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مدیرکل ثبت احوال استان کرمان
خبر داد: 

سیرجان؛ دومین شهر
جمعیتی استان

ضربه سنگین اداره اطالعات به باند قاچاق 
مشروبات الکلی خارجی

توقیف  محموله 
یک میلیارد تومانی

عمر کوتاه سینمای هنر و تجربه 
در سیرجان 

چراغی که 
زود خاموش شد 

گفتگو با مدیر 
مجموعه توت فرنگی سیرجان  

حضور موفق در همایش 
کسب و کار کشور

negarestan_news
هفته انمه

گل گهر از زمین بلند می شود اگر...
کورسوی امید 

برای شاگردان مجید جاللی

میزان خط فقر در جامعه ی رو به تورم و گران امروزی

 ما کجای این
 منحنی ایستاده ایم! 

 رییس اتاق بازرگانی کرمان این هفته مدعی شد»کرمان دومین استان کشور بعد از
سیستان و بلوچستان از نظر فقر است و درآمد ساالنه و شاخص های توسعه پایدار آن از متوسط 

کشور پایین تر است« صرف نظر از درستی و یا نادرستی این سخن راجع به کرمان که مهد 
معادن آهن و مس و پر از زیرساخت های کشاورزی و باغی و صنایع تبدیلی است، امروز شرایط 

زندگی برای بسیاری از هموطنان مان به واسطه مشکالت اقتصادی و تورم های ناشی از سیاست های 
نادرست دولتمردان و چوب الی چرخ گذاشتن های جناح های رقیب برای زمین زدن یکدیگر، 

متأسفانه خط فقر به تدریج افراد بیشتری را در زیر سایه خود قرار می دهد.
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مدیر عامل شرکت 
کارگزاري ارگ هومن خبر داد:

سیرجان؛
 میزبان مدیران
ارشد بورس 

توضیح دادستان سیرجان 
پیرامون جرایم یکی 

از مشهورترین متهمان 
جنایی که روز

 چهارشنبه قصاص شد

در مراسم بهره برداری
 از فضای جدید مرکز

 دارویی هالل احمر مطرح شد:

ارائه خدمات دارویی
به بیماران خاص 

قالی های دستباف کرمانی و حملی 
شما را نقداً درب منزل 

به قیمت بازار تهران خریداریم. 

 09140285310

جناب آقای حسین فرخی 
راننده محترم و با اخالق  شرکت اتوبوس رانی سیرجان 

بس�ی شایسته اس�ت به پاس تالش ها و زحمات مستمر ش�ما در راستای 
سرویس رسانی به موقع و همه جانبه در دانشگاه صنعتی سیرجان، نهایت 

سپاس و قدردانی خویش را حضور جنابعالی ابراز داریم. 

جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی
 و خوابگاه پنج طبقه

جناب سروان مجید جعفری 
فرمانده محترم پاسگاه انتظامی زیدآباد 

استوار یکم آقای حسن یزدی افسر گشت 
 سرباز وظیفه آقای ابوالفضل میرشاهی 

بدین وسیله از زحمات شما جهت دستگیری سارق و برگشت اموال سرقت 
شده، صمیمانه تشکر و قدردانی می نمایم. خداوند به شما توفیق دهد. 
دبیر بازنشسته؛ طیبه حسینی 

همکار ارجمند 

جناب آقای مهندس محسن اسدی پور 
موفقیت ارزشمند دختر عزیزتان سرکار خانم دیانا اسدی پور 
در کس�ب مقام اول مسابقات بین المللی محاسبات ذهنی با چرتکه را به 
ش�ما و خانواده محت�رم تبریک عرض نموده، موفقیت و س�ربلندی روز 

افزون تان را آرزومندیم. 
مدیرعامل و اعضاء 
هیأت مدیره هلدینگ گهر عمران 

چهل روز است
 که دل تنگی های غروب را با

 بودن در کنار مزارش سپری کردیم
و ناباورانه روزهایمان را به شب هایمان گره زدیم

و شب هایم�ان را به امی�د آن که هالل م�اه گونش را 
یک بار دیگر در خواب به نظاره بنشینیم به صبح رساندیم.

طنین صدای دلنشینش همچنان در گوش ما، 
مهربانیش در قلب ما و زیبایی چهره اش همیشه در یاد ماست.

ضمن تقدیر وتشکر و قدردانی از کلیه سروران ارجمند که در 
مراسم تشییع، تدفین و ترحیم  

حاجیه مری الینا رئیسی زاده
شرکت و ابراز همدردی نموده اند به اطالع می رساند 

مراسم چهلم آن عزیز از دست رفته روز 
 پنجشنبه 1398/10/12 برگزار می گردد. 

ساعت حرکت بسمت آرامستان 2:30 عصر
 از کوی امام خیابان منتظری منزل ناصر رئیسی زاده
حضور شما سروران گران قدر را ارج می نهیم.

خانواده 

دعوت به همکاری
ازخانمی حدودس�ن ۴0تا۴۵س�ال برای هم خانگی 
بامادرم درشهرس�تان جیرف�ت دعوت به همکاری 
م�ی ش�ود.الزم ب�ه توضیح اس�ت بحم�داهلل حاج 
خانم درسالمت کامل هس�تند و مقصود استخدام 
خدمتکار و پرستار نیست. صرفا جهت رفع تنهایی 
و اینکه کمک حال ایش�ان باش�ند.  حقوق ماهیانه 

هم پرداخت می شود. 

091361173۵0

دعوت به همکاری
یک شرکت تولیدی معتبر واقع در سیرجان جهت 
تکمیل کادر نیروی انس�انی خود از تعدادی کارگر 

ساده مرد دعوت به همکاری می نماید. 
ساعت تماس: 7:30 الی 1۴ 

 0910۵89310۴

جناب آقای

 مهدی شول 
درخش�ش مقتدرانه و کس�ب عنوان پنجم جهانی در مس�ابقات پرورش 
اندام قهرمانی جهان در ش�هر پادوا کشور ایتالیا در وزن صد کیلوگرم و 
پیوستن شما به جمع 6 فینالیست برتر را تبریک عرض نموده، امیدوارم 

در تمامی مراحل زندگی موفق و مؤید باشی. 
محسن بختیاری 
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در گفتگو با شهردار سیرجان 
پیرامون آخرین وضعیت 

پروژه های شهری مطرح شد:

تحقق 75 درصدی
 بودجه سال 98

  صفحات 4 و 5

قالی های دستباف کرمانی و حملی 
شما را نقداً درب منزل 

به قیمت بازار تهران خریداریم. 

 09140285310

جناب آقای حسین فرخی 
راننده محترم و با اخالق  شرکت اتوبوس رانی سیرجان 

بس�ی شایسته اس�ت به پاس تالش ها و زحمات مستمر ش�ما در راستای 
سرویس رسانی به موقع و همه جانبه در دانشگاه صنعتی سیرجان، نهایت 

سپاس و قدردانی خویش را حضور جنابعالی ابراز داریم. 

جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی
 و خوابگاه پنج طبقه

جناب سروان مجید جعفری 
فرمانده محترم پاسگاه انتظامی زیدآباد 

استوار یکم آقای حسن یزدی افسر گشت 
 سرباز وظیفه آقای ابوالفضل میرشاهی 

بدین وسیله از زحمات شما جهت دستگیری سارق و برگشت اموال سرقت 
شده، صمیمانه تشکر و قدردانی می نمایم. خداوند به شما توفیق دهد. 
دبیر بازنشسته؛ طیبه حسینی 

همکار ارجمند 

جناب آقای مهندس محسن اسدی پور 
موفقیت ارزشمند دختر عزیزتان سرکار خانم دیانا اسدی پور 
در کس�ب مقام اول مسابقات بین المللی محاسبات ذهنی با چرتکه را به 
ش�ما و خانواده محت�رم تبریک عرض نموده، موفقیت و س�ربلندی روز 

افزون تان را آرزومندیم. 
مدیرعامل و اعضاء 
هیأت مدیره هلدینگ گهر عمران 

چهل روز است
 که دل تنگی های غروب را با

 بودن در کنار مزارش سپری کردیم
و ناباورانه روزهایمان را به شب هایمان گره زدیم

و شب هایم�ان را به امی�د آن که هالل م�اه گونش را 
یک بار دیگر در خواب به نظاره بنشینیم به صبح رساندیم.

طنین صدای دلنشینش همچنان در گوش ما، 
مهربانیش در قلب ما و زیبایی چهره اش همیشه در یاد ماست.

ضمن تقدیر وتشکر و قدردانی از کلیه سروران ارجمند که در 
مراسم تشییع، تدفین و ترحیم  

حاجیه مری الینا رئیسی زاده
شرکت و ابراز همدردی نموده اند به اطالع می رساند 

مراسم چهلم آن عزیز از دست رفته روز 
 پنجشنبه 1398/10/12 برگزار می گردد. 

ساعت حرکت بسمت آرامستان 2:30 عصر
 از کوی امام خیابان منتظری منزل ناصر رئیسی زاده
حضور شما سروران گران قدر را ارج می نهیم.

خانواده 

دعوت به همکاری
ازخانمی حدودس�ن ۴0تا۴۵س�ال برای هم خانگی 
بامادرم درشهرس�تان جیرف�ت دعوت به همکاری 
م�ی ش�ود.الزم ب�ه توضیح اس�ت بحم�داهلل حاج 
خانم درسالمت کامل هس�تند و مقصود استخدام 
خدمتکار و پرستار نیست. صرفا جهت رفع تنهایی 
و اینکه کمک حال ایش�ان باش�ند.  حقوق ماهیانه 

هم پرداخت می شود. 

091361173۵0

دعوت به همکاری
یک شرکت تولیدی معتبر واقع در سیرجان جهت 
تکمیل کادر نیروی انس�انی خود از تعدادی کارگر 

ساده مرد دعوت به همکاری می نماید. 
ساعت تماس: 7:30 الی 1۴ 

 0910۵89310۴

جناب آقای

 مهدی شول 
درخش�ش مقتدرانه و کس�ب عنوان پنجم جهانی در مس�ابقات پرورش 
اندام قهرمانی جهان در ش�هر پادوا کشور ایتالیا در وزن صد کیلوگرم و 
پیوستن شما به جمع 6 فینالیست برتر را تبریک عرض نموده، امیدوارم 

در تمامی مراحل زندگی موفق و مؤید باشی. 
محسن بختیاری 



نگارس�تان: رییس اتاق بازرگانی استان 
کرم��ان این هفت��ه مدعی ش��د»کرمان 
دومین اس��تان کش��ور بعد از سیس��تان 
و بلوچس��تان از نظر فقر اس��ت و درآمد 
س��االنه و ش��اخص های توس��عه پایدار 
آن از متوس��ط کش��ور پایین تر اس��ت.« 
صرف نظر از درس��تی و یا نادرس��تی این 
س��خن راجع به اس��تان کرمان که مهد 
معادن آهن و مس و پُر از زیرساخت های 
کشاورزی و باغی و صنایع تبدیلی است، 
امروز ش��رایط زندگی برای بس��یاری از 
هم وطنان مان چه در س��یرجان و استان 
کرمان و یا استان های دوردست به واسطه 
مش��کالت اقتصادی و تورم های ناشی از 
سیاس��ت های نادرست دولتمردان از یک 

س��و و چ��وب الی چرخ گذاش��تن های 
جناح های رقیب برای زمین زدن یکدیگر 
از س��وی دیگر سخت ش��ده و متأسفانه 
خ��ط فقر به تدریج افراد بیش��تری را در 

زیر سایه خود قرار می دهد.
بس��یارند  بَرم��ان  و  دور  همی��ن  در 
خانوارهای��ی ک��ه در مخ��ارج روزم��ره 
خ��ود مانده اند و بس��یارند سرپرس��تان 
خانواده هایی که حقوق ش��ان به نیمه ماه 
هم نمی رسد. کارگران، روزمزد بگیران و 
بیکاران جامعه که دیگر جای خود دارند 
و مانده ان��د که چگونه روز خود را ش��ب 
کنند. مرکز آمار ای��ران همین چند روز 
پیش نرخ تورم س��االنه آذرماه ٩٨ برای 
خانوار های کشور را٤٠ درصد اعالم کرد 

و نوش��ت: نرخ تورم نقطه به نقطه نیز به 
27/٨ درصد رسیده است. البته نرخ رشد 
اقتصادی نیز در طول یک س��ال گذشته 
روند منفی خ��ود را چنان ادامه داده که 
درآمد حقیقی خانوار ها کاهش شدیدی 
را تجرب��ه کن��د. چندی پی��ش )قبل از 
تکان دهنده ای  بنزین(گ��زارش  ماجرای 
نیز از مرکز پژوهش های مجلس منتش��ر 
ش��د که نشان می داد٤٠ درصد جمعیت 
کشور به زیر خط فقر می روند. اما قاعدتاً 
ام��روز با توجه به ش��رایط جدید پس از 
بنزی��ن این آم��ار افزای��ش قابل توجهی 

داشته است. 
مرکز آمار ایران در تازه ترین برآورد خود 
گفته است » نرخ بیکاری در تابستان ٩٨ 
به 1٠/5 درصد رس��یده است«. در کنار 
ای��ن آمار های نگ��ران کنن��ده، نهاد های 
حمایتی چ��ون کمیته امداد و س��ازمان 
بهزیستی هم گفته اند که با کمبود شدید 
بودجه مواجه ش��ده اند این در حالی ست 
ک��ه ب��ه گفته آگاه��ان، دولت در س��ال 
آینده با کسری بودجه و پیش بینی تورم 
ب��االی٤٠ درصدی و نیاز ه��ای روزافزون 
برای جمعی��ت ٨۳ میلیون نفری مواجه 
خواهد بود. اما سؤالی که پیش می آید این 

اس��ت که با وجود افزایش مداوم فقر، آیا 
پوشش این جمعیت بزرگ در بلندمدت 
امکان پذیر است؟ آیا با نهادهای حمایتی 
در صورت تأمین بودجه می توان فقرزایی 

را کنترل و یا از بین برد؟
این ش��رایط اگر چه در همه جای کش��ور 
ممکن است یکسان نباشد اما در بسیاری 
نق��اط از جمل��ه همی��ن س��یرجان قابل 
تعمیم اس��ت. ش��هری ک��ه آوازه معادن، 
صنایع معدنی، بخش کش��اورزی، صنایع 
تبدیل��ی، درآمده��ای مربوط به پس��ته و 
توس��عه کارآفرینی آن همه جا پیچیده اما 
به مصداق ای��ن ضرب المثل که »داخلش 
خودمون را کش��ته و بیرون��ش مردم را« 

در کوچ��ه و خیاب��ان آن ب��ه فقیران��ی بَر 
می خوریم که روزی خود را در سطل های 
زباله جس��تجو می کنند. اگر چه نمی توان 
تقصی��ر را ب��ه گ��ردن افراد مش��خص و 
مدی��ران محل��ی انداخت چرا ک��ه اقتصاد 
سیرجان هم تابعی از اقتصاد و تصمیمات 
کش��وری است اما ش��اید بتوان گفت باید 
از پتانس��یل های موجود جهت اش��تغال و 
رفاه مردم بیش��تر بهره بُرد و از چهره فقر 
کاس��ت و اندکی لبخند چون آن دو نفری 
که نماز نمی خواندند و کار خیر نمی کردند 
اما کارشان ش��اد کردن مردم بود بر لبان 

فقرا نشاند.

 شماره 1203 
 شنبه 7 دی 1398  خبر2

 ٠65٩  س��الم. مس��ئولین محت��رم 
می گوین��د باید نرخ بنزین کش��ور ما هم 
مثل بقیه کشورها بشه ولی نمیگن بیشتر 
کش��ورها مثل روس��یه آمپول آنفلوانزا را 
مجانی به مردم می دهند تا از یک بیماری 
ساده مردم نمیرند. حاال بگویید مردمی که 
پول نون ندارند چطوری می توانند آمپول 
آنفلوان��زای ٤٠ هزارتومانی بزنند. بنزین 
سه هزارتومانی بگیرند. گرانی، گرسنگی، 

بی خانه ای و بیکاری هم که دارند.
 ٨٠75  سالم تعدادی از تابلوهای 
راهنما س��طح ش��هر ازجمل��ه تقاطع 
س��ردار جنگل و سید جمال متأسفانه 
س��وراخ ش��ده که برای ایام ن��وروز و 
مسافران نوروزی خوشایند نیست، در 

صورت امکان ترمیم شوند.
 7۳2٠  باس��الم و خسته نباشید 
خدمت دوس��تان نگارستان. خواستم 
بگ��م درخت های س��ایه خ��وش که 
چندین سال قدمت دارند و نمای شهر 
را هم زیبا می کنند خیلی راحت دارن 
همه رو از روی خاک می برند به خاطر 
کرم خراط ما واقعاً نمی توانیم چند تا 

درخت رو سرپا نگه داریم!
 25٨7 هنوز س��ال تمام نشده از 
مدرسه پیغام داده اند بقیه شهریه تان 
را بیایی��د بپردازی��د. نمی گوین��د از 
کجا؟ با کدام پ��ول. مگه بنزین گران 
دیگه پ��ول برایمان باقی می گذارد. از 
آموزش وپرورش بخواهید به مدرسه ها 
بگن پول ش��هریه را اقساطی کنند تا 

بتوانیم کم کم بپردازیم.
 27٩2  تی��م گل گه��ر چرا این قدر 
خون به دل مردم می کند. می خواس��تم 
بگم اگر به جای این بازیکنان که این همه 
پ��ول گرفته اند و از این ط��رف و آن طرف 
آوردنش��ان، اگ��ر 11 نفر از م��ا کارگران 
فوتبالیس��ت مع��دن را هم ت��وی زمین 
می گذاشتند و قاسم ش��هبا را هم باالی 
س��رمان می گذاش��تند ای��ن 7 امتیاز را 
می گرفتیم. دیگه الزم نبود این همه پول 
خرج کنند تا بازیکن و مربی غریبه بیاورند 
کاری هم نکنند. دلش��ان برای پول های 
این معدن بس��وزد. از قدی��م گفته اند در 

دیزی باز است، حیای گربه کجاست!
 51٩۳ دلمان خوش نباش��د که 
بعد از 6 ماه تونستیم با یک پنالتی که 
شانسی نصیب مون شد ماشین سازی را 
ببری��م. باید از همین حاال ترکیب تیم 
را تغییر بدهن��د چون با این بازیکنان 
که توی زمین راه می روند ما هیچ وقت 
نتیجه نمی گیریم. حیف پول! تازه داور 
یک پنالتی ماشین سازی را هم نگرفت 
که اگر گرفته بود بازی نتیجه اش شاید 

یک جور دیگه ای می شد.
 65٨7  هنوز به ما رانندگان آژانس 
س��همیه بنزین نداده اند ولی می گویند 
حق ندارید کرایه بیش��تر بگیرید. خب 
بگی��د زودت��ر س��همیه مان را بدهند. 
زیربندی ماشینمان هم که همیشه با 
این آسفالت های خراب آسیب می بیند 

و باید همیشه تعمیرش کنیم.

٤٩٩٨  س��الم. آس��فالت ورودی   
خرم آب��اد خیلی داغون��ه باتوجه به فصل 

بارندگی لطفاً رسیدگی کنید... با تشکر.
6٤2٠  س��الم خس��ته نباشید. در 
مورد ورودی ش��هر از سمت شیراز که 
در گزارش بلند و باالی شورا گفتند در 
اولویت ماس��ت و از هفته دیگه شروع 
می کنیم ببینید چه شد؟ یادشان رفت؟ 

حاال چند وقت از آن زمان می گذرد؟
 ٠2٠5  با سالم. من فکر کنم امیدي 
به اصالح خودمان نیس��ت ب��ه فرهنگ 
رانندگی مان توجه کرده اید؟! هر چه تعداد 
وس��ایل نقلیه بیشتر می ش��ود تجاوز به 
حقوق یکدیگر هم بیشتر! ماشیني سوبله 
پارک ک��رده و ده ها اتومبی��ل را حیران 
می کند و در پاس��خ می گوید میري حاال! 

نه همین ماشین زیباست نشان آدمیت!
 ۳2٨7 نمی دانیم قس��م حضرت 
عباس را ب��اور کنیم یا دم خروس را. 
می گوین��د افزایش قیمت بنزین روی 
اجن��اس دیگ��ه اثر نمی گ��ذارد. مگر 

می شود؟ مگر داریم؟
 6٤٩5  س��الم تقریب��اً دو س��ال 
پیش گاردریل پل نجف ش��هر و امسال 
پل باسفهرجان دراثرتصادف کنده شده 
ولی تا حاال هیچ کدام از مس��ئولین به 
فکر تعمی��ر نیافتاده اند حتماً باید چند 
نفر کشته شوند تا شاید به فکر بیافتند؟
 51۳٨  با تبریک اولین پیروزی 
گل گه��ر در لی��گ برت��ر. امی��دوارم 
ای��ن اولین و آخرین پیروزی نباش��ه. 
دستش��ون درد نکن��ه. خداوکیلی به 

فکر اعصاب ما تماشاگران باشید.
 6٠1٩  باسالم و تشکر از همکاری 
شهرداری محترم نسبت به جمع آوری 

سگ های ولگرد از شهرک آب.
 1٨1۳  س��الم خواهش��مندم به 
گوش مسئولین برس��انید که چهارراه 
میرزا رضا به چراغ راهنما نیاز دارد چون 
خیلي تصادف می ش��ود. خواهش��مند 

است پیگیر این برنامه باشید.
 25٤٩ دختری دارم که حاال دارد ۳٠ 
ساله می ش��ود. با این گرونی ها نمی توانم 
عروسش کنم. هرکجا هم رفت بره کاری 
ب��رای خودش پی��دا بکند نش��د. چرا به 

خانم ها بها نمی دهند برای رفتن سرکار؟
 رادیولوژی ه��ای نوین به جای عکس 
رادیولوژی، فایل آن را روی س��ی دي به 
بیمار می دهند و برخی پزشکان هم که در 
مطبشان کامپیوتر ندارند آن را بازکنند و 
ببینند، ب��ه بیماران مي گوین��د لپ تاپ 
همراهت��ان بیاورید یا بروید از کافی نت و 
روی عکس کامپیوت��ری پرینت بگیرید! 
این جوری بیماران را به زحمت می اندازند.

