ir( اینترنتي   آدرس  به   ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ تاریخ  لغایت   ۱۳۹۸/۱۰/۰۱

به شرایط ذکر شده  توجه  با  و  آگهي  مفاد  از مطالعه دقیق  و پس  نموده  مراجعه 

نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

مشاغل ، مهارت و مقاطع تحصیلی مورد نیاز:

.  جوشکار و برشکار- تاسیسات کار- تراشکار- کمک مکانیک– برقکار – سیم 
پیچ کار - دیپلم فنی – کارگر ساده دارای مدرک تحصیلی دیپلم.

تکنسین   - تولید  و  تکنسین ساخت   – مکانیک  تکنسین    – برق  تکنسین   .
تأسیسات و کاردان حسابداری دارای  مدرک تحصیلی فوق دیپلم.

کارشناس برق- کارشناس مکانیک - کارشناس صنایع - کارشناس معدن و   .
متالورژی - دارای مدرک تحصیلی لیسانس.

.  کارشناس ارشد معدن گرایش فرآوری .

خانواده محترم 

بلوردی 
درگذش�ت زنده ی�اد علی بل�وردی را حضور ش�ما 
تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال شادی 
روح آن مرح�وم و صب�ر و س�المت بازمان�دگان را 

مسئلت می نمایم. 
جواد دهیادگاری 

فروشی 

۲ هکتار باغ مش�جر پسته با ۲/۵ حبه آب 

فرمانداری لوله 6 اینچ کامل ش�یرین واقع 

در روستای دارینوئیه به فروش می رسد. 

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

دارای اتاق نگهبانی و انبار است( 

 ۰۹۱۳۱4۵۱۷۹۰



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

4  صفحه
نیازمندیهای سیرجان

اولین و جامع ترین

 نیازمندیهای  استان

شنبه 30 آذر ماه 1398 - 24 ربیع الثانی 1441 - 21 دسامبر  2019
@negarestanniaz  ضمیمه رایگان شماره 1202  هفته نامه نگارستان

نمایندگی :بلوار عباسپور
 حد فاصل خ نواب و حر ریاحی 

شهسواری 
9132478535 

42334979 

نمای ماندگار 
با  آجر نمای محک تهران

انواع نسوز- شیل - رس 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

  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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شماره 1202 روزنامه نگارستان

@negarestanniaz

به یک نفر شاگرد 
ماهر خانم یا آقا جهت کار 

در ساندویچی واقع در 
مکی آباد نیازمندیم.

09133787202 نورمندی

از یک فروشنده 
خانم و آقا جهت کار در لوازم 
خانگی توس چینی واقع در 

مشعل گاز به صورت حضوری 
دعوت به عمل می آید.

شرکتی در شهرک 
صنعتی یک ازتعدادی 

جوشکار به صورت دایم 
دعوت به همکاری مینماید

0913345٦352

به یک فروشنده 
بسته بندی نان فانتزي  
نیازمندیم) 8 ساعت کار(

09147039053 
091289819٦7

به تعدادی 
شاگرد ماهر ونیمه ماهر 

 mdf جهت کار در کارگاه
نیازمندیم

09303٦53911

به یک فروشنده 
خانم با ظاهري آراسته جهت 

کار در بوتیک زنانه یک 
شیفت )عصر 1٦ الي 21 (

نیازمندیم
091202451٦3 

به 10 نفر کارگر 
ماهر جهت کار در کارواش 

با حقوق و مزایای عالی 
نیازمندیم

09193٦2٦204 

به یک سرآشپز 
ماهر با سابقه کار باال 

نیازمندیم
093٦٦٦03239

به یک ضامن کارمند با فیش حقوقی  یا دارای 
جواز کسب برای اخذ وام 50 میلیون تومان

 بانک رسالت نیازمندیم.
در قبال ضمانت چک داده می شود. )با مژدگانی توافقی(

090349٦3533-09135781348

به تعدادی استادکار و شاگرد در 
تعمیرگاه ساالری نیازمندیم.

0913245٦٦45

»استخدام طراح فتوشاپ«
به یک نفر خانم مسلط به فتوشاپ و مبانی 
رایانه جهت طراحی در چاپ نگار نیازمندیم.

09215499٦95

از 3 نیروی خانم جهت همکاری در فروشگاه 
سنتی شیراز واقع در چهارراه گل محمدی جنب بانک 

سپه دعوت به عمل می آید.  
 09919512081 صفوی

مراجعه حضوری فقط عصرها 1٦ تا 22

به یک نفر صندوق دار خانم یا آقا  با روابط 
عمومی باال و حقوق ماهیانه یک میلیون تومان با  
ساعت کاری 5/5 عصر تا 11/5 شب واقع در میدان 

سنایی برای کار در فست فود ویتامین نیازمندیم.
09393199340

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 30 ساله 

2.تحصیالت: دیپلم به باال   3. کامپیوتر: در حد مبتدی 
حقوق خوب و بیمه تماس:فقط حضوری واقع در ابتدای خیابان وحید 

فروشگاه افق کوروش.

