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جناب آقای مهندس علی محمودآبادی 
مدیر عامل محترم شرکت گهرروش 

جناب آقای مهندس حمید محمودیان 
معاون محترم سرمایه انسانی شرکت گهرروش 

جناب آقای محمد فروغی 
مدیر محترم روابط عمومی شرکت گهرروش 

توسط  اجتماعی  مسئولیت های  اهتمام  جایزه  سومین  کسب 
شرکت گهرروش سیرجان و دریافت تندیس جشنواره از دست 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  محترم  وزیر  شریعتمداری  دکتر 
و  تصمیم گیری  بزرگواران،  شما  زحمات  و  مدیریت  نتیجه  که 
پرسنل  یکایک  زحمات  و  شرکت  مدیران  سیاست گذاری های 
شرکت گهرروش است قابل تقدیر و تشکر فراوان است امیدواریم 

همواره در مسیر رشد و تعالی سربلند و پیشرو باشید. 

سهامداران و بازنشستگان 
شرکت گهرروش

جناب آقای حاج حمید شهسواری 
انتخاب جنابعالی را به عنوان ریاس�ت هیأت پهلوانی و زورخانه ای شهرس�تان س�یرجان 

تبریک عرض نموده، موفقیت و بهروزی روزافزون تان را آرزومندیم. 

ورزشکاران زورخانه ای شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر 

اختالف و مجادله بر سر زمین های واگذاری
مرکز آموزش دریایی در بلوار چمران

 پایان کار نمی دهند



گروه خبر: وضعیت آبی کرمان در حالت 
مطلوب تر قرار گرفته اس��ت. این مطلب را 
مدیرعامل ش��رکت آب منطقه ای اس��تان 
کرم��ان گفت و افزود: حجم آب مخازن ما 
تا امروز به ۳۵۳ میلیون مترمکعب رسیده 
در حال��ی که ای��ن آمار در مدت مش��ابه 
س��ال قبل ۲۷۷ میلیون مترمکعب بود و 
به نظر می رس��د با توج��ه به بارندگی های 
اخی��ر، امس��ال وضعی��ت آب��ی کرمان در 
شرایط بهتری قرار گرفته است. مدیرعامل 
ش��رکت آب منطقه ای کرمان گفت: حجم 
آب مخ��ازن ما تا امروز ب��ه ۳۵۳ میلیون 
مترمکعب رس��یده در حال��ی که این آمار 
در مدت مش��ابه س��ال قبل ۲۷۷ میلیون 
مترمکعب بود لذا با توجه به بارندگی های 
اخیر، امسال وضعیت آبی کرمان در حالت 
مطلوب تر قرار گرفته اس��ت. علی رشیدی 
افزود: ۵۹ درصد مخزن س��د جیرفت، ۷۳ 
درصد س��د نسا بم، ۷۰ درصد سد بافت و 
۱۴ درصد س��د تنگوئی��ه )به علت ورودی 
کم( تکمیل شده است که نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته وضعیت خوبی را نشان 
می دهد. وی اظهار داش��ت: در حال حاضر 
س��د جیرفت ۱۹۷ میلیون مترمکعب، سد 
تنگوئیه سیرجان ۵.۷ میلیون مترمکعب، 

س��د نس��ا ۱۲۲ میلیون مترمکعب و سد 
بافت ۲۷ میلیون مت��ر مکعب ذخیره آب 
دارد. مدیرعام��ل ش��رکت آب منطق��ه ای 
کرمان گفت: ورودی روزانه س��د جیرفت 
در حال حاضر ۳۲ مترمکعب، سد تنگوئیه 
۳۰۰ لیتر، س��د نس��ا ۲۴ مترمکعب و سد 