 هفت��ه ی گذش��ته دخترم منتظر 
آژانس بود تا به مدرسه برود متأسفانه 
ماشینی بدون تابلو آمد و در اعتراض 
دخترم به نداشتن تابلو اعالم کرد که 
همراهش نیست. خوشبختانه با عدم 
سوارشدن دخترم به ماشین و تماس 
با آژانس متوجه شدیم که این ماشین 

اصاًل از طرف آژانس نبوده.

تریبون آزاد خوانندگان
پیامک : 7258  3000

نامه رسیده

نگذارید فضای سبزمان را
مسکونی کنند

مدیرمسئول نشریه وزین نگارستان
باس��الم؛ احتراماً بدین وسیله به اطالع می رس��اند، ساکنین کوی 
المهدی سیرجان به عنوان یکی از مناطق کمتر برخوردار شهری، 
س��الیان مدیدی چشم به همت مس��ئولین محلی داشتند تا تنها 
پارک و فضای سبز محله را بسازند. قطعه زمینی به متراژ تقریبی 
بیس��ت هزار مترمربع واقع در ش��مال ش��رقی تقاطع بلوار شیخ 
فضل ا… و بلوار س��لیمان خاطر از بیش از س��ی سال پیش و قبل 
از تصویب طرح تفضیلی شهر بدین منظور لحاظ شده و همچنان 
در نقشه های رسمی ابالغی دارای کاربری فضای سبز هست. این 
زمین که متعلق به موقوفه مرحوم خواجه کریم الدینی اس��ت، در 
سالیان گذشته، بعضاً توسط اهالی محل مغروس به انواع درختان 
من جمله س��رو، کاج و سپیدار ش��ده بود. اکنون فردی که خود را 
متول��ی موقوفه می خواند، مبادرت ب��ه تغییر کاربری این ملک به 
مسکونی برای انبوه سازی کرده و پیشاپیش و قبل از هرگونه طرح 
در کمیسیون ماده 5، مذاکرات فروش آن را دنبال و تغییر کاربری 
را تمام ش��ده می دان��د. وی در آخرین اقدام خودس��رانه، در تاریخ 
15 مهرماه س��ال جاری مبادرت به حضور در محل به همراه یک 
دستگاه لودر نموده و درختان کاج و سرو غرس شده توسط اهالی 
را قلع وقمع نمود. این موضوع بالفاصله توس��ط پلیس11٠، پلیس 
س��اختمانی و پلیس فضای سبز شهرداری سیرجان صورت جلسه 
ش��د. )پیوست 1(. اکنون در طرح پیشنهادی مشاور محترم طرح 
جامع ش��هر، بدون اخذ اس��تعالم از س��ازمان فضای سبز و دیگر 
مراجع ذی ربط، این منطقه به مس��کونی تغییر داده شده و به جای 
آن دو پالک دیگر را که محل مناقش��ه بوده، به عنوان فضای سبز 
سهم سرانه تفکیک پس از تغییر کاربری بیش از 5٠ هکتار اراضی 
کش��اورزی اعالم شده است. نقش��ه تفکیکی پالک به پالک آن در 

شهرداری دست به دست می گردد.
آیا این موضوع جز اس��تهزاء قانون نیست؟ لذا ازآنجاکه این زمین 
تنها امید اهالی جهت برخورداری از فضای س��بز و پارک مناسب 
اس��ت، نظر به وجود چندین مدرس��ه در محل، با عنایت به تغییر 
کاربری های س��ابق زمین های محله من جمله زمین ورزشی محله 
که امروز در ٩ طبقه سر به فلک کشیده و تراکم جمعیتی بالفعل و 
بالقوه آتی منطقه را به شدت افزایش داده است و جهت جلوگیری 
از تضییع حقوق مادی و معنوی همسایگانی که امید به برخورداری 
از فضای سبز داشته اند، استدعا دارد این موضوع را به حکم رسالت 

جامعه مدنی و رسالت اجتماعی نشریات پیگیری و نشر دهید.
از طرف اهالی کوی المهدی سیرجان

میزان خط فقر در
 جامعه ی رو به تورم و گران امروزی

 ما درکجای این 
منحنی ایستاده ایم! 

گروه خبر: طی مراسمی که با حضور دکتر سّید بهمن 
سبحانی معاون درمان و توانبخشی جمعیت هالل احمر 
کش��ور در سیرجان برگزار ش��د فضای جدید داروخانه 

هالل احمر سیرجان مورد بهره برداری قرار گرفت. 
رییس جمعیت هالل احمر س��یرجان با اعالم این خبر 
گفت: برای فضاس��ازی جدید و امکانات تازه این مرکز 
خدمات دارویی که با زیر بنای 2٠٠ متر مربع راه اندازی 
ش��ده بالغ بر 11 میلیارد ریال هزینه شده است. مجید 

عرب قهستانی افزود: تالش مجموعه هالل احمر تأمین 
نیازهای دارویی همشهریان به ویژه بیماران خاص است 
و در این رابطه همکاران ما از هر کوشش��ی برای تأمین 
و عرض��ه داروهای مورد نی��از مردم دری��غ نمی کنند. 
ای��ن گزارش حاکی اس��ت معاون درمان و توانبخش��ی 
هالل احمر کش��ور در ادام��ه از دیگر مراک��ز درمانی و 
خدمات��ی هالل احمر س��یرجان بازدی��د و در رابطه با 

تأمین تجهیزات مورد نیاز وعده مساعد داد.

فرصت ه��اي  همای��ش  خب�ر:  گ�روه 
س��رمایه گذاري و تأمی��ن مال��ي در بازار 
سرمایه، روز پنجشنبه در دانشگاه صنعتي 
س��یرجان برگ��زار مي ش��ود. مدیرعام��ل 
شرکت کارگزاري ارگ هومن با اعالم این 
خبر به نگارس��تان گفت: در این همایش 
که با همکاري این شرکت برگزار مي شود 
مدیران ارشد بازار سرمایه خصوصاً مدیران 
ارشد س��ازمان بورس و اوراق بهادار، مدیر 
ب��ورس منطق��ه اي کرمان، تن��ي چند از 
مدی��ران عام��ل ش��رکت هاي کارگزاري، 

مدیران عامل شرکت هاي فعال در بورس، 
کارشناس��ان اقتصادي و س��رمایه گذاران 

حقیقي و حقوقي حضور خواهند داشت.
مهندس محس��ن عباس��لو افزود: از اینکه  
مقدمات برگ��زاري یک همایش تخصصي 
در س��یرجان فراهم شود بسیار خوشحالم 
اقتص��ادی  همای��ش  ای��ن  امی��دوارم  و 
دس��تاوردهای خوب��ی ب��رای شهرس��تان 
داشته باشد. وی افزود: اکنون که سیرجان 
پتانس��یل های ویژه ای در ح��وزه اقتصاد و 
بازار س��رمایه پیدا کرده، بنگاه هاي مالي و 

اقتصادي وظیفه دارند به موازات این رشد، 
س��ایر ش��اخصه هاي اقتص��ادي و مالي را 
هم زمان ارتقاء دهند و بنابه همین وظیفه 
تصمیم گرفتیم با برگ��زاري این همایش 

تخصصي در این راستا قدم برداریم. 
مهندس عباسلو، آش��نایی سرمایه گذاران 
حقیقی و حقوقی با بازار س��رمایه ش��امل 
بورس های اوراق به��ادار تهران، فرابورس 
ای��ران، ب��ورس کاال و ب��ورس ان��رژی و 
و  آن ه��ا  در  س��رمایه گذاری  روش ه��ای 
مقایسه با سایر فرصت های سرمایه گذاری 

را از مهمتری��ن اه��داف ای��ن همای��ش 
برش��مرد و افزود: به صورت اختصاصي در 
ای��ن همایش ب��ه روش ه��ای تأمین مالی 
در بازار س��رمایه خواهی��م پرداخت. مدیر 
کارگزاري ارگ هومن در پایان با تأکید بر 
این که صاحبان سرمایه چه حقیقي و چه 
حقوق��ي، فرصت حضور در این همایش را 
از دست ندهند از همشهریاني که پشتوانه 
مالي و اقتصادی دارند خواس��ت با حضور 
در این همایش اطالعات تخصصي خود را 

در حوزه سرمایه گذاري باال ببرند.

در مراسم بهره برداری از فضای جدید مرکز دارویی هالل احمر مطرح شد:

ارائه خدمات دارویی
به بیماران خاص 

مدیر عامل شرکت کارگزاري ارگ هومن خبر داد:

سیرجان میزبان مدیران ارشد سازمان بورس 
وکارشناسان اقتصادی

»ی�ک روز یک خاخام در خیابان�ی راه می رفت، صدای الیاس 
پیغمبر را شنید که می گفت، گرچه تو روزه می گیری و عبادت 
می کنی ولی هرگز لیاقتت برای اخذ جای بهتر در بهشت بیشتر 
از آن دو نفری که در آن طرف خیابان ایس�تاده اند نیست، خاخام به طرف 
آن دو نفری که در آن طرف خیابان ایستاده بودند دوید و گفت آیا شما به 
فقرا خیلی کمک می کنید؟ آن دو خندیدند و جواب دادند، خیر، ما خودمان 
فقیر هس�تیم. خاخام پرسید پس حتماً همیش�ه نماز می خوانید و خدا را 
نیایش می کنید؟ جواب دادند؛ خیر، ما انس�ان های غافلی هس�تیم. حتی 
نمی دانی�م که چگونه باید نم�از خواند. خاخام گفت: پس به من بگوئید که 
چه می کنید؟ جواب دادند: ما با لطیفه و صحبت های خنده آور کسانی را که 

غمگین هستند، شاد می کنیم «

 این شرایط اگر چه در همه جای کشور ممکن است یکسان نباشد اما در 
بسیاری نقاط از جمله همین سیرجان قابل تعمیم است.
شهری که معادن، صنایع معدنی، بخش کشاورزی،
 برداشت پسته و موضوع کارآفرینی در آن، سرآمد است
 اما در کوچه و خیابان های آن به فقرایی بَر می خوریم که روزی خود را 
در سطل های زباله جستجو می کنند

دعوت به همکاری
ش�رکت پیش�تاز فرتاک به منظ�ور تکمیل کادر 

اداری خ�ود نیاز به اس�تخدام دو نف�ر خانم برای 

امور اداری و حس�ابداری با شرایط حداقل مدرک 

لیسانس در رشته های: علوم اجتماعی، مدیریت، 

ادبیات زبان فارسی و حسابداری دارد. 

شماره تماس:۰۹۱۰۲۷۳۶۰۴۷

جناب آقای 
محمدرضا قلیچ خانی 

انتص�اب  جنابعالی  به عنوان مدی�ر امور ارتباطات 
ش�هرداری س�یرجان را تبری�ک ع�رض نم�وده، 

موفقیت تان را آرزومندیم. 
هفته نامه نگارستان

بدنسازی و پرورش اندام فلکس
 ارائه برنامه های تخصصی ورزشی و غذایی

مربی: مهدی شول
قهرمان آسیا و کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی

خیابان ولی عصر سالن امام علی ۰۹۱۲۹۱5۲۶5۹
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هفته نامه نگارستان

بدنسازی و پرورش اندام فلکس
 ارائه برنامه های تخصصی ورزشی و غذایی

مربی: مهدی شول
قهرمان آسیا و کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی

خیابان ولی عصر سالن امام علی ۰۹۱۲۹۱5۲۶5۹



گ�روه فرهن�گ و هنر: ب��رای دومین بار 
سینما تجربه در س��یرجان تعطیل شد. بار 
اول در پایی��ز 97 به نمایندگی محمد جواد 
علیزاده که با فیلم »در جس��تجوی فریده« 
کارش را شروع کرد و این بار در زمستان 98 
به نمایندگی رضا سیوند که در خرداد امسال  
با فیل��م »قاضی و مرگ« داس��تان زندگی 
قاضی جنجالی تری��ن پرونده های جنایی و 
رییس اسبق داگستری سیرجان پا به پرده 
س��ینما قدس گذاشت و با فیلم »مهین« از 
فیلم های حاضر در سی و هفتمین جشنواره 
فیلم فج��ر در آذر ماه به کار خود پایان داد. 
این دو از اهالی هنر و عالقه مند به سینما و 
رشته عکاسی اند که هر کدام به دالیل خاص 
خود »س��ینما هنر و تجربه« را در سیرجان 
ادامه ن��داده و رفت��ن را بر مان��دن ترجیح 
دادن��د. این البته خاص س��یرجان نیس��ت. 
س��ینما تجربه در برخی شهرهای دیگر هم 
کش��ش الزم را برای جذب مخاطب به دلیل 
عدم وجود اسپانس��ر و برخ��وردار نبودن از 
حمایت های مورد نیاز از سوی متولیان کار 
پیدا نکرد. تاریخچه پیدایش س��ینما تجربه 
به س��ال 93 برمی گردد که در زمان ریاست 
حجت ا... ایوبی بر س��ازمان سینمایی ایران 
در دولت یازدهم پا گرفت و از دستاوردهای 
س��ینمایی آن دولت محسوب می شود. این 
گروه با هدف حمایت از آثار سینمایی کوتاه، 
بلند و مس��تند فیلمس��ازان ایران��ی به ویژه 
فیلمس��ازان جوان که از معیارهای هنری و 
فرهنگی نیز برخوردار هستند تشکیل شد؛ 
فیلم هایی که به هر دلیل امکان رسیدن به 

اکران تجاری برای آن ها فراهم نمی شد. 
ب��ا آغاز کار این گ��روه و نمایش فیلم هایش 
در پردیس های مختلف س��ینمایی به مرور 

زمزمه های مخالفان هم آغاز شد. به عقیده 
منتقدان این گروه از جریان حاشیه با اشغال 
سینماها برای فیلم اولی ها یا فیلم هایی که 
با »مخاطبان خاص«، فرصت فروش و رشد 
دیگر فیلم های جری��ان اصلی را گرفته و به 
بدنه س��ینما آس��یب وارد خواهند کرد. در 
حالی که س��ینمای »هنر و تجربه« فعالیت 
خ��ود را به طور رس��می از آن زم��ان آغاز 

کرد اما برخی نقدها در خصوص س��از و کار 
این گروه س��ینمایی به وج��ود آمد و برخی 
منتق��دان بر این باورند که س��ینمای »هنر 
و تجربه« برخ��الف آنچه دس��ت اندرکاران 
آن می گویند، می تواند بَر س��طح کیفی آثار 
سینمایی اثر نامطلوبی بگذارد. گروه »سینما 
هنر و تجربه« برای نمایش فیلم های کوتاه و 
مس��تند زمانی در کشور پا گرفت که حامی 

پروپاقرصی مثل حجت ا... ایوبی رییس وقت 
سازمان سینمایی کشور داشت.

آرزوی او به عنوان رییس سازمان سینمایی 
این بود که گروهی باید فیلم های س��ینمای 
هنر و تجربه را راه اندازی کند که بتوانند در 
این مس��یر رشد کنند. او همان زمان گفت: 
»ه��ر چق��در جلوتر رفتیم احس��اس کردم 
زمینه کار فراهم تر است و مطمئن شدم که 
این طرح در ایران قابل اجرا است لذا از همان 
آغاز خواستیم کار را به گونه ای طراحی کنیم 
که اس��تمرار داشته باشد. من به این تجربه 
بسیار دلبستگی و امیدوارم چون افرادی که 
با انگیزه و پشتکار هستند و جوانانی که به آن 
دل بسته اند، سرمایه های این کار هستند.« 
رییس سازمان سینمایی وقت گفت:»امیدی 
که به گروه هنر و تجربه دارم این اس��ت که 
عالوه بر اکران های خوب، یک گروه آوانگارد 
در عرصه مدیریت سینما و تجربه های جدید 
از مدیریت س��الن ها، تبلیغات و گفتگوها و 

جلسات فیلم باشد..«

◄ ◄ تجربه ناموفق در سیرجان 
س��ینما هن��ر و تجرب��ه اما در س��یرجان با 
اس��تقبال و حمایت رس��انه ها آغاز ش��د اما 
مش��کالت جنبی هر ب��ار آن را به تعطیلی 
کش��اند. رضا س��یوند آخری��ن نماینده این 
سینما در س��یرجان می گوید: سالن سینما 
قدس س��یرجان ب��ا ظرفی��ت440 صندلی 
در ردیف س��الن های سینمای طرح پایلوت 
وزارت فرهن��گ و هنر دوره پهلوی دوم قرار 
می گیرد، عموماً این سالن ها منسوخ شده اند 
و یا کاربری شان را از دست داده اند، از طرفی 
مرمت و به روزکردن این س��الن ها از جهت 
امکانات فّنی و سخت افزاری با امکانات مدرن 

امروز کاری بس��یار سخت اس��ت و حداقل 
این که شاید توجیه پذیر نباشد.

به هر جه��ت این س��الن ها ام��روزه با این 
ظرفیت بیشتر، بکار س��الن های اجتماعات 
می آیند تا س��الن س��ینما چون هزینه های 
تأمین و نگهداری خیل��ی زیادی را متوجه 

گردانندگانش می کند.
رضا سیوند معتقد است زمانی سینما تجربه 
می تواند اثربخش باشد که از سالن مناسب، 
اسپانس��ر خوب و حامیان ج��دی در حوزه 
فرهنگ برخوردار باش��د. چیزی که ما از آن 
به رغم برخی همکاری ها بی نصیب بودیم و 
همین ها کار را بر ما سخت می کرد چرا که 
دیگر کار به جایی رسیده بود که می بایست 
برخی هزینه ه��ا را از جیب بدهیم که قابل 
توجیه نبود. او می گوید: تجربه های سینمایی 
در س��یرجان موف��ق نبوده ان��د ش��اید یک 
دلیل��ش عدم عالقه و انگی��زه الزم در میان 
دست اندرکاران حوزه فرهنگ باشد. به عنوان 
مثال جش��نواره »سینما حقیقت« که شما 
خبرش را هفته گذش��ته نوشتید در خیلی 
جاها برگزار شد جز سیرجان در حالی که در 
شهر خودمان امکاناتش و زمینه اش را بهتر از 
برخی جاهای دیگر داشتیم اما در حالی که 
می توانست در شهر ما اثر بخش باشد از آن 
بی نصیب ماندیم. ممکن است سینمای هنر 
و تجربه در حیطه قوانین تعریف شده ارشاد 
ما نباش��د ولی از آنجا که متولی و بهره بردار 
سالن س��ینما، ارگان یاد شده است توپ در 
زمین آن ها اس��ت. اولین تعریف اداره ارشاد 
و فرهنگ اس��المی تولید فرهنگ اس��ت و 
سینما بی ش��ک یکی از مؤلفه های فرهنگی 
و اجتماعی یک ش��هر در حوزه فرهنگ به 

حساب می آید.

 شماره 1203 
3 شنبه 7 دی 1398  فرهنگ و هنر

غرفه های دیجیتال
در نمایشگاه کتاب کرمان 

نمایشگاه کتاب کرمان از امروز شنبه هفتم دی ماه در مجموعه نمایشگاه های 
بین الملل��ی کرم��ان با قریب 100 ه��زار عنوان کتاب ش��روع به کار می کند.  
مدیرعامل ش��رکت نمایش��گاه بین المللی جنوب ش��رق کرمان در این رابطه 
گفت: در این نمایش��گاه که تا روز جمعه آینده به مدت یک هفته دایر است 
برای اولین بار شاهد حضور بخش بین الملل نمایشگاه هستیم ضمن آنکه 1۵ 
غرفه رسانه های دیجیتال نیز در نمایشگاه کتاب حضور خواهند داشت و این 

به غنای نمایشگاه افزوده است.

خبر
از جمله بانوان فرهنگی که در ورزش هم موفقیت هایی داشته 
آزاده مهرابی اس��ت. او از ورزش��کارانی است که این هفته در 
رش��ته ی پاورلیفتینگ توانست به همراه چند ورزشکار بانوی 
س��یرجانی مقام های برتر این رش��ته را در مسابقات کشوری 

تهران در اوزان مختلف به خود اختصاص دهد. 
آزاده مهرابی در این رابطه به نگارس��تان گفت: »دو سال زیر 
نظر خانم مریم همتی در رش��ته بدن س��ازی کار  می کردم که 
وقتی آیتم های مختلف را به من گفت به سمت پاورلیفتینگ 
جذب ش��دم و اکنون 3 سال اس��ت به صورت حرفه ای در این 

رشته کار می کنم.«
مهرابی  اولین مدال��ش را در وزن60-  کیلوگرم با رکورد 90 

کیلوگرم در چهارمین ماه امس��ال دریافت کرد و بافاصله ی ۵ 
ماه تالش توانس��ت مدال طال را در وزن60 -  با رکورد 12۵ 
کیلوگرم به دست آورد. او می گوید: »در آخرین مسابقه حدود 
1۵0 شرکت کننده در تمام اوزان از تمام استان ها شرکت کرده 
بودند که من توانس��تم مدال طال را در این وزن کسب کنم و 
خودم را آماده مس��ابقات انتخابی آسیا نمایم.« مهرابی مشّوق 
اصلی اش را همسرش معرفی می کند و می گوید: » او خودش 

تمام هزینه ها را عهده دار است و به من کمک می کند«.
گفتنی اس��ت در این س��ری از مس��ابقات مریم همتی نیز به 
عنوان َس��ر داور و خانم ها فهیم��ه زینلیان در وزن۵0 - مدال 

طال و خانم قاسمی نیز در70 - مدال طال دریافت کردند.