به یک فروشنده آقا جهت کار در کفش 
فروشی مردانه بصورت  دو شیفت با حقوق 

ماهیانه یک میلیون تومان نیازمندیم.
0919٦983310

به یک خانم مجرد با مدرک 
روانشناسی جهت کار نیازمندیم.
42258788-09133451741

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

نیازمندیم در ضمن یک سوئیت 
مجزا هم دارد

09125154858

به یک نفر منشی 
خانم جهت کار در فروشگاه به 

صورت تمام وقت و قرار داد دائمی 
نیازمندیم 

09353903370
09137313135
09210984584

به یک شاگرد و یک نصاب 
برای کابینت سازی نیازمندیم

093٦148٦82٦ 

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

0902٦3381٦4  

به یک آشپز ماهر 
و تعدادی نیروی خانم 

جهت کار در آشپز خانه 
نیازمندیم

09133477099

به یک پیک 
موتوری جهت کار در فست 
فود، شیفت شب نیازمندیم  

)بنزین و شارژ پرداخت
 می شود (

 09133471998

به یک خانم 
مجرب جهت امور دفتري 
به صورت یک شیفت در 
بلوار عباسپور نیازمندیم

093٦1449711

به یک چوپان 
با خانواده و حقوق و 
مزایای عالی و جای 

خواب نیازمندیم
09133457339

به تعدادي 
جوشکار به صورت 

درصدي براي سقف سبک 
نیازمندیم

 09133475342 

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

09130502024
03442231٦05

به چند نفر بازاریاب خانم یا آقا جهت 
بازاریابی مواد غذایی نیازمندیم با حقوق 

ماهیانه دو میلیون تومان +  پورسانت عالی
091401٦٦190

به دو نفر نیروی آقا ترجیحا آشنا 
به کار فست فود به صورت یک  شیفت یا 

دوشیفت دعوت به عمل می آید.
0935٦٦3247٦

به یک سرمایه گذار جهت 
کار تولیدی با ضمانت و درآمد عالی 

نیازمندیم
09135074738

به 2نفر فروشنده خانم جهت 
کار در شیریني فروشي نیازمندیم

4230521٦

به یک شاگرد جهت کار در 
ساندویچی نیازمندیم

09378٦٦909٦

به یک فروشنده آقا یا خانم 
نیازمندیم

09383455010

به یک نفر لیسانس برق جهت 
تدریس نیازمندیم
09132455003

به یک نیروی ویزیتور و پخش 
کننده نیازمندیم
09383455010

به یک نیروی آقا جهت کار در 
کافی شاپ  شیفت عصر نیازمندیم 

09909453454

به چند نفر نیروی ماهر و نیمه 
ماهر برای کار در کارواش نیازمندیم 

 09135001912

به یک دفتردار آقا یا خانم به صورت 
نیمه وقت جهت کار در تاکسی تلفنی  

آشنا به کامپیوتر نیازمندیم
 09138824949

به یک نفر چانه گیر مرد با حقوق 
ماهیانه دو میلیون  با بیمه دعوت به عمل 

می آید
 090280835٦0

به چند نفر آقا جهت کار در نانوایی 
نیازمندیم با حقوق ومزایای عالی وبیمه 

09139422٦29

دعوت به همکاري
یک کارخانه تولیدی در منطقه ویژه 

اقتصادی  جهت توسعه شعب خود در 
استان به تعدادي  بازاریاب آقاو کارشناس 

فروش خانم واجد شرایط نیازمند است
متقاضیان مي توانند

با شماره 0912012770٦ تماس بگیرند
شرایط:

روابط عمومی و فن بیان قوي
سابقه کار بازاریابي

داشتن وسیله نقلیه شخصي برای آقایان

به یک خانم کامال مجرد جهت 
پرستاری در خانه تمام وقت نیازمندیم

091399٦24٦1

ویژه خواهران، 
برادران، محصالن

کیفیت آموزش را با ما تجربه کنید

     آموزش رقآن رکیم 
خ دهخدا جنوبی جنب مهمانخانه گلیم

مدیریت: خانم محیاپور 09139452840
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به یک نفر خانم جهت کار در مغازه 
ساندویچی نیازمندیم.