بافت سه مترمکعب ارزیابی شده است.
وی ب��ا بیان اینکه اس��تان کرم��ان دارای 
چهار سد در حال بهره برداری با حجم کل 
۵۸۳ میلیون مترمکعب است تصریح کرد: 
۱۰۲ میلیون مترمکعب آب از ابتدای سال 
جاری وارد سدهای ما شده و خروجی آب 
از سدهای اس��تان ۷۸ میلیون مترمکعب 
بوده اس��ت. رش��یدی افزود: آب رودخانه 
ش��ور و شاخه های هلیل رود به جازموریان 
رس��یده و بارندگی ها در شهرس��تان های 
قلعه گنج و رودبار موجب آب گیری تاالب 

جازموری��ان ش��ده اس��ت. در همین حال 
خبرگزاری تس��نیم از زاه��دان، به نقل از 
رواب��ط عموم��ی اداره کل حفاظت محیط 
زیس��ت سیس��تان و بلوچس��تان، گزارش 
داد: ۲۱.۷ میلی��ون مت��ر مکع��ب آب از 
رودخانه های دامن، بمپور، روستا و هودیان 
و غیره وارد تاالب جازموریان ش��ده و این 
تاالب را که در پی خشکس��الی های اخیر 
به کانون گرد و غبار جنوب ش��رق تبدیل 
شده و تأثیر نامطلوبی روی پوشش گیاهی 
و حیات وحش منطقه گذاشته بود، حیات 
تازه بخش��ید. وی گفت: این تاالب دوباره 
میزب��ان تعداد زیادی از پرن��دگان مهاجر 
از قبیل کاکایی، اگرت و غیره ش��د. عمق 
آبگیری ش��ده در تاالب تقریبا بین ۱۰ تا 
۷۰ س��انتیمتر اس��ت که احتمال افزایش 

این آبگیری نیز وجود دارد.

◄ شرایط آبی سیرجان چگونه است؟  
رییس اداره آب س��یرجان نی��ز با بیان این 
نکت��ه ک��ه امس��ال می��زان بارندگی ها در 
مجموع خوب بود گفت: س��ال آبی نسبت 
به سال آبی مشابه سال گذشته بسیار بهتر 
بود و بیش از ۱۰۰ درصد افزایش بارندگی 
داش��تیم و6۰ درصد نسبت به مدت مشابه 
دراز مدت نیز افزایش داش��ته اس��ت. وی 
افزود: چنانچ��ه وضعیت بارش ها به همین 
منوال باشد و در آینده نیز شاهد بارش های 
بیش��تری باشیم از این جهت کاماًل امیدوار 
می شویم. محسن اس��دی درباره خاموشی 
موتورپمپ ه��ا نی��ز گف��ت: ب��رای ۱۵ روز 
بع��دی هنوز تصمیم دقیقی گرفته نش��ده 
و ق��رار بر برگزاری یک جلس��ه در آینده ی 
نزدیک با ش��ورای حفاظت محیط زیس��ت 
و جهاد کش��اورزی اس��ت تا در این رابطه 

تصمیماتی اتخاذ ش��ود. وی اف��زود: البته 
خاموش��ی موتورها در س��ال جاری تقریباً 
منتفی اس��ت و بر اساس تصمیم گیری در 
ش��ورای مذکور احتمال خاموشی ۱۵ روزه 
در فروردین قوت خواهد گرفت. وی درباره 
وضعیت س��د تنگوییه گف��ت: با این وجود 
باید عنوان کنم آب آوری زیادی نداش��تیم 
چون زمین ها خش��ک بود و بیش��تردر باال 
دس��ت یعنی مناط��ق چهارگنب��د و گدار  
بارش برف مانع از ایجاد روان آب و سیالب 
گردید  و بر همین اساس همچنان مشکل 
کم آب��ی را داریم. اگرچه این آب ها ش��اید 
کمی در وضعیت آب های سطحی تغییری 
ایجاد کنند ولی تأثیر آنچنانی در سفره های 
آب زیر زمینی نخواهد داشت حتی اگر دو 
سه سال متوالی تر آبی هم داشته باشیم اما 

امکان جبران بسیار کم است.