محمدعلی آزادیخواه 

کوسه، ماهی ها را به نرِخ اشتها می خورد 
■ زوج های جواِن ماهی برای ماهِ عسل با یک تور 

به خشکی رفتند ودیگر برنگشتند. 
■ بچه ماهی ها، اگر شبی صد بار تشْک خواب شان 

را خیس کنند، کسی نمی فهمد. 
■ وقتی ماهی در افکارش غرق شود؛ صّیاد نجات غریقش می شود. 

■ کوسه، وقتی می بیند کسی به کسی نیست؛ برای انواِع آبزیان دندان 
تیز می کند. 

■ ماهی داخِل تُنگ، مثِل آْب توی جوی می رود و مثِل ریگ، تِه جوی 
می ماند. 

■ کوس��ه، نان را به نرِخ روز نمی خورد؛ بلکه ماهی ها را به نرِخ اش��تها 
می خورد. 

■ کوس��ه های دریا، پیش هیچ یک از آبزی��ان ریش گرو نمی گذارند؛ 
چون ریش ندارند. 

■ کوسه، بدوِن آنکه آب را گل آلود کند، فراواْن فراوان ماهی می گیرد. 
■ ماهی خیلی دلخوش اس��ت ک��ه خداونِد عالم گرب��ه را ذوحیاتین 

نیافریده است. 
■ ماهی ها برای اینکه گذشِت زمان را احساس نکنند، نََفْس نمی کشند. 

■ پته ی ماهی ها هیچگاه روی آب نمی اُفتد؛ بلکه زیِر آب می اُفتد. 
■ آب دریا، در مذاق همه ی ماهیان دریا خوش نیس��ت؛ چون کوس��ه 

وجود دارد و آلودگِی ساحل ها. 
■ از ب��س آب از گلوی ماهی پایین رفت که نفهمید کدامش خوش و 

کدامش ناخوش. 
■ آمدند آب پاکی روی دست ماهیان بریزند؛ دیدند دست ندارند؛ پس 

سرشان را زیر آب کردند. 
■ آب ج��ای خ��ودش را باز می کند، ماهیان هم جای خودش��ان را و 

کوسه ها هم با زیرکی و نقشه ها آن باال باال جای گرفته اند. 
■ آبزیان همه در آبند، ولی همیشه آبشان به یک جوی نمی رود. 

■ دنی��ا را آب بُرد، ماهی بی فکر و عاقبت بینی در همان آب بی خیال 
و بی تفاوت خوابید.

عمر کوتاه سینمای هنر و تجربه در سیرجان 

چراغی که زود 
خاموش شد 

رضا سیوند: دیگر کاری از دست من بر نمی آمد

کاریکلماتور

از فرهنگ
تا ورزش 

آگهی تغییرات ش�رکت راه نورد آرین پاریز ش�رکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 3839 و شناس�ه ملی 14005096750 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1398/09/06 : - محل ش�رکت به آدرس جدید ش�رکت : اس�تان 
کرمان ، شهرستان سیرجان ، بخش مرکزی ، شهر سیرجان، محله شهرک سمنگان 
، خیاب�ان الدن جنوب�ی ، کوچ�ه الدن جنوبی 11 ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپس�تی 
7819991794 می باش�د وماده مربوطه در اساس�نامه اصالح می گ�ردد . اداره کل 
ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسس�ات غیرتجاری 

سیرجان )691499(

آگه�ی تغییرات ایمن پارس س�یرجان موسس�ه غیر تجاری به ش�ماره ثبت 
257 و شناس�ه ملی 14003918562 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
بطور ف�وق العاده م�ورخ 1398/03/04 و طبق نامه ش�ماره 2945/6/15/2/11/147 
مورخ98/03/07 فرماندهی انتظامی اس�تان کرمان الف( اعضا هیئت مدیره به شرح 
ذی�ل به مدت دو س�ال انتخاب گردیدند: آق�ای یداهلل منتظری آبادهء ش�ماره ملی 
3071328591 - علی منتظری آبادهء ش�ماره ملی 2296831559 - مریم تیموری 
ش�ماره ملی 3071038240 - محمدحسین تیموری ش�ماره ملی 3070675344 - 
ناصر پاینده ش�ماره ملی 1375602438 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )694546(

آگهی تغییرات شرکت عمران پویش سیرجان شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 3132 و شناس�ه ملی 14000235120 به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره 
مورخ 1398/09/04 تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : -1 خانم مریم خطیبی ش�ماره ملی 
3071150581 ب�ه س�مت مدیر عام�ل و عضو هیئت مدیره - آق�ای علی رضا نظری 
محمودآبادی ش�ماره ملی 3071102496 به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای صالح 
جهاندیده ش�ماره ملی 3179886390 به س�مت نائب رئیس هیئت مدیره -2 کلیه 
اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت ، قراردادها وعقود اسالمی و سایر نامه های 
اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر ش�رکت معتبر می باش�د . اداره کل 
ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسس�ات غیرتجاری 

سیرجان )697606(

تاسیس ش�رکت س�هامی خاص مهرازان توس�عه جنوب س�منگان درتاریخ 
20/09/1398 به ش�ماره ثبت 4776 به شناس�ه مل�ی 14008831718 ثبت و 
امض�ا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به ش�رح زی�ر جهت اطالع عموم 
آگه�ی میگردد. موض�وع فعالیت :انج�ام کلیه ام�ور پیمانکاری عمران�ی و ابنیه – 
س�اختمان سازی ،شهرک سازی، راه سازی، جاده س�ازی ، جدول کشی،پل سازی، 
پیاده رو س�ازی، فضاس�بز ،نقشه کش�ی ،نقش�ه برداری-س�اخت، اجراء و نظارت 
واحدهای مسکونی اداری و تجاری- انجام کلیه امور مربوط به تاسیسات )آب ،برق، 
گاز،مخابرات،فاضالب( - انجام کلیه خدمات عمومی - تنظیف ساختمانهای اداری ، 
مس�کونی ، تجاری- انجام امور پیمانکاری مربوط به تولید ، توزیع، انتقال نیرو، اعم 
از نیروگاه ها ، شبکه های برق وتاسیسات برقی ،پست های توزیع و الکترونیک عام 
و خاص، سیس�تم های کنترل برق و ابزار دقیق- خرید و فروش کلیه کاالهای مجاز 
بازرگان�ی ،صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، ترخیص کاال از گمرکات- 
شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی- خاکبرداری ، گود برداری ، باطله 
برداری ، اکتش�اف ،استخراج ، بهره برداری از معادن رو باز وزیر زمینی، حمل ونقل 
م�واد معدنی در محدوده مع�دن- تامین ، تعمیر ، نگهداری ماش�ین آالت صنعتی ، 
معدنی ، اداری- تامین نیروی انس�انی ش�رکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراج�ع ذیرب�ط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به م�دت نامحدود مرکز اصلی : 
اس�تان کرمان ، شهرستان س�یرجان ، بخش مرکزی ، شهر س�یرجان، محله وحید 
، کوچ�ه ]هج�رت32[رزم آوران9 ، بلوار هجرت ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپس�تی 
7816776416 سرمایه ش�خصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی 
منقس�م به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال 
توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 691223201 مورخ 1398/09/14 نزد بانک 
تجارت ش�عبه ولعیصر س�یرجان با کد 22320 پرداخت گردیده اس�ت اعضا هیئت 
مدیره آقای مس�لم پوررضاقلی به شماره ملی 3060083096و به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای هادی پوررضاقلی به شماره ملی 3060163472و 
به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای مجتبی پوررضاقلی به شماره ملی 
3071799632و به س�مت عضو هیئت مدیره به مدت 2 س�ال و به سمت مدیرعامل 
به مدت 2 س�ال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اس�ناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل چک ، س�فته ، بروات ، قراردادها عقود اس�المی و همچنین کلیه نامه های 
ع�ادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر ش�رکت معتبر می باش�د. اختیارات 
مدی�ر عامل : طبق اساس�نامه بازرس�ان آق�ای عقی�ل پوررضاقلی به ش�ماره ملی 
3060240566 به س�مت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای محمدعلی 
بیگلری پناه به ش�ماره ملی 3072013934 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال 
مالی روزنامه کثیر االنتش�ار نگارستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
ثب�ت موضوع فعالی�ت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باش�د. اداره 
کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

سیرجان )697611(

آگهی تغییرات ش�رکت سیرجان بتن راه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
643 و شناس�ه ملی 10860520410 به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ 
1398/09/12 الف-تعیی�ن س�مت مدی�ران : آقای عبدالرضا نظ�ری محمودآبادی با 
شماره ملی 3071113293 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای اصغر نژادپوراسمعیلی 
با ش�ماره مل�ی 3071937482 به س�مت نایب رئیس هیئت مدی�ره آقای غالمرضا 
نظری محمودآبادی با ش�ماره ملی 3071331061 به س�مت مدیرعامل و عضو هیئت 
مدی�ره خانم زهرا نظری با ش�ماره ملی 3071191588 به س�مت عضو هیئت مدیره 
خانم مریم نظری با شماره ملی 3071260431 به سمت عضو هیئت مدیره ب- کلیه 
اس�ناد و اوراق بهادار و تعهدآور ش�رکت از قبیل چک، س�فته، بروات، قراردادها و 
عقوداس�المی ب�ه امض�اء مدیرعامل ش�رکت و همراه ب�ا مهر ش�رکت دارای اعتبار 
می باش�د. اداره کل ثب�ت اس�ناد و امالک اس�تان کرم�ان مرجع ثبت ش�رکت ها و 

موسسات غیرتجاری سیرجان )697616(

آگهی تغییرات ش�رکت نیک نمای خاوران ش�رکت س�هامی خاص به شماره 
ثبت 1669 و شناس�ه ملی 10860540750 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/04/31 : - آقای محس�ن قاس�می پور افش�ار به 
ش�ماره ملی 3131450622 به س�مت بازرس اصلی و خانم عالیه قاس�می پور افشار 
به ش�ماره ملی 3071809301به س�مت بازرس علی البدل برای مدت یکس�ال مالی 
انتخاب ش�دند. اداره کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری سیرجان )697618(

آگه�ی تغییرات ش�رکت عمران پویش س�یرجان ش�رکت س�هامی خاص به 
شماره ثبت 3132 و شناسه ملی 14000235120 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی ع�ادی بطور فوق العاده م�ورخ 1398/09/04 تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د 
: -1 اعض�اء هیئت مدیره به ش�رح ذیل به مدت دو س�ال انتخ�اب گردیدند: -خانم 
مریم خطیبی ش�ماره ملی 3071150581 - علیرضا نظری محمود آبادی شماره ملی 
3071102496 - آقای صالح جهاندیده شماره ملی 3179886390 -2آقای علی پور 
جعفرآبادی ش�ماره ملی 3071795734 بعنوان بازرس اصلی و خانم رحیمه شهابی 
شماره ملی 3071761139 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب 
ش�دند . -3 روزنامه نگارستان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد . اداره کل 
ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسس�ات غیرتجاری 

سیرجان )697625(

تاس�یس موسس�ه غیر تج�اری داوری داوران فرهیخته عدالتخ�واه درتاریخ 
1398/09/20 به ش�ماره ثبت 421 به شناس�ه ملی 14008834189 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به ش�رح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 
موض�وع : -انج�ام کلیه امور مرب�وط به داوری طبق مواد 454 ال�ی 501 قانون آئین 
دادرس�ی مدنی. درصورت ل�زوم پس از اخذ مجوزه�ای الزم از مراجع ذیربط مدت 
: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اس�تان کرمان ، شهرس�تان سیرجان 
، بخ�ش مرکزی ، ش�هر س�یرجان، محل�ه بلوارس�یدجمال ، کوچه س�ید جمال34 
، بل�وار س�ید جمال ، پالک 178 ، طبقه همکف کدپس�تی 7815738511 س�رمایه 
ش�خصیت حقوقی : 1,000,000 ریال می باش�د. اسامی و میزان س�هم الشرکه شرکا 
: آق�ای منصور داوری به ش�ماره مل�ی 3071264836 دارنده 950,000 ریال س�هم 
الشرکه خانم خدیجه حمزه نژادی به شماره ملی 3130973664 دارنده 50,000 ریال 
سهم الش�رکه اولین مدیران : آقای منصور داوری به ش�ماره ملی 3071264836 و 
به س�مت مدیرعامل و به س�مت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم خدیجه 
حمزه نژادی به ش�ماره ملی 3130973664 و به س�مت عضو هیئت مدیره به مدت 
نامحدود دارندگان حق امضا : امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهد آور مؤسس�ه از قبیل 
چک، س�فته ، بروات ، قراردادها ، عقود اس�المی و کلیه نام�ه های عادی و اداری با 
امضاء مدیرعامل همراه با مهر موسس�ه معتبر میباش�د اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساس�نامه ثبت موضوع فعالیت مذکور،ب�ه منزله اخذ و ص�دور پروانه فعالیت نمی 
باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری سیرجان )697628(

آگهی تغییرات ش�رکت حافظ آثار درخشان ش�رکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 2000 و شناس�ه ملی 10860547055 به اس�تناد صورتجلسه هیئت مدیره 
م�ورخ 1398/01/20 الف-تعیین س�مت مدیران : آقای ارس�الن طی�اری به کدملی 
3070850375به س�مت نایب رئی�س هیئت مدیره خانم ناهید طی�اری به کد ملی 
3071230893 ب�ه س�مت رئی�س هیئ�ت مدیره آقای محس�ن طیاری ب�ه کد ملی 
3070102263 ب�ه س�مت عضو هیئت مدی�ره و مدیرعامل ب- کلیه اوراق واس�ناد 
بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک سفته بروات وقراردادها وعقوداسالمی واوراق 
عادی وسایر مکاتبات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره 
کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

سیرجان )697634(

آگهی تغییرات ش�رکت س�یرجان بتن راه ش�رکت س�هامی خاص به شماره 
ثبت 643 و شناس�ه ملی 10860520410 به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی 
ع�ادی بطور فوق العاده م�ورخ 1398/09/12 الف-اعضاء هیئ�ت مدیره به قرار ذیل 
برای مدت دو س�ال انتخاب گردیدند: آقای عبدالرضا نظری محمودآبادی با ش�ماره 
مل�ی 3071113293 آق�ای اصغر نژادپوراس�معیلی با ش�ماره مل�ی 3071937482 

آقای غالمرضا نظری محمودآبادی با ش�ماره مل�ی 3071331061 خانم زهرا نظری با 
ش�ماره ملی 3071191588 خانم مریم نظری با شماره ملی 3071260431 ب-خانم 
مهدی�ه نظری با ش�ماره ملی 3071811381 به س�مت بازرس اصل�ی و خانم طلعت 
نژادپوراس�معیلی با ش�ماره ملی 3071354622 به س�مت بازرس علی البدل برای 
مدت یک س�ال مالی انتخاب شدند. ج- روزنامه کثیراالنتشار نگارستان جهت نشر 
آگهی های ش�رکت انتخاب شد. د- ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به 
س�ال 1397 مورد تصویب قرار گرفت. اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )697643(
آگهی تغییرات شرکت نیک نمای خاوران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1669 
و شناسه ملی 10860540750 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1398/04/31 : - س�رمایه ش�رکت از مبلغ 1000000 ریال به مبل�غ 1000000000 )یک 
میلیارد( ریال منقس�م به یکصد س�هم 10000000 ریالی با نام عادی از محل پرداخت 
نقدی طی گواهی شماره98/4/19-8643396-3401 بانک دی شعبه مرکزی کرمان 
افزایش یافت در نتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان 

)697644(

آگهی تغییرات ش�رکت حافظ آثار درخشان ش�رکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 2000 و شناس�ه ملی 10860547055 به اس�تناد صورتجلسه مجمع عمومی 
عادی س�الیانه مورخ 1398/01/20 الف- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 
2 سال انتخاب گردیدند: خانم ناهید طیاری به کد ملی 3071230893 آقای ارسالن 
طی�اری به کدملی 3070850375 آقای محس�ن طیاری به ک�د ملی 3070102263 
ب- آقای مهران طیاری به کدملی3071041195 به س�مت بازرس اصلی خانم پوران 
صال�ح به کدملی30700077341 به س�مت ب�ازرس علی البدل برای مدت یکس�ال 
مالی انتخاب گردیدند. ج-صورتهای مالی منتهی به 97 ش�امل ترازنامه وصورتهای 
س�ودوزیان مورد تصویب مجمع قرار گرفت. اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان 

کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )697647(
آگهی تغییرات ش�رکت پسته مهر سیرجان شرکت س�هامی خاص به شماره 
ثبت 3437 و شناس�ه ملی 14003610606 به اس�تناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1398/09/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1آقای محسن زیدآبادی نژاد شماره 
ملی 3070395961به س�مت مدیرعامل و رئی�س هیئت مدیره - آقای رضا وحیدی 
پور ش�ماره ملی 3070446140 به س�مت نائب رئیس هیئت مدیره - آقای مس�عود 
زیدآب�ادی نژاد ش�ماره ملی 2992879258 به س�مت عضو هیئ�ت مدیره -2کلیه 
اس�ناد و اوراق بهادار و تعهد آور ش�رکت ، عقود اس�المی و اوراق عادی و اداری با 
امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )700276(
آگهی تغییرات ش�رکت پسته مهر سیرجان شرکت س�هامی خاص به شماره 
ثبت 3437 و شناس�ه ملی 14003610606 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
ع�ادی بط�ور فوق العاده م�ورخ 1398/09/02 تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : -1 اعضاء 
هیئت مدیره به ش�رح ذیل به مدت دو س�ال انتخاب گردیدند: - محسن زیدآبادی 
ن�ژاد ش�ماره ملی 3070395961 - رضا وحیدی پور ش�ماره مل�ی 3070446140 - 
مسعود زیدآبادی نژاد شماره ملی 2992879258 -2 آقای جواد نودین نژاد شماره 
مل�ی 3060121400 بعن�وان بازرس اصل�ی و آقای ابوالفضل نودین نژاد ش�ماره ملی 
3060266026 بعن�وان بازرس علی البدل برای مدت یکس�ال مالی انتخاب ش�دند 
-3 روزنامه نگارس�تان جهت درج آگهی های ش�رکت انتخاب ش�د. اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان 

)700278(
آگهی تغییرات ش�رکت گهر روش سیرجان شرکت س�هامی خاص به شماره 
ثبت 1071 و شناس�ه ملی 10860532704 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/08/10 : - موسس�ه حسابرس�ی کوش�امنش به 
شناس�ه مل�ی 10100434110 را بعنوان بازرس اصلی و محمد عضدی به ش�ماره ملی 
3070101348 را ب�ه بعن�وان ب�ازرس علی البدل ب�رای مدت یکس�ال مالی انتخاب 
گردیدند. - ترازنامه، صورتهای مالی و یادداش�تهای همراه برای س�ال مالی منتهی 
به تاریخ 1397/12/29 به تصویب رس�ید. - روزنامه نگارستان به منظور درج آگهی 
های ش�رکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )703646(
آگهی تغییرات ش�رکت گهر خدمات سیرجان شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 1998 و شناس�ه ملی 10860547021 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
ع�ادی بطور فوق الع�اده م�ورخ 1398/09/10 تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : -1 هیات 
مدیره جدید ش�رکت به ش�رح ذیل برای مدت 2 س�ال انتخاب ش�دند: - ش�رکت 
تعاون�ی گهرعمران س�یرجان به شناس�ه مل�ی -10860530016 ش�رکت گهرروش 
س�یرجان به شناسه ملی: -10860532704 ش�رکت گهرهمکار سیرجان به شناسه 
ملی:10860533116 -2 موسسه حسابرسی کوشامنش به شناسه ملی 10100434110 
را بعنوان بازرس اصلی و آقای رضا یزدی به شماره ملی 3071472463 را به بعنوان 
بازرس علی البدل برای مدت یکس�ال مالی انتخاب نمودند. -3روزنامه نگارستان به 
منظور درج آگهی های ش�رکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اس�ناد و امالک استان 

کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )703648(

آگهی تغییرات ش�رکت گهر روش س�یرجان ش�رکت س�هامی خاص به شماره ثبت 
1071 و شناس�ه ملی 10860532704 به اس�تناد صورتجلس�ه مجم�ع عمومی فوق 
العاده مورخ 1398/08/10 : - سرمایه شرکت از مبلغ 340866784000 ریال به مبلغ 
741955200000 ریال از محل پرداخت نقدی س�هامداران، طبق نامه بانک س�په به 
ش�ماره 1099 مورخه 1398/08/14 مورد تصویب مجمع واقع ش�د و س�هام شرکت 
به )121632( س�هم به ارزش ریالی هر س�هم به مبلغ )6100000( ریال افزایش یافت 
و ماده مربوطه اساس�نامه اصالح گردید . - محل ش�رکت به آدرس سیرجان، محله 
ک�وی امام ، خیابان ش�هید مطهری ، خیابان دکتر فاطم�ی ، طبقه همکف، پالک 26 
کد پس�تی 7816959379 تغییر یافت و ماده )1( اساس�نامه به ش�رح فوق اصالح 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری سیرجان )703668(
تاس�یس ش�رکت ب�ا مس�ئولیت مح�دود آرون کار آفرین�ان اوج درتاری�خ 
1398/03/08 به شماره ثبت 4636 به شناسه ملی 14008364497 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به ش�رح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 
موضوع فعالیت :تس�هیل ش�رایط در زمینه های مربوط به تحقیقات بازار، مدیریت 
جذب س�رمایه و ش�ناخت بازار ، تحقیق در زمینه های تربیت آموزش و مش�اوره ، 
راه اندازی و مدیریت کس�ب وکار کنترل و نظارت های هر حوزه ش�غلی سازمان ها 
و ادارات حمایتی از کس�ب وکار هماهنگی با موسسات و س�ازمانهای مرتبط ، ارائه 
خدمات توانمند س�از و توس�عه دهنده کس�ب وکار در قالب ایج�اد مدیریت، انجام 
مش�اوره و بازار یابی غیر ش�بکه ای ، ارائه زیر ساخت های حقوقی ، فنی ، بازرگانی 
، مش�ارکت ، مدیری�ت خرید و فروش ، عقد قرار داد با اش�خاص حقیقی و حقوقی، 
ش�رکت در نمایش�گاه های داخلی و خارجی بین الملل�ی تخصصی و غیر تخصصی 
، تس�هیل ش�رایط حمایتی کس�ب وکار ، تسهیل شرایط مش�اوره ، تسهیل شرایط 
ب�ازار یابی - تعامل واحدهای صنعتی با دس�ت ان�درکاران بخش صنعت و اقتصادی 
کشور- ش�رکت در نمایشگاه ها ، کار گاهها ،سمینارها ،نشت های تخصصی و غیره 
، در س�طح محلی و ملی و بین المللی برای بر طرف کردن نیازهای فنی، مدیریتی ، 
بازاریابی ، خدماتی و غیره در چار چوب مصوبات مجامع عمومی ش�رکت و مقررات 
جاری کش�ور-هماهنگی برای ارائه هر گونه خدمات آموزش�ی، تربیتی ، مشاوره ای 
، س�رمایه گذاری ، حمایت کس�ب و کار بازاریابی ، سیاست گذاری و تصمیم گیری ، 
راه اندازی و مدیریت پروژه کس�ب و کار و قوانین نظارتی - ارائه خدمات تخصصی 
و مش�اوره ای )خدمات علمی ، تحقیقاتی و فن�ی (- انجام خدمات نظارتی بر پروژه 
های اجرایی و مش�اوره ای - ارائه خدمات توسعه ی کارآفرینی - ایجاد مراکز رشد 
و خدمات ایجاد و توس�عه ی کس�ب و کار - ارائه خدمات توس�عه محصول جدید - 
ارائه خدمات ایجاد و توس�عه ی خوشه های کسب وکار - تشخیص فرصت های کار 
آفرینی - انجام خدمات توسعه ی فناوری درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم 
از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اس�تان 
کرمان ، شهرستان سیرجان ، بخش مرکزی ، شهر سیرجان، خیابان شریعتی ، کوچه 
)فضای س�بز( ، کوچ�ه زمرد 1 ، پ�الک 0 ، طبقه همکف کدپس�تی 7815786599 
س�رمایه ش�خصیت حقوقی عبارت اس�ت از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان س�هم 
الش�رکه هر یک از ش�رکا فرهنگی آموزش�ی معراج اندیش�ه س�یرجان به شناسه 
مل�ی 14003721232 و به نمایندگ�ی محمدعلی ایران نژاد پاریزی به ش�ماره ملی 
3071640471 دارنده 200000 ریال س�هم الش�رکه خانم الهه رضوانی پور به ش�ماره 
ملی 3060004889 دارنده 80000 ریال سهم الشرکه خانم محبوبه خاندانی به شماره 
ملی 3060027196 دارنده 80000 ریال س�هم الش�رکه خانم زهره سلطان احمدی به 
ش�ماره ملی 3060115656 دارنده 80000 ریال س�هم الشرکه خانم المیرا جعفری به 
ش�ماره ملی 3060144532 دارنده 80000 ریال سهم الش�رکه خانم سیده ساناز بن 
رضوی به ش�ماره ملی 3060162166 دارنده 80000 ریال س�هم الشرکه خانم افسانه 
خواجوئی س�یرجانی به شماره ملی 3060224536 دارنده 80000 ریال سهم الشرکه 
خانم س�میه ذبیحی نژاد به ش�ماره مل�ی 3071167431 دارنده 80000 ریال س�هم 
الشرکه آقای سید حسام الدین شهیدی کرانی به شماره ملی 3071650892 دارنده 
80000 ریال س�هم الش�رکه خانم راهبه عبداللهی به ش�ماره مل�ی 4849844571 
دارنده 80000 ریال سهم الشرکه خانم سمیه عبدالهی به شماره ملی 4849860745 
دارنده 80000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره فرهنگی آموزشی معراج اندیشه 
سیرجان به شناسه ملی 14003721232 و به نمایندگی محمدعلی ایران نژاد پاریزی 
به ش�ماره ملی 3071640471و به س�مت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم 
الهه رضوانی پور به شماره ملی 3060004889و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به 
مدت نامحدود خانم س�یده س�اناز بن رضوی به شماره ملی 3060162166و به سمت 
عض�و هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم افس�انه خواجوئی س�یرجانی به ش�ماره 
مل�ی 3060224536و به س�مت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم س�میه 
عبدالهی به ش�ماره ملی 4849860745و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به 
س�مت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور ش�رکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و 
همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیر عامل و عضو هیئت مدیره آقای 
محمدعلی ایران نژاد پاریزی ش�ماره ملی 3071640471 همراه با مهر شرکت معتبر 
می باش�د اختیارات مدیر عامل : طبق اساس�نامه روزنامه کثیر االنتش�ار نگارستان 
جهت درج آگهی های ش�رکت تعیین گردید. ثب�ت موضوع فعالیت مذکور به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باش�د. اداره کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )707370(



 آق�ای ش�هردار در اولی�ن 
س�ؤال بگویید در سه ماه مانده 
به پایان س�ال ش�رایط بودجه 
اس�ت. چه  ش�هرداری چگونه 
پروژه های�ی دنبال می ش�ود و 
آیا بودجه ای که سال قبل برای 
امس�ال پیش بین�ی ش�ده بود 

محقق شد یا خیر؟
ضم��ن س��ام و خدا ق��ّوت عرض 
کن��م بودجه ای که ش��هرداری در 
س��ال1397 با رق��م 214 میلیارد 
توم��ان تقدی��م ش��ورا ک��رده و به 
تصویب رسیده بود خوشبختانه به 
هّم��ت معاون��ان و کارکنان خدوم 
ش��هرداری امروز با افتخ��ار اعام 
می کنم ک��ه 75 درصد این بودجه 
یعنی بالغ بر 165 میلیارد تومان آن 
محقق ش��ده که انصافاً با توجه به 
شرایط اقتصادی کشور و نرخ تورم 
باال، نشان از هّمت واالی مسئولین 
افزای��ش مش��ارکت های  و  مال��ی 
مردم��ی در ای��ن مجموع��ه دارد. 

به همین دلی��ل من امروز معاونینم 
را ه��م دع��وت کردم ت��ا آن ها هم 
درحوزه ه��ای مربوط به خودش��ان 

مردم را در جریان کار قرار بدهند.
 فک�ر می کنید با این بودجه 
پروژه ه�ای ش�هرداری به کجا 
بیانجامند. مث�ًا ترمینال یکی 
از پروژه هایی اس�ت که سال ها 
گذشته و به آخر نرسیده است؟

ای��ن ط��رح ک��ه از س��ال ها قبل، 
اس��تارت خورده ب��ود و ق��رار بود 
سال گذش��ته به  بهره برداری برسد 
ک��ه بنا ب��ه دالیل��ی نش��د ولی با 
پیش��رفت هایی ک��ه در احداث آن 
ش��ده اآلن در وضعیتی اس��ت که 
اگر همین فردا هم قرار به ش��روع 
به کار آن باشد قابلیت افتتاح دارد. 
95 درص��د از کارهای ترمینال اعم 
از محوطه سازی و ساختمان سازی 
انج��ام ش��ده و ب��رای مبحث 10 
غرف��ه ی  موج��ود از همین ش��نبه 
جاری، آگهی مزایده داده می ش��ود 

و همین ج��ا ه��م خواهش می کنم 
از تعاونی ه��ای محترم که در نقاط 
مختلف شهر مس��تقر هستند و از 
همان ابت��دا در آگهی های مزایده، 
همراهی و مشارکت داشته باشند و 
بتوانیم برای عید امسال به مسافران 
از طری��ق همین ترمین��ال به طور 
آبرومندانه و منّظم خدمات رس��انی 

نماییم.  
◄ یگانه:  من هم در ابتدا از شما 
تش��کر می کنم. تعداد طرح های در 
دست اجرای ما 20 پروژه هستند. 
اگر بخواهم به مهم ترین ها، اشاره ای 
گذرا داشته باشم، در پروژه ترمینال 
تاکنون 15 میلیارد هزینه عمرانی 
کرده ای��م. پ��روژه ب��ازار روز، 300 
میلیون تومان هزینه در بَرداش��ته 
و بقی��ه پروژه ها در ح��ال تکمیل 
هس��تند. خود محوطه بازار روز در 
حقیقت یک »رین��ِگ« حرکتی و 
فضای دنج عاوه بر س��ایر پارک ها 
و بوستان ها مثل )ملت( و )مسافر( 

در اختیار مس��افران ن��وروزی قرار 
می گی��رد. مضاف��اً ای��ن م��کان با 
بهره گی��ری حرف��ه ای و ش��یک از 
امکاناِت نورپردازی، محوطه سازی و 
آب نماِی موزیکال به یک راسته ی 
تجاری خیلی ق��وی مبّدل خواهد 
شد که فست فودها و سایر مشاغل 
مرتبط در آن مستقر شوند و به یک 
جداره شهری یا یک پیاده راه مدرن 
تبدیل ش��ود. در اینج��ا هم بحث 
زیباسازی شهری و هم بحث رونق 
گرفتن مس��ائل تجاری و اقتصادی 
در پروژه بازار روز دیده شده است. 
 بحث آسفالت معابر دغدغه 
همیش�گی م�ردم بوده اس�ت. 
آخرین وضعی�ت در این زمینه 
چیس�ت و ت�ا پایان س�ال چه 
تعداد خیابان تحت پوشش قرار 

می گیرند؟
◄ش�هردار: م��ن  عذرخواه��ی 
می کن��م که عب��ور و م��رور مردم 
و  اخی��ر  بارندگی ه��ای  اث��ر  ب��ر 
دچ��ار  معاب��ر  آب گرفتگی ه��ای 
مشکاتی ش��ده بود البته پارسال 
ه��م ق��ول داده بودیم که بخش��ی 
از آب گرفتگی ه��ا را رف��ع کنی��م، 
متأسفانه به خاطر یک سری عملیات 
عمرانی و انتخ��اب پیمانکار و طی 
مراح��ل قانون��ی ب��رای جابه جایی 
تیره��ای برق در بل��وار هجرت که 
آقای مهندس یگانه هم اشاره کرد، 
ُخلف وعده ش��د و نتوانستیم پروژه 
دفع آب های زیرس��طحی را مطابق 
با قولی که دادیم، انجام بدهیم ولی 
آن را دنب��ال خواهیم ک��رد که به 

سرانجام برسد.
◄یگانه: کار خوبی ک��ه در بلوار 

هجرت انجام ش��د، ای��ن بود که ما 
چ��ون در ادامه کار کانال کش��ی به 
پایه های روش��نایی تیره��ای برق 
برخ��ورد کردی��م و ب��ا هماهنگی 
راهنمای��ی و ب��ا توج��ه ب��ه طرح 
تفضیلی خودم��ان،  عرض پیاده رو 
را کمت��ر کردیم که بنابراین عرض 
خیاب��ان بیش��تر ش��د. خ��ود این 
موضوع، موجب وقف��ه و تأخیر در 
کارم��ان ش��د اما در عوض س��بب 
ش��د ک��ه در خص��وص کم ش��دن 
مش��کات ترافیکی قدم ماندگاری 
برداش��ته ش��ود. در پ��روژه بعدی، 
دقیق��اً همی��ن مش��کل را در بلوار 
 ) )حمزه  سیدالشهداءعلیه الّس��ام 
در مکی آباد داش��تیم که همیش��ه 
آب گرفتگی داشت و وضع آسفالت 
بلوار هم مناس��ب نب��ود. دو کانال 
از دو س��وی ابتدای بل��وار یعنی از 
تقاطع بلوار ش��اهد ت��ا انتهای آن 
اح��داث کردی��م ک��ه کل آب این 
خیاب��ان و کوچه ه��ای اط��راف را 
جمع آوری می کند و به پایین دست 
منتقل می ش��ود ک��ه یک میلیارد 
توم��ان هزین��ه داش��ت. در قضیه 
پیاده راه و فضای س��بز حاش��یه ی 
بلوار چم��ران نیز که مجموعه صدا 
و سیما را دور می زدند و واقعاً مورد 

استقبال وسیع مردم قرار گرفت. از 
پارسال همین رینگ را در بلوار قائم 
ایجاد کردیم که از میدان کش��تی 
ش��روع می ش��ود و تا بل��وار والیت 
امتداد دارد. ای��ن پروژه را در چند 
فاز ش��روع کردی��م و قراردادهای 
روش��نایی، ج��داول و کف پوش ها 
را تدوی��ن کردی��م. روش��نایی که 
پایه های آن نصب ش��ده، از میدان 
نیروی دریای��ی تا بلوار عباس��پور 
ادامه دارد و ف��از اول آن در جهت 
افزایش نشاط در جامعه، 22 بهمن 

افتتاح می شود. 
◄یگانه: ما تصمی��م گرفتیم که 
یعنی  دغدغه شهروندان  مهم ترین 
آس��فالت را مرتفع کنیم و س��پس 
دغدغه ه��ای  پیگی��ری  به دنب��ال 
بزرگت��ر بروی��م. م��ا 15 میلی��ارد 
تومان از ابتدای س��ال 1397 تا به 
ح��ال، جدول گذاری انج��ام دادیم. 
خیاب��ان خی��ام ب��ه عل��ت این که 
بح��ث مهمانس��رای جهانگردی و 
مس��افران و سینما در آن جا به طور 
ج��ّدی مطرح بود یا خ��ود خیابان 
ولی عصر)عج��ل ا... تعال��ی فرج��ه 
الّش��ریف( که خیابان اصلی ش��هر 
و راس��ته تجاری و ترافیکی است، 
تصمیم گرفتیم کل ش��هر را به سه 

قسمت تقس��یم کنیم. مرکز، غرب 
و ش��رق. مثًا بلوار فاطمیه از یک 
س��و، بلوار هجرت از سمت دیگر و 
ولی عصر در مرکز ش��هر را همزمان 
به دس��ت گرفتیم و مث��ًا خیابان 
خواجه نظ��ام و بلوار حمزه و س��ایر 
خیابان های ش��هر را پوشش دادیم 
که بیش��ترین دسترس��ی و عبور و 
مرور ش��هری در این نقاط از شهر 

بود.
موضوع آسفالت در سیرجان 
به ط�رح فاضاب ش�هری ِگره 
عجیب�ی خورده اس�ت. چگونه 
می خواهید این مش�کل را حل 

کنید؟
مس��ئله  همین  دقیقاً  ◄یگان�ه: 
وجود دارد. ببینید االن در خیابان 
ش��ریعتی ی��ا ولی عص��ر مباح��ث 
مربوط ب��ه تعوی��ض لوله های آب 
از »آزبس��ت« به »ُچ��دن« و فیبر 
نوری و جداس��ازی آب خام از آب 
ش��رب در حال اجرا اس��ت. خب تا 
این ها تمام نش��ود و طرح فاضاب 
اجرا نگردد نمی توان آسفالت کرد. 
بای��د یک بار این کارها انجام ش��ود 
تا قرار نباش��د ما آسفالت کنیم اما 
مثًا با ناهماهنگی اداره گاز یا فان 
اداره دیگر دوباره مشغول تخریب و 

حفاری بشویم. 
چگون�ه ای�ن هماهنگی ه�ا 

انجام می شود؟
معموالً در کمیسیون حفاری همه 
ارگان ه��ا را دع��وت می کنیم و به 
آن ها مهلت می دهی��م تا عملیات 
عمرانی ش��ان را تم��ام کنن��د ت��ا 

مشکات بعدی پیش نیاید.
به ه�ر ح�ال نارضایت�ی از 
حفاری ها و مس�دود ش�دن ها 

وجود دارد.
بله! خیلی جاها که نارضایتی هست 
مردم گمان می کنند که شهرداری 
آن ه��ا را دچار مش��کل ک��رده در 
صورتی که  مربوط به سازمان های 

دیگر است. 
 مسدود ش�دن خیابان ها تا 

چه زمان طول خواهد کشید؟
◄شهردار: دیروز در شورا مصوب 
شد که تا 1 اسفند، ما مجوز حفاری 
می دهیم که از اول اس��فند باید به 
سمت ترمیم و اصاح بروند و آقای 
یگان��ه باید ط��وری مدیریت کنند 
ک��ه مجوزه��ای80 کیلومتری که 
امس��ال در قراردادش��ان بوده، باید 
کمتر بش��ود و تحت هیچ شرایطی 
به این جا داده نشود و طوری نشود 

که مثل پارس��ال بگویند که 

می خواهی��م س��رخط را بیاوریم و 
کار تا 20 اس��فند، ادامه دار ش��ود. 
عبور مرور مردم نباید دچار مشکل 
بش��ود. همکاران آب فا و کاریز باید 
پیگیر باش��ند که هر مس��یری که 
باید انجام دهند، کار خودشان را به 
موقع جمع کنند و من در این جا به 
صراحت می گویم که مجوز بیش از 

آن نخواهیم داد.
 خیاب�ان ش�ریعتی که برای 
طرح فاضاب دست خورده کی 

آسفالت می شود؟
ب��رای  روز   40 بای��د  ◄یگان�ه: 
نشس��ت ها صبر کرد. ان ش��اءا... تا 
پایان سال تمام و به صورت میدان 
ت��ا می��دان از چه��ارراه فرهنگ تا 

میدان انقاب انجام خواهد شد.
 آیا به خیابان امام هم قبل از 
سال دست گرفته می شود برای 

طرح فاضاب؟
نه فعًا چنین برنامه  ای وجود ندارد.
 قبًا فاصله زیادی بود میان 
حفاری و ترمی�م کانال ها. االن 
این فاصله چقدر ش�ده است و 

چقدر عقب هستید؟
◄ش�هردار: متأسفانه این فاصله 
بیشتر شده است چون شرکت های 
آب فا و کاریز به تعهدات شان عمل 

نکرده اند و شهرداری در این زمینه 
قویاً شاکی اس��ت. هم در زمینه ی 
مالی که هیچ گونه پرداختی تاکنون 
نداش��ته اند و هم در زمینه ی کاری 
مثل س��ال قب��ل و حت��ی بدتر از 
س��ال 1397 است که باید از مردم 
عذخواهی کنیم. شرکت هایی که به 
این صورت کار می کنند و با این که 
نظارت ه��ای  و  کاری  مش��کات 
و  ندارن��د  را  بازرس��ی  س��ازمان 
دستش��ان بازتر اس��ت، باید خیلی 
بهتر از این عمل می کردند. در این 
قضایا ک��ه نارضایتی مردم به وجود 
آمده است دلیلش هم عدم اجرای 
ای��ن مجموعه ها  تعهدات توس��ط 
است. دودش هم متأسفانه دارد به 

چشم مردم و شهرداری می رود.
و  تذک�ر  هی�چ  ش�هرداری 

اخطاری نمی دهد؟
چرا ما هم ماج��را را رها نکردیم و 
اخطارهایی داده ایم. از سویی پروژه 
هم ملّی است و تعطیل پذیر نیست. 
ما80 کیلومتر مجوز دادیم و تا این 
تاریخ مجموعاً 17 کیلومتر حفاری 

کردند و خیلی عقب هستند.
 یکی از بحث هایی که اخیراً 
حول آن صحبت زیادی ش�ده 
مکی آب�اد  زیرگ�ذر  موض�وع  

اس�ت. از جمله این ک�ه مطرح 
ش�د نیاز به ادامه آن نیس�ت و 
تنها اصاح مهندسی می شود. 
این درحالی اس�ت ک�ه رییس 
وقت شورای شهر، دبیر شورای 
ترافیک و شهردار وقت گفتند 
کار  خیل�ی  ط�رح  ای�ن  روی 
کارشناس�ی و مطالعه ش�ده و 
ب�ا مصوبه ش�ورای ش�هر اجرا 
و 2/5 میلی�ارد توم�ان تا حاال 
خرج ش�ده ک�ه ب�ا هزینه های 
جانبی  و تورم می ش�ود حدود 
4 میلیارد توم�ان. خب طرحی 
که کارشناسی شده و 4 میلیارد  
خرج آن شده چگونه وسط کار 