ساعت کار٦/5 الی 12 ظهر 
093٦٦7٦024٦-09135051557

به یک 
راننده پایه دوم 
برای رانندگی 
مینی بوس بنز 

نیازمندیم .
09137749014

به یک 
فروشنده خانم با تجربه 

جهت همکاری در 
بوتیک زنانه به صورت 
دو شیفت نیازمندیم.

09193454351

به یک خانم جهت 
کار در آشپزخانه فست 

فود به صورت نیمه وقت و 
یا تمام وقت  نیازمندیم 
خیابان ابن سینا بعد از 
پارک شقایق )بدرآباد(

09135035003

به تعدادی راننده 
تمام وقت یا نیمه وقت فقط 
شیفت صبح جهت کار در 
تاکسی تلفنی کیان مهر با 
زنگ خور عالی کمیسیون 

روزانه 3هزار تومان 
نیازمندیم   

092155٦9840

به چند فروشنده خانم )نیروی جوان(با 
روابط عمومی باال و ضامن معتبر نیازمندیم 

حقوق ماهیانه 1/300م تومان
کفش رفاه شعبه دو بلوار دکتر صادقی 

نرسیده به چهارراه اشکزری 
مراجعه حضوری

به دو نفر نیروی خانم و آقا، با ظاهری 
آراسته، داراي مدرک دیپلم، محل سکونت در 

محدوده ی بلوار امام رضا و محمودآباد، جهت کار در 
فرودگاه سیرجان به صورت نیمه وقت )دوساعت در 

شبانه روز( نیازمندیم 
متقاضیان مشخصات خود را به شماره

 ذیل پیام کنند 
09335174٦32

به یک شاگرد 
آقا در لوله فروشی 

نیازمندیم
0913347108٦

به یک نفر 
پیشکار )نان دربیار( 
تنوری با حقوق عالی 

نیازمندیم
09133793٦92

به فروشنده خانم 
وظرف شوجهت جهت کار 
در قنادی با حقوق خوب 

نیازمندیم
09131457393 

به یک نفر نیروکار 
استاد و شاگرد جهت 

  MDF کاردرکابینت سازی
باحقوق وبیمه نیازمندیم

0913345244٦

به یک فروشنده خانم 
یا آقا باروابط عمومی باال جهت 

همکاری درگالری زیورآالت 
بصورت دوشیفت و با حقوق عالی 

نیازمندیم.
)حداکثر سن 25 سال(

091914515٦7

به یک نفر 
خانم جهت فروشندگی 

نیازمندیم
 لوازم تحریر زرین خط

0922245٦0٦٦ 

امور خدماتی و 
نظافتی، آشپزی و دفتری 
خود را با اطمینان به ما 
بسپارید. شرکت رفاهی 

کارآفرین
09917780308

به دونفر راننده 
ترجیحا دفترچه دار جهت کار 

با مینی بوس نیازمندیم
 ساعت تماس به غیر از 9 الی 

12 تمام ساعات روز
091401٦٦313 

به یک 
فروشنده خانم ترجیحا 

مجرد جهت کار در 
دفتر دکوراسیون 
داخلی نیازمندیم .
09120458٦82

به یک نفر خانم 
با روابط عمومی باال جهت 

هماهنگی و نظارت بر فعالیت 
های کارگاه مواد غذایی 

نیازمندیم.
خیابان دهخدا شمال، کوچه 

14،درب دوم سمت راست
42234320

به چند نفر 
نیروی جوشکاری 
جهت کار شیروانی 
اسکلت نیازمندیم
09139459582

به یک 
شاگرد معمولی 

برای مغازه 
تعمیرات ابزار برقی 

نیازمندیم
09330437002

یک واحد نانوایی با دستگاه دوار و 8 
تن سهمیه با تمام وسایل بفروش یا اجاره 

داده میشود 
 090280835٦0

نیازمند ضامن کارمند با نامه 
حسابداری با مژگانی هستیم 

 09198094844

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

شرکتهای وابسته گل گهر نیاز مندیم
0913345٦755  

091317824٦1 مکی آبادی

به دو نفر نیروی ساده   
برای کار در غذای آماده با 

حقوق عالی نیازمندیم 
خواهشمند است فقط زیر 30 

سال مراجعه نماید 
مراجعه حضوری، نبش فلکه 

ابوریحان- غذای آماده گنبدان

ضایعات آهن 
وآلومینیوم شما را 

خریداریم.
09132457٦94

فروش پژو 405 
GLX مدل 98 رنگ نقره 

ای صفر کیلومتر 
قیمت توافقی

09137٦90599

یک قطعه زمین به 
مساحت شصت قصب هزار 

وپانصد متر مربع در بهترین جای 
روستای اسطوربه فروش میرسد 

یا با آپارتمان در سیرجان معاوضه 
می گردد

091324725٦0  

یک سالن 180 متری 
با موقعیت عالی جهت کاربری 
آرایشگاه یا باشگاه زنانه واقع 
در میدان آزادی خیابان بالل 

اجاره داده می شود
42282901

اجاره آپارتمان 
مبله به صورت روزانه و 

ماهیانه
0913992٦507

امتیاز آموزشگاه رانندگی به فروش 
می رسد .

برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 
09131454071 تماس حاصل نمائید .

فروش لوازم فست فود )به صورت یکجا و کامل(
یخچال - فریزر - فر پنج شعله - میز mdf   و  پایه -  
میز کار - تابلو برجسته - تابلو پایه دار - میز و صندلی 

قیمت 14500000 تومان ) تخفیف ویژه پای معامله (
09130401774

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

0913347743٦   

خریداریک قطعه زمین ده قصبی 
واقع درفخراباد باقیمت مناسب

09130٦321٦4  

یک مغازه فست فود با قیمت 
مناسب به فروش میرسد.

09139454954

امتیاز یک واحد از مجتمع جهان به 
فروش می رسد.)تحویل شهریور 99 (

0913٦٦73789

یک واحد آپارتمان  135 متری  با قیمت  380 م 
تومان به فروش می رسد یا با خانه و زمین در عباسپور- 

مهیا شهر- مشتاق- شهرک برق معاوضه می گردد.
091334714٦٦

یک  ساختمان  4 واحدی میخی در شهرک مشتاق 
معاوضه می گردد با زمین یا خانه و یک زمین در شهرک 
راه آهن به قیمت 250 میلیون تومان به فروش می رسد.

091334714٦٦ اکبر علی بیگی

فروش امتیاز وام رسالت
091٦2483٦39

خرید و فروش امتیاز وام 
رسالت 

09135323325

فروش امتیاز وام بانک
 رسالت

099040141٦5

یک دستگاه دار قالی به ابعاد 4 
در 2 متر به فروش می رسد 

09133785480-09132472954

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

خریداریم
09373٦13273 

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

خریداریم
09373٦13273 

فروش یک دستگاه پرینتر جوهرافشان
A3 )٦ رنگ )فتو 

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

09133452480

فروش یک دکه به ابعاد 3*3 متر، با 
ورق 3 میل، در حد نو، به قیمت توافقی

0913٦20810٦

55 قصب زمین 
و 5 دقیقه آب قنات در 
بهترین منطقه ویالیی 

هماشهر )سعادت آباد( با 
دسترس عالی با قیمت 100 
میلیون تومان مقطوع به 

فروش می رسد.
0913٦20824٦

قیمت کارشناسی زمین و ساختمان 
مهندس نادری نیا 
 09133455472

ابتدای بلوار دکترصادقی - 50 متر بعد از تقاطع دهخدا

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

با مدیریت متقین   09131454060

تاسیسات گازرسانی ساالربنیان
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negarestanniaz@در دنیای مجازی با شما هستیم

نقاشی ساختمان مدرن
  30% تخفیف   

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

09162504398  صادقی

تدریس خصوصی 
ریاضیات وآمار)دبستان تا دکتری(  کالس های 

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

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 

 تدریس خصوصی ریاضی
سوم دبستان تا نهم دبیرستان آقا و خانم

توسط خانم سعیدی زاده
09389221347      همراه با تخفیف ویژه

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

قالی محلی 
سیرجان دست دوم 

شما را خریداریم
09917٦٦59٦9

انـواع خـرده 
جوشکاری

جوشکاری انواع مخزن 
های آبگرمکن و نرده

تعمیر انواع درب های 
قدیمی، نصب در و پنجره

09139561377

تعمیر و ساخت
 کابینت آشپزخانه

کمددیواری و درب 
 MDF اتاقی  چوب و

09135857577

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

سند منزل 
مسکونی پالک 2112 
قطعه 73٦ واقع در 

خیابان ابوریحان به نام 
گلعذار بمیدی نژاد قرائی 
فرزند مسلم به کد ملی 
317954٦395 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد.

یک عدد سند تک 
برگ واحد مسکن مهر سیرجان 

بنام ثمن گل قاسمی نژاد رایینی و 
یک سند سیم سربي خانه روستاي 
باغات بنام همت قاسمی نژاد و یک 
سند سفید سه برگی موتور سیکلت 
احسان و یک عدد شناسنامه بنام 
همت قاسمی نژاد رایینی مفقود 

گردیده از یابنده تقاضا می شود با 
شماره   09135059197  تماس گرفته 

و مژدگانی دریافت نمائید