مراس�م سالگرد ش�هادت  س�ردار محمدعلی ا... 
دادی عصر پنجشنبه این هفته 26 دیماه در پاریز 

برگزار می شود. 
س�ردار ا... دادی 28 دی م�اه س�ال 93 در حمله 
یک بالگرد اس�راییلی در منطقه قنیطره س�وریه 
در نزدیکی های مرز سوریه و اسراییل در حوالی 
بلندی ه�ای ج�والن ب�ه هم�راه جه�اد مغنیه به 
شهادت رسید. پیکر این س�ردار شهید آن سال 
پس از تش�ییع در تهران دو روز بعد به سیرجان 
رس�ید و با حضور انبوه مردم  تش�ییع و با حضور 
س�ردار سلیمانی در قطعه گلزار شهدای پاریز  به 

خاک سپرده شد

به گزارش روابط عمومی ش��رکت گهرزمین مراس��م بزرگداشت 
یاد و خاطره س��ردار سلیمانی روز چهارشنبه با حضور مسئوالن 

و کارکنان این شرکت برگزار شد.
 در این مراس��م که با مرثیه س��رایی همراه بود ابتدا دکتر سعید 
صادقی عضو هیات مدیره گهرزمین طی س��خنانی گفت: اقتدار 
و صالبت سپهبد شهید قاسم سلیمانی و حضور میلیون ها خیل 
عزاداران در مراس��م تشییع وی نش��انه ابهت جایگاه وی در این 
نظام بود. وی با اش��اره به نکاتی از جنگ ایران و عراق و حضور 
مؤثر این فرمانده در متن جنگ، وجه تمایز ش��هید سلیمانی را 
به عنوان یک ش��خصیت نظام��ی، الهی در جهت صلح، امنیت و 
آسایش برای همنوعان خود دانست. وی قدرت شهید سلیمانی 
را در توکل به ذات اقدس الهی و والیت پذیری محض او دانست 
و گفت: این وجه تمایز قدرت، زمینه ساز محبوبیت واالی ایشان 

در قلوب انسان های آزادیخواه عالم شد.
در ادام��ه ح��اج حس��ین دالوریان مع��اون اداری و پش��تیبانی 
گهرزمی��ن طی س��خنانی گفت: باید س��یره روش و منش حاج 
قاس��م درجامعه نهادینه ش��ود. وی افزود: طب��ق آیات و روایات 

الهی جهاد در راه خدا، معامله باخداس��ت و ایش��ان مصداق بارز 
مجاهد فی سبیل ا... است. 

وی افزود: س��ردار سلیماني س��عادت ونجات جامعه از انحطاط 
وگمراهی را وظیفه ش��رعي و اخالقی خود می دانست و در برابر 
رزمندگان و خانواده معزز ش��هدا چون پدری مهربان و دلس��وز 
عمل می کرد. دالوریان گفت: ش��هید سلیمانی درعین حال که 
یک چه��ره جهانی بود در مقابل همه افراد، بس��یارمتواضع و با 
لطف و محبت برخ��ورد مي کرد. علی اکب��ر پوریانی مدیرعامل 
ش��رکت گهرزمین نیز که خود از همرزمان سردار سلیمانی بود 
طی س��خنانی به ذکر خاطراتی از این شهید واالمقام پرداخت و 
گفت: ایشان به هیچ جناح خاصی وابسته نبود و در شکل گیری 
این معدن که تعطیل ش��ده بود مساعدت و حمایت زیادی کرد. 
پوریانی با بیان اینکه ایش��ان در هر سمتی که بودند باعث تغییر 
و تحول و رش��د می شدند گفت: با حضور س��ردار سلیمانی در 
س��وریه و عراق، این دو کش��ور از ش��ر داعش نجات یافت و  در 
واقع امنیت امروز ما مرهون جان فش��انی های این شهید بزرگوار 

در آن سوی مرزهاست.
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در مراسم گرامیداشت سردار سلیمانی در گهرزمین مطرح شد:

سردار سلیمانی 
یک چهره جهانی بود   

پنج شنبه این هفته 26 دی ماه برگزار می شود:

سالگرد سردار 
محمدعلی ا... دادی
در پاریز 

 ۷۴۹6  ب��اور کنی��د ای��ن دو 
س��ه روزی که گاز خانه های ما در 
ش��هرک س��منگان قط��ع و وصل 
می ش��د چقدر اذیت ش��دیم. چرا 
مس��ئوالن قبل از زمستان اقدام به 
آزمایش و اصالح ش��بکه نمی کنند 
تا در عم��ق فصل زمس��تان و اوج 
یخبندان چنین اتفاقی برای مردم 
نیفتد. مسئوالن خودشان را به جای 
مردم بگذارند ببینن��د بی گازی در 

اوج سرما یعنی چه.
۰6۵۹مسئولین محترم راهنمایی 
و رانندگی لطفاً با نصب یک دوربین 
نبش چهارراه از فلکه سنایی به طرف 
زیرگ��ذر س��منگان جل��و خیلی از 

تصادفات را بگیرند متشکر.
 ۰۹۴6  باسالم در صورت امکان 
اطالع رس��انی کنید ما اهالی انتهای 
خیابان جنت در شهرک رزمندگان 
به علت عدم نام گ��ذاری کوچه ها و 
همچنین ع��دم پالک گذاری منازل 
جه��ت دادن آدرس دچار مش��کل 
هستیم. از مسئولین محترم تقاضای 

رسیدگی داریم.
 6۳۸۵  با س��الم. غم از دس��ت 
دادن س��ردار ب��زرگ خاورمیان��ه و 
ایران حاج قاسم سلیمانی را خدمت 
تمامی ملت ایران و خانواده شهدا و 
جانبازان وهمشهریان محترم تسلیت 
ع��رض می نماییم. ان ش��اءا... روزی 
برسد قطره قطره خون شهدا را انتقام 

بگیریم. با تشکر.
 ۲۱۱۸  س��ردار سلیمانی بدان 
راه��ت ادام��ه دارد و پرچم اس��الم 
همچن��ان س��رافراز خواه��د ماند و 
دش��من نیز بداند کور خوانده که با 
شهادت ایش��ان به اهدافش خواهد 
رسید. اگر او یک س��ردار سلیمانی 
از مل��ت غیور ای��ران گرفت با خون 
و شهادت ایش��ان میلیون ها سردار 
س��لیمانی ها خواهد رویید تا پرچم 

ایشان بر زمین نماند.
 ۵6۴۷  لطف��اً ب��ه مس��ئوالن 
گاز بگویی��د به فکر باش��ند و دیگر 
زمس��تان قطع گاز نداشته باشیم. 
خدا را خوش می آید گاز قطع بشه 
بروی��م هیزم پیدا کنی��م برای گرم 
کردن خانه هامون. آن هم تو سرمای 

زیر صفر درجه؟
 ۴۳۰6  ب��ه قول اس��تاد حاج 
ش��یخ مه��دی دانش��مند بارها که 
ن��ه، صدها بار ش��ده مث��اًل که یک 
کلی��دی را گم می کنی��م چه قدر 
دنبال��ش می گردیم؟ حتی اگر چیز 
دیگه ای گم کنی تا کجاها دنبالش 
نم��ی روی؟ ی��ا اگریک مس��ابقه ی 
فوتب��ال را نبین��ی از چن��د نف��ر 
می پرسی که نتیجه اش چه شد؟ اما 
آیا یک بار توی عمر چندین دهه ات 
فقط ۱ مرتبه از خودت پرس��یدی 
امام من کجاست و چرا نمی آید؟ در 
این دوران پر از فتنه امام زمان مان 
را فراموش نکنی��م. او نجات بخش 

همه ی عالم و امکان است.
 ۵۴۲۱  خدای��ا ریش��ه و باعث 
و بانی ای��ن گرانی ها و بی عدالتی ها 
را ازای��ن مملک��ت درآورد. به خدا 
کارگ��ران حق��وق بگی��ر، بیچ��اره 
ش��دند، روزبه روز گرانی ها بیشتر و 
حقوق ها کمتر می ش��ود کسی هم 