کنسل  می شود؟ 
اگر خاطرتان باش��د، در گفتگویی 
ک��ه در روزه��ای ابتدای��ِی کارم با 
نگارستان و خوِد شما داشتم عرض 
کردم که توانای��ی فّنی اجرای این 
زیرگذر وج��ود دارد. در این مرحله 
اصًا ب��ه دنبال تأیید و یا رد کردن 
طرح نبودیم. به دنبال تملک تمام 
31 پ��اک آن ج��ا رفتی��م که 21 
پ��اک آن، قول نامه ع��ادی یعنی 
پ��اک دولتی داش��تند و بقیه 11 
پاک، سند رسمی داشتند که قابل 
تملک بود. چندین جلس��ه مذاکره 
در کرمان داش��تیم ام��ا همچنان 
مش��کل تملک پابرجا است و هنوز 
هم هیچ ضمانتی نداشتیم پولی را 
که سپرده ی صندوق ثبت می کنیم 
بتوانی��م رأی را ب��ه نف��ع اف��رادی 
بگیری��م که این زمین ها50 س��ال 
در تملک آن ها بوده اس��ت. ریسک 
خیلی باالیی داشت و ما نهایتاً برای 
حل این مشکل تصمیم گرفتیم که 
مش��اور بگیری��م و 3 را هکار مطرح 

شد.
چه راهکارهایی؟

راه��کار اول ای��ن بود ک��ه همین 
پ��روژه با ق��ّوت پیگیری ش��ود اما 
در راس��ت گردها مشکاتی را برای 
عبور و مرور اهال��ی ایجاد می کرد. 
ط��رح دیگر، یک طرف��ه کردن این 
مسیر بود یعنی از سمت مکی آباد، 
ب��ه صورت یک طرف��ه ب��ه س��مت 
بیمارس��تان غرضی بیاین��د و ازدو 
طرف راست  گرد، از راست به سمت 
می��دان امام عل��ی )علیه الّس��ام( 
و کس��انی که به س��مت مکی آباد 
می آیند از س��مت تقاطع طلوع از 
روی پل صنعت به سمت مکی آباد 
بیایند. س��ومین راه حل این بود که 
تقاطع بازش��ود و همس��طح بماند، 
اما مناسب سازی و اصاح هندسی 

گ��ردد با نصب چراغ هوش��مند در 
قب��ل و بعدش و ایجاد یک س��ری 

سرعت گیرها.
آخرین تصمیم چه شد؟

قرار ش��د فع��ًا طرح اجرا ش��ود و 
تقاط��ع باز ش��ود و پیگی��ر بحث 
تملک ها باش��یم. در جلس��ه قبل 
ش��ورا ق��رار ش��د تقاطع فع��ًا باز 
شود و مش��اور دیگری که سومین 
مشاور هم به شمار می آید، صراحتاً 
اظهارنظر کن��د. به اصطاح، صرف 
و صاح طرح ارزیابی ش��ود. مبلغ 
5 میلیارد تومان با احتس��اب نرخ 
تورم فعل��ی، گوی��ی بی حاصل در 
زیر خاک مدفون ش��ده اس��ت اگر 
قرار باش��د 25 میلیارد تومان دیگر 
هم  در زمین��ه تملک و اجرای پل 
هزینه ش��ود و نهایتاً هم مش��کلی 
را از م��ردم آن منطق��ه حل نکند، 
آیا اگر تا همین ج��ای کار از مردم 
عذرخواه��ی کنیم بهتر نیس��ت تا 
آن که خروجی نداش��ته باش��یم.؟ 
مجموع این مسائلی که عرض شد  
دوستان ش��ورا و س��ایر مسئولین 
شهری را واداش��ت به تفکر بیشتر 
و استخدام مشاورین بلندرتبه تر که 
با توجه نزدیک شدن به سال جدید 
تصمیم بر این ش��د که با یک سری 
 هزین��ه ک��م مانن��د نص��ب چراغ 
هوش��مند و احداث س��رعت کاه ها،  
فعًا تقاطع، باز و مشکل حل شود 
تا اگر احس��اس نیاز به اجرا گرفته 
شد، مبحث تملک ها پیگیری شود. 
 آق�ای ش�هردار راج�ع ب�ه 
نیروه�ای  وضعی�ت  تبدی�ل 
ش�هرداری توضی�ح می دهید؟ 
قب�ًا گفته بودید حل مش�کل 
نی�روی  نف�ر  اس�تخدامی700 
نیس�ت  آس�انی  کار  ش�رکتی 
در حالی ک�ه اخی�راً خبر دادید 
مشکل همه شان حل شده؟ چه 

جور مشکل همه حل شد؟ 
ب��ه  نیروه��ا  اعت��راض  به دنب��ال 
وضعیت شان با نظر شورای تأمین 
و فرصتی که در زمان سرپرس��تی 
سابق فرمانداری داده شد استارت 
کار زده شد. آن روز سازمان عمران 
بای��د طبق قان��ون و تغیی��ر پارت 
پیش آمده، منحل و زیرمجموعه ی 
شهرداری می شد. سازمان عمران 
هم ک��ه منحل می ش��د باید تمام 
نیروه��ا و اموالش جزو ش��هرداری 
می گردی��د. این نیروهای انس��انی 
در ادوار گذش��ته توسط شهرداران 
متفاوتی به بدنه ش��هرداری اضافه 
ش��ده بودن��د و این قان��ون کمک 

کرد که این نیروها که یک بار مالی 
س��نگینی را به مجموعه متحمل 
می کردن��د، جزو اموال ش��هرداری 
محس��وب ش��وند. چون س��ازمان 
عمران وابس��ته به شهرداری بود و 
بیمه این نیروها توس��ط نهادی که 
ارتباط مس��تقیم مالی با شهرداری 
داش��ت، پرداخ��ت می ش��د. ما به 
اتفاق، اعض��ای محترم ش��ورا که 
ج��ای تقدی��ر از ایش��ان دارد و با 
کمک نماینده مردم در جلس��اتی 
که در سازمان همیاری شهرداری 
اداری  مکاتب��ات  نهایتاً  داش��تیم، 
انجام ش��د و البه الی آن ها نکاتی 
بود که برای این دوس��تان قابلیت 
تحقق داش��ت. همین ج��ا از آقای 
حس��ینی و خانم عماد هم در این 
خصوص تش��کر می کنم. من این 
مورد را ج��زو معجزات��ی می دانم 
ک��ه روی داد. چون حقیقتاً تبدیل 
وضعی��ت700 نف��ر، کار س��ختی 
اس��ت و تزریق این هم��ه نیرو به 
بدنه ی ش��هرداری و مج��وز دادن 
ب��ه آن فقط با دعای خیر کس��انی 
محقق ش��د ک��ه بی ادع��ا در این 
مجموع��ه مش��غول کار هس��تند. 
دعای کس��انی که دست شان را تا 
شانه در زباله ها می کنند و کارهای 

سخت و دش��واری مثل الیروبی ها 
که بی اجر نمی ماند. از صدقه س��ر 
این زحمت کش��ان، برخی دیگر از 
نیروه��ا هم که ادع��ا می کردند ما 
کارشناسی ارش��د و دکترا داریم و 
چه و چه هس��تیم و مدعی بودند 
که به همین سبب زودتر استخدام 
می شوند، آن ها هم استخدام شدند 
و دغدغه ش��ان ب��ا مجوز س��ازمان 
شهرداری های کشور که هیأتی به 
سیرجان فرستاده بود برطرف شد.

 اخیراً اح�کام حقوقی این 
نیروها که امضاء شده برخی شان 
می گویند حقوق شان در احکام 
جدید، ک�م و زیاد ش�ده علت 

چیست؟
◄حس�ینی: حوزه منابع توسعه 
هم به نیروی انس��انی و هم منابع 
مال��ی و ه��م ح��وزه ی ف��ن آوری 
اطاع��ات مربوط اس��ت. ای کاش 
این نیروه��ا، تحصیل کرده بودند و 
ما خوشحال می ش��دیم که پیگیر 
کار کس��انی هستیم که از دانشگاه 
فارغ التحصیل شده اند، ولی ما 584 
نفر کارگ��ر را اضافه کردیم و 122 
نفر نیروی کارمند از دیپلم تا دکترا. 
امیدوارم در آینده این 574 کارگر 
پیش��رفت کنن��د و در حوزه ه��ای 
اقتصادی باهم کار مش��ترک کنند 
و ش��هرداری هم در برون س��پاری، 
اولویتش را آنان قرار دهد. این طور 
نباش��د که به علت ارتباط شورایی 
و کًا بیرون از شهرداری، اصطاح 
»بیل به دست« و »کیف به دست« 
دوباره باب شود. این کار همان گونه 
که شهردار گفتند معجزه ای بود که 
انجام شد. اما در خصوص احکام و 
اعتراض��ات برخی ه��م توضیح من 
این است که وقتی کارگاه دوستان 
به جای دیگری تغییر پیدا کرده و 
به خود ش��هرداری منتقل شده اند، 
از هم��ان روز ب��رای آن ها س��ابقه 
ش��روع می ش��ود و علی رغم آن که 
معتقد هس��تیم90 درص��د احکام 
صحیح اس��ت اما از کارشناس��انی 
از مرکز اس��تان دع��وت کردیم که 
احکام را یک بار دیگر بررسی کنند 
و نتیجه را هم بر اس��اس نظر گروه 
اعام خواهیم  اس��تان  کارشناسی 

کرد.
◄ش�هردار: من هم یک توضیح 
تکمیل��ی دیگر بدهم چ��ون دیدم 
این دوس��تان این طرف و آن طرف 
ش��اکی هس��تند. وقت��ی در ی��ک 
مجموع��ه ای 700 نفر به بدنه یک 
مجموعه اضافه شوند، نارضایتی تا 

میزان��ی وج��ود دارد. کارگزینی ما 
با یک تیم 4 تا5 نفره ش��بانه روزی 
کار  کردند و با این حجم کار ممکن 
است نواقصی هم احتماالً باشد. من 
در نامه ای که به مدیرکل امور دفتر 
شهر و روستا نوشتم صراحتاً اعام 
کردم که به لحاظ س��رعت در کار، 
احتمال دارد در روند صدور احکام 
سهواً اشتباهی پیش آمده باشد، که 
پیگیری کنند. من قول می دهم که 
حق همه رعایت ش��ود اما این که 
فردی100 هزار تومان نس��بت به 
ماه گذش��ته، بیشتر یا کمتر گرفته 

است، کامًا طبیعی است.
وضعی�ت  ش�هردار  آق�ای   
تبلیغاتی  تابلوهای شرکت های 
که محل امرار و معاش برخی از 
این ش�رکت ها و مؤسسات بود 
از سال 94 که شهرداری دست 
گذاشت روی تابلوها همین طور 
مانده اس�ت. آی�ا نمی خواهید 
این مسئله را برای همیشه حل 

کنید؟
چرا در ای��ن زمین��ه، راه کارهای 
متفاوتی ارائه شد. مثًا درصدهای 
30 و 70. ام��ا آن چه آیین نامه ما 
اجازه می دهد تعیین نرخ بر اساس 
نظر کارشناس رسمی دادگستری 
اس��ت. بس��یاری از افراد فعال در 
ای��ن حوزه در آگه��ی تعیین نرخ 
دفعه ی پیش ما شرکت نکردند و 
حرف ش��ان این بود که مبلغ زیاد 
اس��ت. باید 6 ماه می گذشت تا ما 
بتوانیم قیمت ها را از نرخ رس��می 
اعام شده بش��کنیم که نهایتاً ما 
20 درصد کاهش نرخ داشتیم. باز  
هیچ کدام از شرکت های تبلیغاتی 
نیامدند و بحث ش��ان این بود که 
مش��ارکتی  به صورت  ش��هرداری 
همکاری کند که قانون این اجازه 
را به ما نمی داد که مثًا ش��رکت 
تبلیغات��ی بنر را  چاپ کند و پول 
از متقاضی گرفته ش��ود و از این 
قرارداد ،20 درصد به ش��هرداری 
داده ش��ود. دس��تگاه های نظارتی 
هم به ما ای��ن اجازه را نمی دادند 
ک��ه به ص��ورت س��لیقه ای عمل 

کنیم. 
تصمی�م جدیدت�ان در این 

زمینه چیست؟
مجدداً علی رغم تمامی این مسائل 
در کمیسیون های شورا این ماجرا 
به بحث گذاش��ته ش��د تا بتوانیم 
رضایت  این شرکت ها را نیز جلب 
کنیم. جدا از این موضوع از مردم 
دعوت می کنم ک��ه در پروژه های 

اجرایی ما مشارکت مالی کنند.
 برای زیباس�ازی شهر چه 
برنامه  ای  با توجه به این چند 
ماه تا آس�تانه س�ال ن�و باقی 
نمانده اس�ت، در دس�ت اجرا 

دارید؟
◄افصحی: پارس��ال م��ا به این 
نتیجه رسیدیم که از اواسط سال 
برای سال بعد برنامه ریزی کنیم. 
فض��ای س��بز ما دیگ��ر هیچ پول 
هنگفتی بابت خرید گل و درخت 
نمی دهد و ما خودکفا هس��تیم و 
بیش از 4000 س��رو و زیتون تلخ 
کاشته ش��ده که می توانیم بیش 
از نیم میلی��ون درخ��ت بکاری��م. 
درم��ورد رف��ت وروب ه��م باید 
بگوی��م دو پیمان��کار جداگانه در 
منطق��ه ی��ک و دو داریم و روزانه 
بی��ش از 2/3 میلیون متر مکعب 
جارو می ش��ود. در خصوص زباله 
برآوردم��ان 150 ت��ن در روز بود 
ک��ه میزان آن ش��ب عید تا 200 
تن در روز هم می رس��د. قرارداد 
شهرداری 5/4 میلیارد  تومان در 
منطقه یک است. در کشوری مثل 
ژاپن نظافتچی به آن معنا ندارند 
و مردم هم برای رس��یدن به شهر 
آراس��ته کمک کنند. بس��یاری از 
خود م��ردم مانن��د میوه فروش ها 
در زمینه عدم سدمعبر باید کمک 
کنن��د. فرهنگ م��ردم با آموزش 

سمن ها افزایش پیدا کرده است.
در شهر  مش�کل س�گ ها 
همچن�ان ادام�ه دارد و مردم 
هم ش�اکی هستند. شهرداری 
موضوع جم�ع آوری را به کجا 

رساند؟
زمین��ه  در   : ◄افصح�ی 
جمع آوری سگ ها چون پیمان کار 
از س��من ها بود، کار را به ایش��ان 
واگذار کردیم. قیمتی که ایش��ان 
داده ب��ود ناصحی��ح ب��ود، چون 
ایشان خیلی عاقه مند بود برنده 
ش��ود. نه��ادی که ایش��ان در آن 
هس��ت، به تعداد انگشتان دست 
عض��و ن��دارد و آن ها هم ش��اغل 
هس��تند. ما باید کمک کنیم که 
این معضل حل شود.  ما 5 حوزه 
خدمات شهر را رها کردیم و فقط 
به این م��ورد پرداختیم.  قرارداد 
ش��امل زنده گیری و عقیم س��ازی 
و غ��ذا دادن و تیمارداری بود که 
غیرمنطق��ی ب��ود و قرار ش��د دو 
قرارداد باش��د و سایت هم قرار به 
تعیین تکلیف اس��ت که احتماالً 

خودمان بر می داریم.
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شرکت های آب فا و 
کاریز به تعهدات شان 
عمل نکرده اند و  به 
همین دلیل فاصله حفر 
کانال تا ترمیم زیادتر از 
قبل شده و شهرداری 
قویاً شاکی است . هم 
در زمینه ی مالی که 
هیچ گونه پرداختی تا 
کنون نداشته اند و هم 
در زمینه ی کاری مثل 
سال قبل و حتی بدتر از 
سال 1397 است . این 
شرکت ها که نظارت های 
سازمان بازرسی را 
ندارند و دستشان بازتر 
است، باید خیلی بهتر 
از این عمل می کردند تا 
نارضایتی ها کمتر شود

                بیژن ادبی 

اص�والً ش�هرداری ها در ماه ه�ای باقی 
مانده به پایان سال فعالیت شان مضاعف 
می شود و چش�م شهروندان نیز بیشتر 
از گذش�ته متوج�ه کارک�رد آن ه�ا در 
آستانه س�ال جدید اس�ت. به خصوص 
در شهر سیرجان که هزینه های زندگی 
ش�هری بنا به دالیل جمعیتی، ترافیکی 
و برخوردار از ش�هری که بتوانند در آن 
دغدغه کمتری برای زندگی بهتر داشته 

باشند باالتر می رود. در گفتگوی حاضر 
با ش�هردار سیرجان در س�ه ماه مانده 
به س�ال جدید به برخی از این مس�ائل 

پرداخته شد. 
رضا س�روش نیا که عصر سه ش�نبه به 
اتف�اق همکارانش رامی�ن یگانه معاون 
فّنی و شهرسازی، فرهاد افصحی معاون 
خدمات شهری و ابراهیم حسینی معاون 
اداری مال�ی ش�هرداری در این گفتگو 
حاضر شده بود به پرسش های ما در این 

زمینه ها پاسخ داد...
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در گفتگو با شهردار سیرجان پیرامون آخرین وضعیت پروژه های شهری
 در سه ماه مانده به پایان سال مطرح شد:

تحقق 75 درصدی
 بودجه سال 98
 در خصوص حل مشکل 700 نیروی شهرداری من این مورد را جزو معجزاتی می دانم که روی داد. 
چون حقیقتاً تبدیل وضعیت این تعداد نفر کار بسیار سختی بود که تصورش را هم نمی کردیم درست شود
 ولی با کمک نماینده و دعای خیر کسانی محقق شد که بی ادعا در این مجموعه مشغول کار هستند. دعای کسانی که 
دست شان را تا شانه در زباله ها می کنند و کارهای سخت و دشواری برای مردم انجام می دهند.



آگهی فراخوان ثبت انم عضویت رد هیأت مدریه و بازرسی اتحادهی اهی صنوف

کلت و  تعمیرکاران لوازم خانگی و الکتریکی-نجاران-فروشندگان لوازم یدکی و تعمیرکاران موتور سی

دوچرخه- فروشندگان مواد رپوتئینی- فروشندگان میوه و سبزی شهرستان سیرجان )نوبت اول(

بدینوس�یله به اطالع کلیه اعض�اء زیرمجموعه اتحادیه های صنفی فوق الذکر می رس�اند در صورت 
تمایل به عضویت در هیأت مدیره و بازرسی این اتحادیه ها با در دست داشتن اصل و کپی شناسنامه، 
کارت مل�ی، پروانه کس�ب معتب�ر و مدرک تحصیلی حداق�ل دیپلم )برای افراد فاقد س�ابقه هیأت 
مدیره( از تاریخ 98/10/9 به مدت 15 روز به اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سیرجان واقع 

در ابتدای بلوار سردار جنگل مراجعه و یا از طریق سامانه ایرانیان اصناف ثبت نام نمایند. 

هیأت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان سیرجان 

آگهی تمدید مهلت تحويل اپکات مناقصه عمومی شماره 98/50/ع
پیرو درج آگهي مناقصه شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( با موضوع "طراحي، خرید، نصب و راه 
اندازي دو دستگاه ترانسفورماتور، تابلوهاي مربوطه و سایر متعلقات جهت پست هاي13 و17 کارخانه تغلیظ 
" و انتشار اسناد مناقصه از طریق وب سایت این شرکت به نشاني WWW.GEG.IR  در بخش مشتریان و 

تأمین کنندگان )مناقصه  ها( به آگاهي مي رساند، مهلت تحویل پاکات مناقصه از روز شنبه مورخ 98/10/14 به 
روز چهارشنبه مورخ 98/10/25 موکول گردید. متقاضیان مي توانند طبق دستورالعمل اعالم شده در اسناد 

مناقصه نسبت به ارسال پاکات پیشنهادي خود اقدام نمایند.

مدیریت قراردادها و معامالت 
شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

روابط عمومی شرکت ملی صنایع مس ایران

آگهی مناقصه شماره 21982738  
موضوعمناقصه:احداثساختمانپرسنلانتظاماتدرکارخانهذوبمسخاتونآباد  

ش�رکت مل�ی صنایع مس ایران در نظر دارد: احداث س�اختمان پرس�نل انتظام�ات در کارخانه ذوب مس 
خاتون آباد را از طریق مناقصه عمومی به انجام برس�اند. جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت های رسمی 

شرکت به آدرس های ذیل مراجعه شود. 
 Dargah.nicicoportal.com- Sarcheshmeh.nicico.com- www.nicico.com

مفقودی
برگ واگذاری یک قطعه زمین

 به ش�ماره 44 بخش 36 نجف شهر از اراضی واگذاری 
شهرداری نجف شهر فاز 1، کوی شهدا با مجوز 530 به 
تاریخ 1382/9/9 بنام اسداهلل رضایی مفقود گردیده، 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

      آگهی جذب نیروی قراردادی
شرکت گهرروش سیرجان  در نظر دارد جهت تکمیل نیروي انساني مورد نیاز خود از بین داوطلبان 
مرد و بومی شهرستان سیرجان به صورت قرادادی از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی، 

آزمون عملی و روانشناختی اقدام به جذب نیرو نماید.
افرادی که متقاضی حضور در آزمون می باشند، می توانند برای ثبت نام از تاریخ  1398/10/01 لغایت 
تاریخ 1398/10/10 به آدرس اینترنتي  )www.hrdms.ir( مراجعه نموده و پس از مطالعه دقیق مفاد 

آگهي و با توجه به شرایط ذکر شده 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  ساخت  تکنسین   – مکانیک  تکنسین    – برق  تکنسین   .

تأسیسات و کاردان حسابداری دارای  مدرک تحصیلی فوق دیپلم.
و  معدن  کارشناس   - صنایع  کارشناس   - مکانیک  کارشناس  برق-  کارشناس   .

متالورژی - دارای مدرک تحصیلی لیسانس.
.  کارشناس ارشد معدن گرایش فرآوری .

چهل روز گذشت...  
چهل روز است که دلتنگی های غروب را با بودن در کنار 

مزارش سپری کردیم و ناباورانه روزهایمان را به شبهایمان 

امید آن که هالل ماهگونش  به  را  گره زدیم و شبهایمان 

صبح  به  بنشینیم،  نظاره  به  خواب  در  دیگر  بار  یک  را 

رساندیم.

 طنین صدای دلنشینش همچنان در گوش ما، مهربانیش 

در قلب ما و زیبایی چهره اش همیشه در یاد ماست.

 دلبندمان جوان ناکام حسین گلستانی

ضمن تقدیر وتشکر و قدردانی از کلیه سروران ارجمند که در 
مراسم تدفین، تشییع و ترحیم  

ش�رکت و ابراز همدردی نموده اند به اطالع می رس�اند  مراس�م چهلم آن عزیز از 
دست رفته روز پنجشنبه 1398/10/12 برگزار می گردد. 

ساعت حرکت:  2:30 عصر 
از مقابل منزل پدر آن مرحوم واقع در خیابان 15 خرداد بسمت آرامستان

حضور شما سروران گران قدر را ارج می نهیم.
خانواده

جناب آقای

 حاج علی محمودآبادی 
نمایندگی محترم روزنامه اطالعات در سیرجان 
مصیب�ت وارده را حضور ش�ما و خانواده محترم تس�لیت 

هفته نامه نگارستان عرض می نماییم. 

جناب آقای حامد محیاپور 
با نهایت تأسف ضایعه درگذشت پدر بزرگوارتان را حضور شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند 

متعال شادی روح و علو درجات آن مرحوم و صبر و سالمت بازماندگان را مسئلت می نماییم. 
مدیریت و کارکنان شرکت سیرجان زمرد
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گ�روه جامع�ه: معموالً وقت��ی صحبت از 
آم��ار جمعیتی و خانواده ب��ه میان می آید، 
ازدواج و ط��اق به مهم ترین و معنا دارترین 
ش��اخص های آماری تبدیل می ش��وند که 
معم��والً با نگرانی هایی مانن��د افزایش آمار 
ط��اق، گرایش به تج��ّرد، کاهش والدت، 
باالرفتن نس��بت طاق به ازدواج، باالرفتن 
س��ن ازدواج و حت��ی افزای��ش جمعی��ت 

سالخورده همراه هستند. 
ی��ک آسیب ش��ناس اجتماع��ی از افزایش 
میزان آس��یب های روح��ی و اجتماعی در 
بین دخت��ران جامعه ابراز نگرانی می کند و 
می گوید: متأسفانه مشکل ازدواج و اشتغال 
در بین جوانان به خص��وص دختران، آن ها 
را به آس��یب های جّدی فردی و اجتماعی 
در جامع��ه مبتا کرده اس��ت و ل��ذا الزم 
اس��ت مس��ئوالن با ریش��ه یابی اساس��ی 
مش��کات دختران و پسران در جهت رفع 
آن برنامه ری��زی کرده و اجازه ندهند برخی 
رفتارهای ش��ایع غیرمتعارف در بین آن ها 
به فرهنگ تبدیل ش��ود. به گزارش بیتوته 
دکتر قادری جامعه شناس، ازدواج و اشتغال 
را دو منش��أ این آس��یب ها در جامعه ایران 
می داند و می گوید: متأس��فانه امروزه زنان 
و دخت��ران جوان ب��ه دلیل موان��ع ازدواج، 
بی��کاری و نابرابری در توزیع ش��غل دچار 
آس��یب های عاطفی و اجتماعی ش��ده اند. 
بطوری که عوارض این آسیب ها نظیرگرایش 
به بی اخاقی، افسردگی، پرخاشگری و غیره 

در بی��ن آن ها روند صعودی به خود گرفته و 
س��ازمان های مسئول و رس��می هر روز آمار 

جدیدی در این زمینه اعام می کنند. 
وی در ادام��ه ب��ا تأکی��د بر اینک��ه هراس و 
ناامی��دی از ازدواج در بی��ن دختران جامعه 
بسیار افزایش یافته است تصریح می کند: با 
توجه به افزایش آمارهای مربوط به طاق و 
اینکه اکثر ازدواج ها در سه سال اول زندگی 
مشترک زوجین به شکست منجر می شود، 
باعث ش��ده است نوعی ترس و هراس از این 
پدیده در بی��ن جوانان بخص��وص دختران 
به وج��ود آی��د و آن ها انگی��زه کمتری برای 
ازدواج داش��ته باش��ند. این جامعه ش��ناس 
همچنین به دالیل دیگر افزایش سن ازدواج 
در بین دختران اش��اره دارد و معتقد اس��ت: 
کاهش تقاضای ازدواج از س��وی پس��رها به 
دلیل وجود مش��کات اقتصادی و اجتماعی 
جامعه نظیر بیکاری، ب��اال بودن مهاجرت از 
روس��تاها، افزایش تورم و غیره باعث ش��ده 
است دختران نتوانند در سن مناسب ازدواج 
کنند. بنابراین آن ها مجبور هستند خودشان 
به نوعی نیازهای اقتصادی، روحی و عاطفی 
خ��ود را تأمین کنن��د و با توجه ب��ه اینکه 
ملزومات تأمین این نیازه��ا در جامعه برای 
دختران هنوز فراهم نش��ده اس��ت یا سخت 
است، آن ها را دچار انواع آسیب های اجتماعی 

و روانی می کند.
این عضو هیأت علمی دانشگاه با تأکید بر اینکه 
اف��رادی که نیازهای عاطفی خ��ود را خارج از 

چارچوب های عرفی و اخاقی تأمین می کنند 
بیش��تر از دیگران ب��ا آس��یب های عاطفی و 
اجتماعی مواجه می شوند. وی می گوید: مسلماً 
ه��ر جامعه ای عرف، آداب و رس��وم، هنجارها 
و قوانی��ن مرب��وط ب��ه خ��ود را دارد اگر چه 
برخی از ای��ن ملزومات در گذر زمان به دلیل 
برخی تحّوالت و تبلیغات کم رنگ ش��وند اما 
همواره این هنجارها ماک و معیار بسیاری از 
قضاوت ها قرار می گیرد، در جامعه ما با وجود 
انواع مش��کات و موانعی که بر سر راه ازدواج 
جوانان وجود دارد اما همچنان یکی از بهترین 
و پذیرفته ترین ابزار تأمین نیازهای جنس��ی 
است، کسانی که خارج از این چارچوب رفتار 
می کند مطمئناً بیشتر از دیگران با آسیب های 

عاطفی و اجتماعی مواجه هستند. 

یک نگاه آماری  
ب��ا این هم��ه، در طول دهه های گذش��ته 
دوران های امیدوارکننده ای نیز وجود داشته  
که در آن ها آم��ار والدت یا ازدواج از دیگر 
ش��اخص های نگران کننده س��بقت گرفته 
 باشد ولی در یکی دو سال گذشته با شرایط 

بد اقتصادی این آمار متفاوت بوده است. 
چندی پیش سخنگوی سازمان ثبت احوال 
در اردیبهشت سال 98 اعام کرد که روند 
ط��اق در کش��ور رو به افزایش گذاش��ته 
اس��ت. به گفته وی براس��اس آمار سازمان 
ثبت احوال، تا پایان سال گذشته 549 هزار 
ازدواج و 174 هزار طاق رخ داده است که 

میانگین سن ازدواج مردان 27.5 و در زنان 
23.4 بوده  است. 

 به گزارش اقتصادآناین در س��ال 1396 
عاوه بر آمار ازدواج،  آمار طاق نیز نسبت 
به سال 97 باالتر بوده  است. رقم ازدواج در 
این سال به 609 هزار مورد رسید که البته 
به نس��بت آمار سال قبل از آن با کاهشی 
8  درصدی )درحدود 51هزار مورد( مواجه 
ش��ده  بود که یک سوم از همین تعداد نیز 
در سال 96 به طاق منجر شده اند. به طور 
کلی، براس��اس آمار ازدواج های ثبت شده 
در کش��ور، پ��س از انقاب ک��ه جمعیت 
ایران درحدود 34میلیون نفر بود تا س��ال 
1395 که جمعیت به بیش از 79میلیون 
نفر رسیده  بود، کاهش قابل توجه ازدواج 
به نس��بت س��ال های قبل از آن می توان 
مش��اهده کرد و از س��ال 1390تا 1397، 
آم��ار ازدواج به صورت متوال��ی روندی رو 
به کاهش داش��ته  است. نکته جالب توجه 
دیگ��ر در می��ان اعداد و ارق��ام مربوط به 
ازدواج در کش��ور، فراوانی ازدواج براساس 
اختاف سن میان 2 زوج است. بیشترین 
موارد ازدواج ثبت ش��ده در کشور براساس 
این شاخص، یعنی بیش از64400  مورد 
ازدواج میان افراد همسن رخ داده  است و 
پس از آن اختاف سن3سال )مرد بزرگتر 
از زن( ب��ا 44695 مورد و اختاف س��ن 
4 س��ال با 44424 مورد بیشترین تعداد 

موارد ثبتی را داشته  است.

در ش�روع گف�ت و گ�و لطف�ا 
معرف�ی مختص�ری از خودتان و 

سوابق کاری تان داشته باشید؟
اینجان��ب مهدی��ه خواجوی��ی، دارای 
مدرک مهندس��ی آی تی. حدود 15 
س��ال اس��ت در زمینه  تش��ریفات و 
مزون عروس مش��غول هس��تم. سال 
1382 کارم را با دیزاین سفره عقد در 
سیرجان شروع کردم که در آن سال ها 
ب��ه عنوان اولی��ن نفر، ف��ن و دیزاین 
میوه آرایی را به سیرجان آوردم. در آن 
زمان این کار  با استقبال فراوان روبرو 
شد، به طوری که این سبک میوه آرایی 
را به افراد زیادی آموزش دادم. قبل از 
آن میوه آرایی بر روی س��فره های عقد 
باب نبود از آن پس ش��اهد این سبک 

تزیین سفره عقد هستیم. 
ش�ما در زمینه ش�مع س�ازی 
ه�م کارهای�ی انج�ام داده ای�د و 
نمایش�گاهی هم برگزار کرده اید. 

توضیح بیشتری می دهید؟
 بل��ه در کنار ای��ن دیزاین ه��ا در امر 
شمع سازی هم سررش��ته داشتم که 
ش��مع هایی ب��ا مدل ه��ای روز تولید 
کردم. در س��ال 1387 تش��ویق اداره 
ارش��اد از ای��ن فعالیت ه��ای هن��ری 
منجر به برگزاری »نمایش��گاه ش��مع 
و س��فره آرایی« در تاالر اداره ارش��اد 
سیرجان شد. در این نمایشگاه حدود 

2000 اثر شمع به نمایش درآمدکه با 
حضور معاون فرمان��دار وقت و معاون 
ارش��اد سیرجان و جمعی از مسئوالن 
شهر افتتاح و مورد بازدید عاقه مندان 
قرار گرفت وحتی با پوشش خبری آن 
در شبکه استانی کرمان مورد استقبال 
زی��اد از س��وی آموزش و پ��رورش و 
شهروندان شد. همان حضور و دلگرمی  
بود ک��ه من را مصّمم ک��رد قدم های 

بزرگتری در این مسیر بردارم. 
در مجموع�ه ت�وت فرنگی در 
زمینه طراحی لباس و تش�ریفات 

چه اقداماتی داشته اید؟
در حیط��ه لباس ع��روس طرح های 
مختلف��ی را طراح��ی کرده ای��م که 
م��ورد اس��تقبال تولیدی های لباس 
ع��روس ق��رار گرفت��ه و در زمین��ه 
ت��اج و اکسس��وری نی��ز تاج هایی با 
 kenzo( برنده��ای معتبری چ��ون
و lozard و ...( فعالی��ت داری��م. در 
زمینه ی طراحی و س��اخت ملزومات 
تش��ریفات نی��ز تمام��ی ایده ه��ای 
طراح��ی از خود من اس��ت که مورد 
توجه و استقبال کارگاه های سازنده 
و مش��تریان در اصن��اف تهران که با 
حضور رسته هایی از مشاغل تولیدی، 
خدم��ات و صادرکنن��دگان بود قرار 
گرف��ت تا جایی که در همایش��ی که 
در این زمینه در تهران برگزار ش��د 

توانستم حضور خوبی داشته باشم.
در مورد ای�ن همایش صنفی 

توضیح می دهید؟
در ای��ن همایش که آذرماه امس��ال 
با حض��ور معاون وزی��ر، رئیس اتاق 
اصناف کش��ور جناب آقای فراهانی 
در س��الن همایش های صدا و سیما 
برگزار ش��د با دع��وت اصناف تهران 
شرکت کردیم. برای ما باعث افتخار 
ب��ود با ن��ام مجموع��ه ی توت فرنگی 
س��یرجان در همایشی حضور داشته 
باش��یم که بزرگان کسب و کار ایران 

در آن حضور داشتند. 
حض�ور در ای�ن همای�ش چه 

دستاوردی برای تان داشت؟
معرف��ی مجموع��ه توت فرنگ��ی که 
ب��ا دریافت ل��وح تقدی��ر و تندیس 
همای��ش همراه بود خود دس��تاورد 
بزرگ��ی ب��رای مجموع��ه م��ا بود. 
مجموع��ه ای ک��ه در کن��ار هم��ه 
موفقیت ها امسال توانست استاندارد 
iso9001 را نی��ز دریاف��ت کند. از 
اینکه تعداد قابل توجهی نیروی کار 
به طور مستقیم و غیرمستقیم با این 
مجموعه همکاری دارند و مش��غول 
به کار ش��ده اند و از این راه کس��ب 
درآم��د و  ام��رار مع��اش می کنند 
خوشحال و خداوند مّنان را شاکریم 
و برای ما باعث افتخار و س��ربلندی 

است.  
اگ�ر صحبت دیگری داش�ته 

باشید می شنویم؟
الزم می دان��م از همه همش��هریان 
گرانق��دری که ما را مورد لطف قرار 
داده و می دهن��د و ای��ن موفقیت را 
به م��ا تبریک گفتند تش��کر کنم و 
به ویژه از همس��ر و خان��واده ام که 
در تمام مراحل کاری ام پش��تیبانم 
بودند نیز تقدیر و تش��کر  می نمایم 
همچنین از همه ی کسانی که برای 
رشد و پیشرفت این مجموعه تاش 
سپاسگزاری  داش��ته اند  همکاری  و 

می کنم.

آدرس:
خیابان تختی شمالی، مزون و 

تشریفات توت فرنگی

اینستاگرام:
mezon_tootfarangi20 

گفتگو با مدیر مجموعه توت فرنگی سیرجان  

حضور موفق در همایش کسب و کار کشور
نگارستان: حضورفعال مجموعه توت فرنگی سیرجان 
در دومین همایش بزرگ ظرفیت های اصناف استان 
تهران در آذرماه امس�ال، موج�ب دریافت تندیس 
همایش و لوح تقدیر با امضای رئیس اتاق اصناف تهران ش�د که 

خود افتخاری برای آن محسوب می شود.
مجموعه توت فرنگی سال هاست در زمینه تشریفات و خدمات 
مرتبط با برگزاری مراس�م عقد و عروس�ی در سیرجان فعالیت 
دارد و یک�ی از معروف ترین و موفق ترین برندها در این حوزه به 

شمار می رود. 
در گفتگ�و با خانم مهدیه خواجویی مدیر مجموعه توت فرنگی 
وی به جزییات بیشتری از فعالیت های این مجموعه اشاره کرد.

نگاهی تحلیلی به موضوع
 ازدواج و طالق در جامعه امروز 

آسیب شناسی
ازدواج در ایران



گروه حوادث: با تالش شبانه روزی سربازان گمنام 
ام��ام زمان)عجل ا... تعالی فرجه الّش��ریف( اعضای 
یک باند که در امر قاچاق و توزیع عمده مش��روبات 
الکلی خارجی فّعال بودند، هفته گذشته شناسایی و 
به دام افتادند. دادستان عمومی و انقالب سیرجان 

در گفت وگو با خبرنگار نگارس��تان ضمن تأیید این 
مطلب گفت: پس از مدت ها رصد اطالعاتی پیوسته، 
سرانجام محل دپو این باند در سیرجان و بندرعباس 
شناسایی و اعضای گروه در سیرجان دستگیر و انبار 
پُر از مش��روب خارجی کشف شد. محسن نیک ورز 

افزود: مأم��وران بالفاصله پس از ضرب��ه به باند در 
س��یرجان، با اخ��ذ نیابت قضایی راه��ی هرمزگان 
ش��ده و انب��ار دوم در بندرعباس را کش��ف کردند. 
وی بیان کرد: در این رابطه 1384 بطری، قوطی و 
مش��ک مشروب خارجی توقیف،3 نفر دستگیر و 2 
خودروی پژو پارس و پژو 405 توقیف ش��دند. این 
مقام قضایی تصریح کرد: رئیس باند دارای س��ابقه 
بوده و قباًل در سیرجان و بندرعباس دستگیر شده 
است. مأموران اداره اطالعات، در سیرجان870 و در 
بندرعباس 514 نمونه مختلف مشروبات خارجی را 
کش��ف و توقیف کردند که ارزش آن ها قریب به 1 
میلیارد تومان عنوان ش��ده است. گران ترین بطری 
مشروب کش��ف ش��ده قریب به900 هزارتومان و 

ارزان ترین آن قوطی80 هزار تومانی است.
عضو ش��ورای تأمین سیرجان بیان داشت: نفر دوم 
باند مسئول توزیع مشروبات خارجی در سیرجان و 
نفر س��وم مسئول انبار بوده است. کلیه این افراد به 
اتهام قاچاق سازمان یافته مشروبات الکلی بازداشت 
هستند و پرونده پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی 
با صدورکیفرخواس��ت ب��ه دادگاه انقالب ارس��ال 
می ش��ود. دادستان س��یرجان درخصوص مجازات 
اعضای این باند نیز گفت: مجازات قانونی این حجم 
از مش��روبات الکلی عالوه بر حبس، ش��امل جزای 
نقدی س��نگین معادل 7 ت��ا 10 برابر ارزش کاالی 
قاچاق کشف ش��ده می باشد. قاضی نیک ورز اذعان 
کرد: قاچاق مش��روبات الکلی و جرائم مرتبط با آن 

دارای دو عقبه س��ودجوی نامش��روع و برنامه ریزی 
دشمن جهت انحطاط اخالقی جامعه خصوصاً نسل 
جوان اس��ت و طبیعتاً اقدامات ایجابی، پیشگیرانه 
و س��لبی دس��تگاه ها باید به نح��وی طرح ریزی و 
اجرا ش��ود تا انگیزه س��ودجویان تحت الشعاع قرار 
گیرد. همچنین اتخاذ تدابیر و اقدامات پیش��گیرانه 
نس��بت به عرضه و تقاضای مش��روبات الکلی یکی 
از موضوع��ات مهمی که باید در دس��تور کار جّدی 
قرار گیرد و بر همین اس��اس طب��ق تکلیف قانون 
برنامه ششم توسعه سازمان صدا و سیما و رسانه ها 
بایستی با تهیه برنامه های مناسب نسبت به تبعات 
مصرف مش��روبات الکلی اطالع رسانی مفید و مؤثر 

داشته باشند.
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جهت افزایش امنیت حساب بانکی خود
حتمًا در اسرع وقت نسبت به فعال سازی
 رمز دوم پویا  اقدام کنید.
) معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان ( 

 شماره 1203 
7 شنبه 7 دی 1398 

گروه حوادث: حکم قص��اص »م.الف« 
مجرم 40 س��اله اهل محمودآباد سادات 
صبح چهارشنبه 4 دی ماه علی رغم تالش 
خانواده وی و مسئوالن برای اخذ رضایت  
از خانواده مقتول به مرحله اجرا درآمد تا 
فرجام تاریک یکی از مجرمان این پرونده 
مش��خص ش��ود. »ع.م« متهم دیگر این 
پرونده نیز در انتظار اجرای حکم قصاص 
اس��ت و اگر خان��واده دو مقتول رضایت 
ندهند، حکم قصاص او نیز اجرا می شود.