به فکرنیست!
 6۳۸۵  باس��الم غم از دس��ت 
دادن س��ردار سرافرازمان را خدمت 
تمامی همش��هریان تسلیت عرض 
می کنم. ب��ه خدا ازت��ه دل می گم 
منتظ��ر دس��تور رهب��ر عزیزم��ان 
هس��تیم. ت��ا انتق��ام حاج قاس��م 

عزیزمان را بگیریم.
 ۴۷۲۹ چرا راهنمای رانندگی 
ماش��ین هایی را که توی پیاده روها 
پارک می کنن��د جریمه نمی کنند؟ 
تا کی باید ش��اهد این بی قانونی ها 
از یک س��و و بی تفاوتی مأموران از 

سوی دیگر باشیم؟

۷۳۲۰  با سالم و خسته نباشید 
خدم��ت نگارس��تانی های عزی��ز و 
تس��لیت و تبریک بابت از ش��هادت 
حاج قاس��م س��لیمانی ب��ه همه ی 
ش��یعیان مخلص آق��ا ام��ام زمان 
)علیه الّسالم(. خواستم بگم حاال که با 
از دست دادن حاج قاسم انگار کشور 
باز گش��ته به چند دهه پیش آقایان 
مس��ئول از رده باال ت��ا پایین ترین 
رده هم��ه باهم یک حرف و باهوش 
وگوش شنوا داشته باشید تا به کشور 
عزیزمان لطمه های سنگین تری وارد 
نشود. مردم همه زیر فشار اقتصادی 
هستند. اول به فکر کشوروبعد به فکر 
مردم باشید. دیگر حاج قاسم نیست. 
وشما مسئوالن راه حاج قاسم را مثل 
خودش ادامه بدهید تا ان ش��اءا... از 
س��ختی ها عبور کنیم... برای شادی 
روح سپهبد سلیمانی فاتحه وصلوات. 

باتشکر جهانشاهی
 ۰۲۰۵  باسالم. باور مي کنید که 
یکي از کامیون هایي که کنار جداول 
را شبها جارو میزنه چراغ خطر نداره!
 ۲۳۸۴  چرا گاز شهرک ها قطع 
شد. ما مش��کل نداشتیم ولی وقتی 
خبرقطع شدن گاز همشهری هایمان 
را می خوان��دم واقعاً از ته دل غصه ام 
شد. حاال درسته که خیلی جاها هم 
سیل آمد و برای همه گرفتاری شد 
اما درس��ت نیست با این همه منابع 
گازی و اف��راد متخصص نقص فنی 
پیش بیاید و مردم در زمستان اذیت 

شوند.
 ۴۱۷۹  س��الم، بگذارتابگری��م 
چون ابردربهاران/کزسنگ ناله خیزد 
روز وداع یاران. مصیبت ازدست دادن 
مالک اشترزمان ویکی ازستون های 
بی بدیل وتکرار ناشدنی جهان اسالم 
سپهبد ش��هید حاج قاسم سلیمانی 
را به عموم دوس��تدارانش تس��لیت 
می گویم. راهشان پررهرو و روحشان 

شاد.
 ۰۷۸6  س��الم بان��ک رس��الت 
شعبه هایش را به یک شعبه کاهش 
داده و باعث ش��لوغی همان ش��عبه 
ش��ده که دردس��رهای زیادی برای 

مردم دارد.
 ۴۳۰6  س��الم. ساعت ۳۰: ۰6 
پیکر مرحوم حاج قاس��م سلیمانی 
در گلزار ش��هدای کرمان به آغوش 
سرد خاک سپرده شد و هنوز ایشان 
دفن نشده بود که ایران زهر چشم 
خودش را از آمریکا گرفت، با اصابت 
۱۵ موش��ک به ۲ پایگاه نظامی در 
عراق که متعلق به آمریکا بود که تا 

حدودی آرام مون کرد.
 لطفا از خیرین بخواهید کمکی 
در حق جوانی که ده سال است به 
خاط��ر تصادف و پرداخ��ت دیه در 
زندان می باش��د کم��ک کنند تا از 
بند رها ش��ود. ده سال عمر زیادی 
اس��ت. لطفاً خّیرین مددی کنند تا 
مادر بیمار این ج��وان بیش از این 