 آغاِز پایان
س��اعت 6 صبح چهارمین روز از اولین ماه 
زمس��تان 98 در حالی که ب��دون حضور 
خورش��ید، س��رما صورت ها را می سوزاند، 
خانواده و دوستان قاتل در پشت نرده های 
فلزی حصار اولی��ه زندان در حالی غریب، 
می��ان بیم و امید، لحظه ها را به س��ختی 
می گذرانن��د. مأم��وران پلیس س��یرجان 

در محوط��ه زندان با دس��تور س��رهنگ 
رمضان ن��ژاد جانش��ین فرمان��ده انتظامی 
شهرس��تان، در حال آماده باش هس��تند. 
س��ربازان حفاظت زندان به خط شده و از 
سوی فرمانده شان، فرمان خبردار دریافت 
می کنند. انجام اقدامات اولیه حکم قصاص 
از سوی مسئوالن زندان در حال اجرا است. 
مجرم محکوم به قصاص، از روز قبل به اتاق 
انفرادی رفته و دیدار آخر را با خانواده خود 
داشته اس��ت. روحانی زندان نیز به دیدن 
او رفت��ه و وصیت نامه وی به خط خودش 
تحریر شده است. 5 نفر از خانواده مقتول 
که خانواده ای اهل افغانس��تان هستند هم 
در زندان حضور دارند. آذرنگ رئیس زندان، 
حجه االس��الم یاراحمدی معاون فرهنگی 
زندان، سرهنگ جهانشاهی رئیس آگاهی 
و دیگر مقامات زندان و مسئوالن انتظامی 
با اولیا دم به مذاکره می پردازند تا از قصاص 
گذش��ت کنند. صحبت ها بی نتیجه است. 

خودروی حامل قاضی نیک ورز دادس��تان 
س��یرجان، قاضی قدیمی معاون دادستان 
و قضات اجرای احکام و دادس��را س��اعتی 
بعد وارد زندان می شود. دادستان اولیا دم 
را فراخوانده و ب��ا آن ها گفت وگو می کند. 
آن ه��ا اصرار به اج��را دارند. دکتر جعفری 
رئیس پزش��کی قانونی به جمع مسئوالن 
اضافه می ش��ود. با دس��تور دادستان قاتل 
از انف��رادی به محل اجرای حک��م آورده 
می ش��ود. او که نسبت به گذشته حسابی 
پیرت��ر ش��ده از خانواده مقت��ول تقاضای 
بخش��ش می کند. یکی از مسئوالن زندان 
می گوید مجرم نس��بت به سال های پیش 
بسیار آرام و سربه راه شده و به نوعی سرش 
به س��نگ خورده اس��ت. یک��ی از اعضای 
خان��واده مقت��ول که طبق قان��ون از اولیا 
دم محسوب نمی ش��ود، اصرار به بخشش 
دارد. گفت وگوی مج��دد مقامات قضایی 
و مس��ئوالن زندان راه به جای��ی نمی برد. 
خانواده مقتول ب��ا قاتل صحبت می کنند 
و از حادثه ای که در س��ال 84 باعث مرگ 
فرزند آن ها شده به شدت ناراحت هستند. 
مسئوالن زندان، مقامات انتظامی و قضایی 
مذاک��ره آخر را انجام می دهند اما اولیا دم 
نمی پذیرند و تأکید بر اجرا دارند. قاتل به 
باالی سکو رفته و دقایقی بعد طبق قانون 
اهرم زیر پای قاتل توسط اولیا دم کشیده 
می ش��ود... صدای آزاد شدن صفحه فلزی 

گوش ه��ا را آزار می دهد. برخی روی خود 
را برمی گردانند. دقایقی بعد پزشک قانونی 

مرگ را تأیید می کند...

 مشارکت در قتل
قاضی بخش��ی دادس��تان وقت سیرجان 
درخصوص سوابق متهمان این پرونده به 
خبرنگار حوادث نگارستان گفت: »م.الف« 
به همراه دیگر همدس��ت خود »ع.م« در 
تاری��خ 17 آذر 1384 در ماجرای خرید 
و فروش خاک مس وارد ش��ده و با تبعه 
بیگانه و یک فرد بومی جهت این موضوع 
ق��رار معامله می گذارند. س��پس این دو 
مجرم قربانیان را به بیابان های بین جاده 
تهران و کرمان کش��انده و با یک اسلحه 
کالش��نیکف به آن ها حمله کرده و هر 3 
نفر را به قتل می رسانند، سپس اجساد را 
با خودروی وانت سایپا متعلق به مقتوالن 
به جاده پاریز انتق��ال داده و برای فریب 
پلیس و دس��تگاه قضایی، جنازه ها را به 
همراه خودرو با بنزین به آتش کش��یده 
و س��ایپا را از یک پل به پایین س��رازیر 
می کنن��د، ام��ا در کمال ناب��اوری وانت 
ب��ه ته دره نرفته و به یک س��نگ بزرگ 
گیر می کنند. این دو مجرم که می بینند 
احتم��ال دس��تگیری آن ها وج��ود دارد 
منطقه را ترک می کنند. پاسگاه انتظامی 
پاریز روز بعد اجساد را کشف کرد و اولین 

پرونده جنایی این افراد گشوده می شود. 
قریب به یک هفته بعد »م. الف« دستگیر 
ش��ده و به اقدامات خود اعتراف می کند. 
اس��لحه کالش نیز در چاهی کشف شده 
و مراح��ل قضایی پرونده درس��یرجان و 

کرمان آغاز می شود. 

 فرار متهم در حین انتقال 
3 سال بعد )س��ال 1387( در حالی که 
پرونده ب��ه مراحل پایانی خ��ود نزدیک 
می شد، دستور انتقال »م. الف« از زندان 
کرمان به س��یرجان صادر می ش��ود اما 
مجرم در حالی که دس��تبند به دس��ت 
داش��ته ضربه محکم��ی به س��ر راننده 
وارد، و خ��ودرو را واژگ��ون می کند. او در 
حوالی پل هوایی کمربندی نجف ش��هر 
در ج��اده کرمان موفق به فرار می ش��ود. 
تالش پلیس آگاهی در آن س��ال ها برای 
دس��تگیری دیگر مج��رم حادث��ه ادامه 

می یابد اما ردی از او به دست نمی آید. 

 اقدام دوباره 2 مجرم فراری 
س��وم بهمن ماه س��ال 1388 خبر یک 
سرقت مس��لحانه به مأموران انتظامی 
مخابره می شود. 2 فرد با لباس مأموران 
انتظامی حوالی س��اعت 12 ظهر جاده 
دوچاهی به س��مت سیرجان را مسدود 
می کنند. آن ها که مس��لح به اس��لحه 

ش��کاری بودند پس از توقف یک تریلر 
FH ک��ه ب��ار ورق م��س داش��ته و از 
رفس��نجان ع��ازم تهران بوده اس��ت از 
رانن��ده می خواهند که پیاده ش��ود. او 
م��دارک، تلفن هم��راه و پول های خود 
را ب��ه مجرم��ان مأمورنم��ا می دهد اما 
هنگامی که متوجه می شود آن ها قصد 
س��رقت تریلر FH را دارند با این افراد 
درگیر می شود. در حین درگیری یکی 
از مجرمان با اس��لحه ش��کاری شلیک 
کرده و راننده را از ناحیه گردن، صورت 
و شکم مجروح می کند. مجرمان پرونده 
ک��ه همان »م. ال��ف« و »ع. م« بودند با 
توج��ه ب��ه تیران��دازی و احتمال مرگ 
رانن��ده از محل متواری می ش��وند، اما 
رانن��ده زنده مانده و پ��س از بهبودی با 
حضور در پلیس آگاه��ی ابعاد ماجرا را 

توضیح می دهد. 

 دس�تگیری یک�ی از مجرم�ان 
پرونده 

پانزدهم تی��ر ماه س��ال 1389 )5 ماه 
پس از سرقت مسلحانه جاده دوچاهی( 
پلیس آگاهی سیرجان سرنخی از حضور 
»ع. م« در روستای محمودآباد سیرجان 
به دست می آورد. مأموران پلیس آگاهی 
ب��ه سرپرس��تی س��رهنگ محمدرضا 
ایران ن��ژاد رئیس وق��ت اداره آگاهی و 

فرمانده انتظامی فعلی به محل اختفای 
این فرد رفته و در عملیاتی س��ریع او را 
که احتماالً مسلح بودنش وجود داشت، 

دستگیر می کنند. 

 سرقت 300 گوسفند اهالی یک 
روستا 

»م.ال��ف« ک��ه همچن��ان ف��راری بود 
از طری��ق یک��ی از اقوام خ��ود و با نام 
س��اختگی به رفسنجان رفته و در یکی 
از روستاهای حومه این شهر به چوپانی 
مشغول می شود. او اعتماد اهالی را جلب 
و پس از گذش��ت 50 روز در حالی که 
تع��داد زی��ادی از اهالی روس��تا به وی 
اعتماد کرده و گوسفندان خود را نزد او 
سپرده بودند، ده روز مانده به عید قربان، 
300 رأس گوسفند را سرقت کرده و با 

یک تریلر به سیرجان منتقل می کند. 
مأم��وران پلیس آگاهی با دس��تگیری 
معّرف مج��رم که از خویش��اوندان وی 
ب��وده، موف��ق می ش��وند 130 رأس از 
گوسفندان را در باغ متروکه ای در حوالی 
منطقه کوی المهدی )پرسی گاز( کشف 
کنند؛ ام��ا مجرم اصلی همچنان فراری 
باقی می ماند. تا اینکه س��رانجام پس از 
7 س��ال فرار 28 بهمن م��اه 1394 در 
عملیات ویژه سربازان گمنام امام زمان 

)عج( دستگیر می شود.

ضربه سنگین اداره اطالعات 
سیرجان به باند قاچاق 
مشروبات الکلی خارجی

توقیف  محموله
 یک میلیارد 
تومانی

اجرای قصاص م.الف
 یکی از مشهورترین متهمان جنایی در سیرجان

آخر خط

آگهی مناقصه

 عملیات سیستم آبیاری تحت فشار بلوار آزادی
ش�ركت توسعه، عمران و مديريت منطقه گل گهر در نظر دارد اجراي عمليات سيستم 
آبياري تحت فش�اربلوار آزادي را به ش�ركت هاي داراي گريد حداقل 5 رس�ته آب و 

آبياري تحت فشار واگذار نمايد.

 لذا از ش�ركت هاي ذيصالح متقاضي دعوت به عمل مي آيد جهت اخذ اس�ناد مناقصه از 

تاريخ 1398/10/5 به سايت اين شركت به آدرس www.geg-area.com مراجعه نمايند.

1- آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه از سايت :ساعت 15:00 مورخ 1398/10/10
2- آخرين زمان ارائه پاكت ها و پيشنهادات :ساعت 15:00 مورخ 98/10/16

3- شركت در قبول يا رد پيشنهادات مختار است.
4- مبلغ سپرده شركت در مناقصه 1284070653 ريال

5- هزينه درج آگهي به عهده ي برنده مناقصه مي باشد.
6- كليه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذكر گرديده است.

7- تاريخ بازديد از پروژه : 1398/10/14
8- محل تحويل اسناد و پيشنهادات:  سيرجان_كيلومتر50 جاده محور سيرجان _شيراز ، 
ش�ركت معدني وصنعتي گل گهر س�اختمان هاي هلدينگ مستقر بر تپه ، بلوك  5 )شركت 

توسعه، عمران و مديريت منطقه گل گهر(
9- تلفن جهت هر نوع هماهنگي : 09131420642 آقاي بلوردي

مديريت امور حقوقي و قرارداد ها

 آگهی مزایده عمومی فروش ضایعات " نوبت اّول "
شركت مجتمع جهان فوالد سيرجان در نظر دارد 5.000 )پنج هزار( تن نرمه كالسيفاير، 1.000 )هزار( تن 
پوسته آهن، 25.000 )بيست و پنج هزار( تن لجن حوضچه، 3.500 )سه هزار و پانصد( تن خرسك و 1.000 
)يك هزار( تن قيچي گرم بيلت در محل انبار ضايعات خود واقع در استان كرمان، شهرستان سيرجان، 
كيلومتر 50 جاده سيرجان-شيراز، كيلومتر 2 جاده اختصاصی گل گهر را با شرايط و مشخصات ذيل از 

طريق مزايده عمومی به فروش برساند.

دبير كميسيون معامالت شركت مجتمع جهان فوالد سيرجان

حداكثر  می آيد  بعمل  دعوت  عالقه مند،  حقيقی  اشخاص  و  ها  شركت  كليه  از  بدينوسيله 
ظرف مدت يك هفته از تاريخ چاپ آگهی، تمايل خود را به صورت مکتوب به آدرس ايميل 

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

1- شركت مجتمع جهان فوالد سيرجان در قبول و يا رد يك يا كليه پيشنهادها مختار است.
2- شرط بازگشايی پاكت های مزايده، ارسال حداقل سه پيشنهاد قيمت توسط شركت ها يا 

اشخاص حقيقی واجد شرايط ميباشد.
3- هزينه چاپ آگهی بر عهده برنده مزايده می باشد.

4- شماره تماس جهت كسب اطالعات بيشتر: 03442273806

مقدارشرحشماره مزایده

•     5.000 )پنج هزار( تن نرمه كالسيفایرضایعات98-5
•     1.000 )یک هزار( تن پوسته آهن

•     25.000 )بيست و پنج هزار( تن لجن حوضچه
•     3.500 )سه هزار و پانصد( تن خرسک
•     1.000 )یک هزار( تن قيچي گرم بيلتن

نحوه دریافت اسناد مزایده:
تماس با دبيرخانه كميسيون معامالت به شماره تماس: 

03442273806
ارسال تمایل كتبی به آدرس ایميل:

DKMSJSCO@gmail.com

مبلغ تضمین شرکت در مزایده:

5.000.000.000 ریال ) پنج ميليارد ریال(



مجتبی رضایی

ی��ک ب��ازی عقب افت��اده، ی��ک پنالتی در 
نیم��ه دوم و ی��ک گل ش��ادی  بخش برای 
گل گهری ها در روزی که ماشین سازی تبریز 
بعد از پیروزی مقابل استقالل تصّور نمی کرد 
مقابل تیم فانوس به دست لیگ بازنده باشد، 

ی��ک پیروزی ارزش��مند ب��رای گل گهر به 
ارمغ��ان آورد تا کورس��وی امید در این تیم 

قعرنشین زنده شود. 
زمانی که با تغییر سرمربی و آمدن آقا معلم 
فوتب��ال به س��یرجان -ک��ه در کالس های 
آموزش فوتبال تأثیر حضورش معموالً  بیشتر 
از نقش او به  عنوان سرمربی در میدان های 

فوتبال اس��ت – بسیاری تصّور می کردند او 
خیلی زود کش��تی طوفان زده گل گهر را به 
ساحل نجات رهنمون می شود اما این اتفاق 
نیفتاد تا او نیز مثل وینگوو و حتی بیشتر از 
او امتیاز از کف بدهد و موج ناامیدی در میان 
تماشاگران فوتبال گسترانده شود. تیمی که 
پ��س از صعود به لیگ برتر با س��هل انگاری 
مشترک مدیران باش��گاه و سرمربی سابق 
با بازیکنانی بسته شد که چیزی برای ارائه 
در زمی��ن ندارند و حاال حاالها گل گهر باید 
چوب این ندانم کاری ها و دالل بازی ها را در 
جذب بازیکنان ضعیف بخورد. گل گهری که 
در یک نیم فصل ب��ا وجود میلیاردها تومان 
هزین��ه از 15 ب��ازی و 45 امتی��از ممک��ن 
فقط 7 امتی��از گرفته بود ب��ه این پیروزی 

نیاز داش��ت تا با ترمیم روحیه به تعطیالت 
نیم فصل برود. ! اندوخته بسیار ضعیفی که 
با هیچ ماشین حس��ابی کسی نمی توانست 
ای��ن معادله را حل کند ک��ه چگونه مثاًل با 
40 میلی��ارد تومان فق��ط می توان 7 امتیاز 
گرفت و صدای پای س��قوط را هم ش��نید! 
اگرچه خیلی ها اعتقاد داش��تند گل گهر در 
لیگ برتر همچون نوزادی می ماند که برای 
بزرگ ش��دن ب��ه زمان نی��از دارد و به قول 
»تک به تک« طبیعی اس��ت که در گام های 
ابتدایی کج قدم بردارد، زمین بخورد، اشتباه 

کند.
همه این ها طبیعت یک شروع جدید است 
ام��ا آنچه نباید برای س��یرجانی ها طبیعی 
ش��ود، عادت به شکس��ت و از دست دادن 

فرصت ها بود که شد. صعود گل گهر به لیگ 
برتر حاصل خون دل خوردن ده، پانزده ساله 
اس��ت. حاصل دست رنج کارگران شریف و 
پول بیت المال است و از همین رو حق همه 
س��یرجانی ها و حتی مردم اس��تان کرمان 
است که نگران قدم های این طفل نوخواسته 
در لیگ برتر باشند و اگر دادی هم بر سرش 
می زنند قطعاً ناش��ی از حفظ این دستاورد 
15 س��اله اس��ت. قطعاً قدم های این نوزاد 
روان تر و بهتر خواهد شد وقتی که در کنار 
این فریادهای از سر نگرانی، دستی هم در 
دست گل گهر باشد که از زمین خوردن آن 

جلوگیری کند. 
چه بخواهیم چه نخواهیم گل گهر این روزها 
تیم زمین خورده لیگ است... جایگاه در کف 

این زمین و لباس های ش��یک اش که پُر از 
خاک ش��دن از سوی حریفانش شده نشان 
می دهد حال  و روزش خوب نیست! این تیم 
اما با سه امتیازی که از بازی با ماشین سازی 
گرف��ت می توان��د در فرص��ت باقیمانده تا 
نیم فصل جس��م و روحش را بازسازی کند. 
این تی��م می تواند از زمین بلند ش��ود اگر 
اندکی در خودمحوری ها تجدیدنظر ش��ود، 
می توان��د خ��ودش را بازیابد اگ��ر اراده ای 
پش��تش باش��د و روزگار را به دست دعا و 
ثنا و قضا و قدر نس��پارد. می تواند آب رفته 
را ب��ه ج��وی بازگرداند اگر پوس��ت اندازی 
کند و اندکی از تصمیمات احساس��ی خود 
عقب بنشیند. همه دیدیم و دیدند تمرین 
در ته��ران و درآوردن ادای ب��زرگان و بازی 

بانام هایی چون علی دایی، مجتبی جباری، 
آیاندا پاتوس��ی و... که با توسل با آن مردم 
را یک نیم فصل سرگرم کردند جز افزایش 
توقع میان هواداران  نتیجه دیگری برایشان 
نداش��ت. اکنون اما فرصت این اش��تباهات 
تمام ش��ده و دیگر نمی توان با اسامی بزرگ 
بازی کرد و احساس��ات سکوها را تحریک 
نمود. دیگر نه می توان تحت فش��ار توقعات 
سکوها، بازیکن گرفت و نه تسلیم جوسازی 
دالل هایی ش��د که بازهم برای جیب ش��ان 
نقش��ه کش��یده اند. گل گهر دیگ��ر فرصت 
اشتباه ندارد و اگر بخواهد از زمین بلند شود 
باید خ��ودش را از درون متحّول کند و دور 
تصمیمات احساسی خط بکشد. باید به خود 
بیاید و قدر لحظه لحظه های بعدی را بداند.

 سال بیست و دوم  شماره  1203 شنبه 7 دی 1398 

سیاسی  /   اجتماعی /   فرهنگی

امام رضا )علیه الّسالم(:
هر گاه مهدی)عج( که از اوالد

من است - خروج کند؛ عیسی بن 
مریم علیهما الّسالم نازل می شود 

و پشت سر او نماز می خواند.

خبر آخر
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تبلیغات عالیس مهمتر از انتخابات 
مجی��د انص��اری عضو کرمانی مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام در 
س��ومین کنگره مجم��ع فرهنگیان ایران گفت: دو م��اه به انتخابات 
مجلس مانده، اما س��ی ش��بکه ملی و سی و چند ش��بکه استانی و 
فرام��رزی ظاهراً کاری ب��ه انتخابات ندارن��د و تبلیغات دوغ عالیس 

برای شان مهمتر است. 
وی گفت: حوادث اخیر و ناآرامی ها و فجایعی که در کش��ور رخ داد 
زخم��ی را بر دل مردم نش��اند و خانواده های زی��ادی را عزادار کرد. 
این صدا به اندازه کافی رس��ا بود که کس��انی از خواب بیدار ش��وند. 
این فعال اصالح طلب با بیان اینکه سکوالریس��م و تحجر در جامعه 
درحال بازتولید است، با اش��اره به برخی گزینش های انتخاباتی هم 
گفت: رس��ماً عده ای می گویند اگ��ر جلوی افراد را نگیریم و گزینش 
و پاالی��ش نکنیم مردم اش��تباه می کنند اما این در حالی اس��ت که 
حضرت امام گفت مگر شما وکیل مردم هستید که چنین تصمیمی 

می گیرید. مردم خودشان بهتر تشخیص می دهند.
چرا به حقوق مردم در فصل بارش

توجه نمی شود
مدیریت س��تاد بحران باید راه کارهای عملی برای جلوگیری از آسیب 
به م��ردم به هنگام بارش ه��ا پیش بینی کند. معم��والً در این هنگام 
آسیب های زیادی به اموال و منازل مردم وارد می شود که باید با وضع 
و پیش بینی بودجه الزم و اجرای طرح های هدایت آب های س��طحی 
از این گونه خس��ارات عمومی جلوگیری کرد. ستاد بحران فقط نباید 
هنگام بارندگی تشکیل ش��ود. پییش بینی طرح های عملی برای اجرا 

می تواند از میزان این گونه خسارات در حوادث آینده بکاهد.

سیرجان؛ دومین شهر
جمعیتی استان

مدی��رکل ثب��ت احوال اس��تان کرمان در آخری��ن گفتگوی 
مطبوعاتی خود از میزان جمعیت اس��تان و چگونگی نََوسان 
آن در این اس��تان اطالعاتی به خبرن��گاران داد. وی ابتدا از 
کاه��ش میزان تولدها خبر داد و گفت: از ابتدای امس��ال37 
هزار در اس��تان کرمان متولد ش��ده اند که به نس��بت س��ال 
گذش��ته 12 درصد کاهش داش��ته ایم و این نش��ان می دهد 

جمعیت به تناسب قبل تغییر نمی کند. 
محمد قاس��می در جمع خبرنگاران گفت: جمعیت اس��تان 
کرمان تا پایان آذرماه امس��ال س��ه میلیون و280 هزار نفر 
ب��وده که بیش از نیم��ی از این جمعیت، مع��ادل51 درصد 
آن زن هس��تند. وی گفت: بیش��ترین جمعیت اس��تان نیز 
در ش��هرهای کرمان و س��پس  س��یرجان زندگی می کنند، 

رفسنجان و جیرفت نیز در رتبه های بعد هستند. 
وی با اش��اره به این که در 9 ماهه ی نخس��ت سال جاری10 
ه��زار و 301 واقع��ه ی فوت ثبت ش��ده گفت:  ای��ن آمار 9 
درصد افزایش را نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل را نشان 
می دهد. قاسمی ادامه داد: دالیل اصلی فوت کرمانی ها در 9 
ماهه ی نخست امسال بیماری های قلبی عروقی، بیماری های 
دستگاه تنفس��ی، حوادث غیرعمدی، سرطان ها و تومورها و 
رتبه ی آخر مربوط به بیماری های عفونی و انگلی بوده است.

مدی��رکل ثبت احوال اس��تان کرمان درب��اره ی صدور کارت 
هوش��مند ملّ��ی نیز توضی��ح داد: از جمعیت واجد ش��رایط 
دریافت کارت هوش��مند ملی در اس��تان کرمان 90 درصد 
کارت دریاف��ت کرده اند. وی افزود: کارت ملّی زیرس��اختی 
اس��ت که برای سایر دس��تگاه ها به منظور خدمت رسانی به 
مردم فراهم می کنیم. قاس��می در خصوص شناس��نامه های 
جدید هم گفت:  شناسنامه های جدید ضریب امنیت باالتری 
دارند و از مردم درخواست می کنیم از اسناد خود نگهداری و 
به هیچ وجه اس��ناد هویتی خود را نزد هیچ دستگاه و بخش 

خصوصی به صورت امانت و ضمانت نگذارند.

حاشیه - خبر

میالد حضرت زینب سالم ا... علیها و روز پرستار را پیشاپیش حضور همه پرستاران فداکار و شب زنده دار شهرمان تبریک می گوییم
 و تندرستی و موفقیت همه ی آنها را در مسیر این خدمت مقدس  از خداوند متعال آرزومندیم...

اانلله و اان الیه راجعون 

جناب آقای خدابخش روح االمینی 
دادستان محترم شهرستان بافت 

خبر درگذش�ت پدر بزرگوارتان موج�ب تأثر و تألم گردید، این ضایعه تأس�ف بار را حضور جنابعالی، 
س�ایر بازماندگان و اقوام تسلیت عرض می نماییم. از خداوند سبحان برای آن مرحوم طلب آمرزش و 

مغفرت و برای بازماندگان اجر جزیل و صبر جمیل خواستاریم. 
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان 
مدیرعامل شرکت سمنگان باستان سیرجان- کوروش نقوی 

جناب آقای مهندس

 محسن اسدی پور 
موفقیت ارزش�مند دخت�ر عزیزتان س�رکار خانم دیانا اسدی پور در کس�ب مقام اول 

مسابقات بین المللی محاسبات ذهنی با چرتکه را به شما و خانواده محترم تبریک عرض نموده، موفقیت 

و سربلندی روز افزون تان را آرزومندیم. 
مدیرعامل و هیأت مدیره 
شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه

گل گهر از زمین بلند می شود اگر...

کورسوی امید 
برای شاگردان جاللی



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
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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

به یک نفر نیرو ) ترجیحا خانم( 
جهت کار در نمایندگی ام وی ام 

نیازمندیم.
09133472275

داربـست فلزی 
سیـرجان گستـر 
در اسـرع وقت 
با مدیریت جعفر عباسی
09132794457
09135894457

جوشکاری سیار تعمیر آبگرمکن در منزل 
سایبان وخرده کاری 

09138456041 شکاری

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 
ریاضیات وآمار)دبستان تا دکتری(  کالس های 

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

انواع خرده کاری ساختمان 
 تغییر نقشه و بازسازی پذیرفته می شود

09131453602 محمودی

@negarestanniaz
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از چند نفر شاگرد 
اصالح کار ، شینیون کار و رنگ 
کار برای کار در آرایشگاه زنانه 

دعوت به همکاری می شود.
09139475579

42231953

به چند نفر 
آقا بین 20 تا 25 سال 

برای کار در مواد غذایی 
نیازمندیم.

09138645972

به یک منشی خانم 
مجرد جهت کار در پرده 
سرای جلوه خیابان مالک 

اشتر جنب فروشگاه رفاه به 
صورت تمام وقت نیازمندیم.

09133471783

از یک فروشنده 
خانم جهت کار در شال 

روسری واقع در پاساژ کوثر 
دعوت به همکاری می شود.

09033453353

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

آراسته و متشخص جهت کار و امانت 
داری در سوپرمارکت 3 الی 11 شب با 
حقوق ماهیانه 1200 م تومان واقع در 

شهرک رزمندگان نیازمندیم.
09910061604

به یک فروشنده 
خانم مجرد و مجرب جهت 
همکاری در فروشگاه چرم 

پاندورا نیازمندیم
خ امیرکبیر

42207986

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

سوئیت مجزا هم دارد
09125154858

به3 فروشنده آقاجهت 
کاردر اسباب بازی فروشی اهورا 

واقع درمحیاشهر نیازمندیم 
ساعت مراجعه از9 تا 12
جهت هماهنگی باشماره

09913819949تماس بگیرید

تابلو جواد به دو 
نیروی خانم آشنا به کامپیوتر 

بصورت یک شیفت  و یک 
نیروی آقا جوان بصورت دو 

شیفت نیازمند است
09138755382 

یک شرکت 
معتبر پخش موادغذایی 

به یک راننده پخش 
نیازمند  میباشد.
09333406295

از چند نفر خانم 
جهت مونتاژ قطعات 

برقی نیازمندیم.
09309612243

دعوت به همکاری
به یک یا دو نفر استاد سفید 

کاری ماهر یا نیمه ماهر 
جهت همکاری نیازمندیم.

09382435033

به یک راننده خانم با گواهینامه 
پایه دو نیازمندیم.)بدون ماشین(

09133477436

به یک کارگر ساده آقا جهت 
خدمات نظافتی و یک منشی خانم 

نیازمندیم.
42230581-09135797327

آگهی جذب نیرو 
به تعداد محدودی خانم و آقا با 

روابط عمومی باال نیازمندیم.
حقوق ثابت +پورسانت 

نصیری شمالی جنب بانک 
گردشگری طبقه فوقانی آرایشی 

صدف بیمه کار آفرین
03442236532
03442236533

به یک نفر 
راننده لودر با مدارک 
ویژه در منطقه گل 
گهر جهت کار جاده 

سازی نیازمندیم.
09036994664

به 2 نفر بازاریاب 
خانم یا آقا جهت 

بازاریابی موادغذایی 
نیازمندیم با حقوق 

ماهیانه دو میلیون تومان 
+ پورسانت عالی
09135874100

به یک خانم 
میانسال جهت 
کار در منزل 

نیازمندیم.
09137314205

به یک مهندس عمران با 
سابقه کار اجرایی جهت امور 

ساخت وساز نیازمندیم.
ساعت تماس 8 صبح الی 16

09350673168

به تعدادی 
نیروی خانم جهت 

کار در کارواش بانوان 
نیازمندیم

09377883180

به چند نفر 
شاگرد جهت کار در 
قهوه خانه نیازمندیم 

09132789501
به یک آقا جهت کار در سبزی 

فروشی نیازمندیم
09364821823

به یک نفر منشی جهت امور 
حسابداری در گالری مبل

 مریم نیازمندیم
09132453186 

به یک نیروی جوان جهت پخش 
مواد غذایی با حقوق بسیار عالی 

نیازمندیم
09140166190 

به یک نیرو جهت کار در فست فود 
واقع در بلوار سردار جنگل با حقوق عالی 

نیازمندیم .
09133454134

مجموعه غذایی شمس العماره به افراد زیر 
 نیازمند است 

 صندوقدار خانم    سالن دار خانم
 پیک موتوری با حقوق عالی 

09131457268

به یک فروشنده جهت کاردر 
رستوران ترخون)حقوق اداره کار و بیمه( 

نیازمندیم.
09132795740جعفری

از یک خانم جهت فروشندگي با 
روابط عمومي باال با حقوق خوب جهت 
مزون عروس دعوت میشود.)دو شیفت(

09132476815

به یک نفر نیروی کار ماهر یا نیمه 
ماهر در یک کارگاه تراشکاری نیازمندیم

09133454133

شرکتی درشهرک 
صنعتی از یک نقاش 

ماشین االت به طور دایم 
دعوت به همکاری می کند

09133456352 

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

بنزین و شارژ پرداخت 
می شود 

09133471998

به یک کارگر 
ساده جهت کار در کارگاه 

ام دی اف نیازمندیم  
09368898763

 جعفری

به نیرو خانم و 
آقا جهت کاردرکبابی 

نیازمندیم
09131791856

به چند نفراقا جهت کاردرنانوایی  با 
حقوق ومزایای عالی و بیمه نیازمندیم

09139422629 

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

آشنا به کامپیوتر نیازمندیم
09135824949

به یک همکار خانم یا نوجوان آقا 
جهت کار درساندوچی خیابان امام 

نیازمندیم 
09138455207 

به یک منشی برای آموزشگاه صنایع 
دستی پاساژکوثر روزهای زوج نیازمندیم

 09139470994 

به چند فروشنده)آقا( باتجربه درفروشندگی وروابط 
عمومی خیلی باال با ظاهر مناسب، سن بین 18 تا 22 سال به 

صورت تمام وقت باحقوق ماهیانه900 هزارتومان، ساعت کاری از 
8/30 صبح الی11/30 و عصر از ساعت 14/30 الی21/30 نیازمندیم
 آدرس: مهیاشهر،روبروی بانک مسکن، جنب موبایل دی تودی 

مغازه اسباب بازی فروشی تلفن:09132453512

به یک فروشنده آقا رده سني 20تا 25 سال با 
مدرک دیپلم جهت کار در خدمات کشاورزي به صورت 

تمام وقت نیازمندیم
09133457087 - 034 42204553 

ساعت تماس 8صبح تا 12 ظهر

به یک نیروی مجرد آقا 
جهت کار در فروشگاه هایپر 

مارکت در جاسک همراه با مکان 
اسکان و خوراک با حقوق 1/500م 
تومان به باال )در صورت رضایت 

افزایش می یابد( نیازمندیم.
09175934667

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

با مدیریت متقین   09131454060

تاسیسات گازرسانی ساالربنیان

استخدام
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به یک شاگرد خانم ترجیحا 
مجرد جهت کار دندانسازی نیازمندیم.

09160459419 ایرانپور

به دو نفر خانم جهت کار در فالفلی 
جنوب واقع در چهارراه گل محمدی نیازمندیم.

حداقل حقوق 1 میلیون تومان
09119443568

نیازمند ضامن با 
نامه حسابداری یا قراردادی 

جهت اخذ وام ازدواج به مبلغ 
30 میلیون تومان و در قبالش 

هم ضمانت نامه ) چک - 
سفته - تعهد محضری ( داده 

می شود.
مژدگانی محفوظ
09136316466

شرکتی فعال واقع در منطقه ویژه اقتصادی 
سیرجان به یک لیسانس فنی با گرایش های مدیریت 

جهت تکمیل کادر اداری نیازمندیم.
 جهت ثبت نام رزومه خود را به آدرس زیر ارسال نمایید

Estekhdami.tolid.     @gmail .com98

به استادکار و شاگرد نیمه 
ماهر جهت کار در تعمیرگاه پژو 

پراید ساالری نیازمندیم.
09132456645

یک شرکت پیمانکاري از افراد واجد 
شرایط زیر دعوت به همکاري مي نماید 

- 2 نفر برق کار صنعتي مسلط به تابلو برق 
مدار قدرت و فرمان جرثقیل هاي سقفي 

- 3 نفر کارگر فني مسلط به جوشکاري برق 
09126059386

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

به دونفر 
کارگرساده و یک 

برشکار mdf نیازمندیم 
09133450571

به یک نفر خانم 
برای کار در کافی نت 

نیازمندیم.
09103666445

به چند نیروی 
خدماتی خانم جهت کار در 

آشپزخانه رستوران به صورت 
تک شیفت )9 صبح الی 3 

بعدازظهر( نیازمندیم
09038644716

به یک نیرو با 
روابط عمومي باالجهت 
کار  در موتور فروشي 

نیازمندیم
09121398933

به چند طراح 
داخلی ساختمان مسلط به 
نرم افزارهای طراحی وسه 
بعدی جهت طراحی پروژه 
های ساختمانی نیازمندیم.

09903958390

به یک نفر همکار 
خانم جهت فروشندگی 

در گالری نقره و بدلیجات 
شانل نیازمندیم.
09129641843

به دو فروشنده 
خانم باتجربه روابط 

عمومی باال جهت کار در 
لباس بچگانه نیازمندیم 

09138895618

به دو نفر شاگرد 
ساده آقا جهت کار در 
فست فود نیازمندیم 

)شیفت عصر (
09337932242

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

می آید.
09356632476

یک نفر شاگرد 
آقا جهت کار در 
نمایشگاه مبل 

نیازمندیم
09116982850

به یک 
حسابدار خانم 

نیازمندیم
09301498385 

به دو نفر 
شاگرد جهت کار در 

کافه نیازمندیم
09139452940 

به 2 نفر 
فروشنده خانم جهت 

کار در شیریني فروشي 
نیازمندیم

42305216

یه یک نیرو 
آقادرلوازم قنادی 

نیازمندیم 
42209174 

به یک شاگرد جهت کار در 
ساندویچی نیازمندیم

09378669096

به یک نفر کارگر ساده )آقا( 
جهت کار در چاپخانه نیازمندیم.

چاپ نگار - خیابان امیرکبیر

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

کاری 22:30 الی 7 صبح نیازمندیم
09130620906

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

09130502024
03442231605

شیرینی مهدی شول 
به تعدادی نیروی کار )مرد( ماهر و ساده نیازمندیم 

آدرس خیابان 17 شهریور جنوبی 
مراجعه حضوری

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

سپه با حقوق و پورسانت و پاداش دعوت به عمل می آید.
09919512081 صفوی

مراجعه حضوری فقط عصرها 16 تا 22
بیمه معلم برای 

فروش بیمه های عمر 
بازنشستگی به تعدادی 
کارمند خانم و آقا دارای 

سابقه فروش با روابط عمومی 
بسیار باال همراه با مزایای 

عالی نیازمند است
09906734415  

به دونفر 
کارگرساده ویک 
 MDF برشکار

نیازمندیم
09133450571

به تعدادی خودروی مینی بوس 
هیوندا، ون وانا، فتون، سواری پژو405، پژو 
پارس، سمند دو گانه سوز جهت سرویس 

دهی شرکتهای وابسته گل گهر و مس 
سرچشمه نیاز مندیم

 09131782461-09133456755  
مکی آبادی

یک شرکت طبخ و توزیع غذا واقع در 
سیرجان و منطقه گل گهر جهت تکمیل کادر 

پرسنلی خود به افراد ذیل نیازمند است
میهماندار                                آقا/خانم
نیروی ساده.                           آقا/خانم
حسابدار                                 آقا/خانم
کارشناس بهداشت محیط            خانم 

09378388369

به یک نفر چانه گیر مرد با حقوق 
ماهیانه 2/600م تومان  با بیمه دعوت به 

عمل می آید
09028083560

به یک فروشنده 
ماهر در موبایل فروشی 
و یک تعمیرکار ماهر در 
نرم افزار و سخت افزار 
موبایل با پورسانت عالی 

نیازمندیم 
 09133457904

امتیاز  آژانس 
با موقعیت عالی و زنگ 

خور باال بفروش 
می رسد.

09916952602
یک سالن 180 متری 

با موقعیت عالی جهت کاربری 
آرایشگاه یا باشگاه زنانه واقع 
در میدان آزادی خیابان بالل 

اجاره داده می شود
42282901

یک قطعه زمین 
به مقدار 60 قصب 1500 متر 

مربع در بهترین جای روستای 
اسطوربه فروش یا معاوضه 

میرسد
09132472560 

قالی محلی 
سیرجان دست دوم 

شما را خریداریم
09917665969

25 قصب زمین سمت دامداری 
مکی آباد  با امتیاز آب و برق به

 فروش میرسد
09133793126 

یک خانه باغ پسته 
واقع در فردوس آباد)مکی آباد( به 
مساحت 274 قصب دارای پروانه 
شش دانگ چاه و موتور آب با لوله 

دو اینچ و برق سه فاز به فروش 
می رسد.

 09364736022 

به یک خانم کامال مجرد جهت 
پرستاری درخانه با امکانات رفاهی

09139962461 

قیمت کارشناسی زمین و ساختمان 
مهندس نادری نیا 
 09133455472

ابتدای بلوار دکترصادقی - 50 متر بعد از تقاطع دهخدا
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شماره 1203 روزنامه نگارستان

@negarestanniaz

ضایعات آهن 
وآلومینیوم شما را 

خریداریم.
09132457694

یک دهنه مغازه تجاری 
واقع در پاساژ مهر سیرجان به 

متراژ 22 متر طبقه همکف و انباری 
با امتیازات کامل و مدارک کامل 

بفروش می رسد.
قیمت 220 م 

09307276008

یک هکتار زراعی واقع در 
اراضی اکبرآباد بر اتوبان سیرجان - 

بندر عباس با سند تک برگ و موقعیت 
عالی جهت خدمات رفاهی و سوله های 

صنعتی و غیره بفروش می رسد.
تخفیف پای معامله

قیمت کارشناسی 2 میلیارد
09307276008

منزل مسکونی 300 متر 
200متر مسکونی با پارکینگ با 50 
متر تجاری شناژ برای 5 طبقه واقع 

در بلوار اصلی مکی آباد با سند 
تک برگ معاوضه با خانه - زمین یا 

کارگاه در شهرک تعمیرکاران 
09916901969

زمین شهرک 
کامیونداران واقع در روبروی 

دانشگاه صنعتی دارای حصار دور 
و درب و برق سه فاز و آب و کف 

سازی به قیمت کارشناسی
 بفروش میرسد

 09140164522

یک باب مغازه 
کافه با کلیه اجناس با سابقه 
به علت مهاجرت به قیمت 
توافقی واقع در خیابان امام 

جنوبی واگذار میگردد.
09131455981

کاهگل آماده
خاک رس شیرین - کاه نرم

با کارگرانی مجرب و با 
نازلترین قیمت

09135060509 فیروزآبادی

تعمیر، ساخت کابینت آشپزخانه ، کمد 
MDF دیواری ، درب اتاقی چوب و

09135857577

تدریس خصوصی 
ریاضی 

ابتدایی متوسطه اول 
متفاوت و ارزان

09136226299

فروش پژو 405glx مدل آذر 98 
رنگ نقره ای صفر کیلومتر 

09137690599

یک قطعه زمین ده قصبی 
درفخرآباد بفروش می رسد

09901765957 

امتیاز وام رسالت امام را نقد 
خریداریم

09032642205

یک جلد 
شناسنامه متعلق به 
حمید اکار با کدملی 

2559744953 مفقود 
گردیده از یابنده 

تقاضا میشود با شماره 
09171337735 تماس 

حاصل نماید.

دو دهنه مغازه 
) نوساز ( به مساحت 
80 متر مربع واقع در 

اول خیابان بالل رهن و 
اجاره داده می شود.
09128733383

یکسری مدارک 
به نام رضا اسالمی ) بیمه 

نامه ماشین - کارت ماشین 
- کارت ملی - کارت پایان 

خدمت - گواهینامه ( مفقود 
گردیده و از یابنده تقاضا می 
شود با شماره 09136360590 

تماس حاصل نماید.
مژدگانی محفوظ

سند و برگ سبز 
خودرو سمند مدل 83 به رنگ 

بژ متالیک به شماره موتور  
12483079741 و شماره 

شاسی 83224875 و شماره 
پالک 32 ب 438 ایران 75 
بنام عرب حسین آشتاب نام 

پدر عبدالرضا مفقود گردیده و 
از درجه اعتبار ساقط می باشد.

نقاشی ساختمان 
و انواع پتینه های 

جدید
09371945638

خرید و فروش امتیاز وام 
رسالت 

09135323325

فروش امتیاز وام بانک
 رسالت

09904014165

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

خریداریم
09373613273 

جوشکاری و تعمیر 
آبگرمکن در منزل

 09138265612
رضایی

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

09133477436   

لباس مجلسی دست دوم شمارا اجاره 
می نماییم مراجعه روزهای زوج صبحها

09139470994 

جوشکاری سیار
اجرای انواع سقف سبک وبارانگیر 

)با تخفیف(
09136993086محیاپور

ایزوگام ، قیرگونی شول
09133794317

نقاشی ساختمان مدرن
  30% تخفیف   

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

09162504398  صادقی

دیاموند اپیالسیون  سالن 
  اپیالسیون کل بدن 60,000 تومان

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

بلوار عباسپور ، خیابان بسیج فرعی پیک کوچه پیک 3

ده سال 
سابقه کار

خرید، فروش، 
رهن و اجاره