زجر نکشد.
 ۹۰6۳  سردار ما را ببینید آن 
بی حیاها و نامردمان را هم ببینید. 
مردم��ان ما ب��ه سردارش��ان اقتدا 
می کنن��د و آن نامردم��ان را روزی 
سر جای ش��ان می نش��انند. خدا را 
چ��ه دیدی. آن ها ش��یطان صفتند 
و اهریمن پرس��ت ول��ی س��ردار ما 
خداپرست بود و خدمت گذار دین و 
دنیای مردمانی که در منطقه جز او 
و خدای او پشت و پناهی نداشتند. 
س��ردار ما با عزت و احترام تشییع 
شد و باشیم و ببینیم که سرنوشت 
این نامردمان جز سرنوش��ت صدام 
نباش��د. کس��ی باور نمی کرد روزی 
صدام ک��ه در برابر ما ایس��تاد چه 
پایان��ی دارد و ح��اج قاس��م ما چه 
پایانی. حاال نوبت این س��تمکاران 
متج��اوز هم خواهد ش��د. این دنیا 
خیلی کوچک تر از آن اس��ت که ما 

می فهمیم.

تریبون آزاد خوانندگان
مدیرعامل آب منطقه ای کرمان با توجه به بارندگی های اخیر:      پیامک : 7258  3000

شرایط آبی استان بهتر شده است 
 مدیر آب منطقه ای سیرجان: افزایش محسوس بارندگی ها به ذخایر آب کمک کرد

مراسم س��ومین جایزه مسئولیت اجتماعی و توسعه 
پایدار بنگاه های اقتصادی با حضور وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی،  روز دوشنبه در محل مجموعه فرهنگی 
تالش تهران برگزار ش��د. به گ��زارش روابط عمومی و 
امور بین الملل ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر، در 
راستای ارج نهادن به کسب و کارهای مسئوالنه، سومین 
جایزه مسئولیت اجتماعی توس��عه پایدار بنگاه های 
اقتصادی با هدف اش��اعه فرهنگ و مفهوم مسئولیت 
اجتماعی شرکتی در میان نهادهای تصمیم گذار و مؤثر 
جامعه و با حضور مدیران عالی نهادهای دولتی، اساتید 
دانشگاه ها و مدیران شرکت های پیشروی خصوصی در 
این حوزه برگزار ش��د که بر اساس ارزیابی های انجام 
ش��ده در فرایند سومین جایزه مسئولیت اجتماعی و 
پایداری، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر موفق شد 
پس از بررسی کمیته داوران و بر اساس شاخص های 
اس��تاندارد، امتیاز و شایس��تگی الزم را برای دریافت 

جایزه » اهتمام سه ستاره «کسب نماید.
خبر دیگری از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 
معدنی و صنعتی گل گهر حاکی همزمان با برگزاری 
دومین جشنواره و نمایشگاه ملّي فوالد در برج میالد 
تهران، امضاي تفاهم نامه راه اندازي خط یک میلیون 

تني بازیابي کنس��انتره از باطله خطوط تولید شرکت 
معدنی و صنعت��ی گل گهر به صورت کامالً بومي بین 
ش��رکت هاي گل گهر، گهرروش سیرجان و روناک به 
امضا رسید. این خبر می افزاید : براساس این تفاهم نامه 
ش��رکت گل گهر برنامه ریزي خواهد کرد که فرایند 
احداث این خ��ط تولیدی در مراحل طراحي، تأمین، 
نصب و راه اندازي به صورت کامل توس��ط شرکت هاي 
ایران��ي و بومی انجام گیرد. گفتنی اس��ت طراحي و 
مهندس��ي این خط تولید کنس��انتره توسط شرکت 
ایراني روناک و تأمین و نصب تجهیزات توسط شرکت 
گهرروش سیرجان صورت مي گیرد و کلیه تجهیزات و 
قطعات مورد نیاز این خط از س��ازندگان داخل کشور 
خریداري خواهد گردید و پیش بیني مي شود با اجرایی 
ش��دن این تفاهم نامه صرفه جوی��ي ارزي حداقل ۱۰ 

میلیون یوروي توسط گل گهر صورت پذیرد.

در جریان سومین جایزه توسعه پایدار بنگاه های اقتصادی صورت گرفت :

اهدای جایزه »اهتمام سه ستاره« به شرکت گل گهر
امضای تفاهمنامه راه اندازي خط یک میلیون تنی بازیابی کنسانتره



مصطفی امیری مقدم

 اي��ن روزها بر ايرانيان س��خت می گذرد و 
حال م��ردم چندان خوب نيس��ت. مردمی 
که گرفتار مش��کالت اقتصادی، تالطمات 
اجتماعی، سر در گريبان زندگی خود بودند 
ناگه��ان با خبر ترور يک��ی از محبوب ترين 
چهره ه��ای نظامی کش��ور مواجه ش��دند. 
سراس��ر ايران بهت و ماتم شد. دل ها همه 
فرو ريخت و پيکر اين چهره محبوب از عراق 
تا اهواز و مش��هد و از تهران تا قم و کرمان 
بر دستان ميليون ها انسان عاشق تشييع و 
پس از حدود40 س��ال رزم و فداکاری برای 
تأمين امنيت مردم ايران و منطقه، سرانجام 
در کنار ش��هدای لش��کر ث��ارا... در کرمان، 
لشکری که خود بنای آن را در دوران جنگ 
گذارد در ساده ترين وضع با نام ساده »سرباز 
وطن« به خاک سپرده شد. اما هنوز ساعاتی 
از دفن قاسم سليمانی و رنج از دست دادن 
اين س��ردار ملّی و مرگ جانگداز ده ها نفر 
انسان بی گناه در آيين تشييع وی در کرمان 
نگذش��ته بود که اين ُغصه ی بزرگ با پرپر 
شدن 178 سرنشين، در سقوط هواپيمای 
اوکراينی بر فراز آس��مان تهران گره خورد 
تا ش��وک ديگری بر اين ملّت داغديده وارد 
ش��ود. هنوز از غصه اين جفاها جدا نش��ده 
بودي��م که س��يل ويران گ��ر در هرمزگان، 
سيس��تان و بلوچستان  و جنوب استان بار 
ديگر مردم را زمين گير کرد و خانه و کاشانه 

بسياری از هموطنان مان را با خود برد. 

◄ خطاهای جبران ناپذیر انسانی
کرمانی ها هنوز از ش��وک اين اتفاقات تلخ 
بيرون نيامده بودن��د که اين هفته حادثه 
در  اتوبوس مسافربری مشهد-بندرعباس 
نزديکی های بردس��ير در نيمه های ش��ب 
منجر به کشته و زخمی شدن 39 مسافر 
بی گناه ش��د. اين حوادث طی يک هفته 
پی درپی ظهور و بروز کرد و يک ملّت را سر 
در گريبان غم فرو برد. واقعاً نقش خطاهای 
انسانی در بروز برخی از اين حوادث که - 
می توانست بروز نکند- چيست و چرا بايد 
هميش��ه تاوان خطاهاي��ی را بدهيم که با 
اندکی تدبير و صبر می شد از آن جلوگيری 
ک��رد؟ در اين مورد آيا در جاده ای که قبل 
از آن بارش برف و يخ زدگی بوده آيا راننده 
عجول نمی توانس��ت در نيمه های شب در 
سه ساعت مانده به روشن شدن هوا و طلوع 
آفتاب ماش��ين پُر از مسافرش را در مقابل 
پليس راه نگه دارد و ريسک رفتن را با آن 
ش��رايط نپذيرد؟ آيا پليس راه که مطلع از 
ش��رايط جاده بود نمی توانست جلو عبور 
اتوبوسی را که سرنوشت جان ده ها مسافر 
را در دست دارد بگيرد تا تنها 10 کيلومتر 
آن طرف تر اسير چنين حادثه ی غم انگيزی 
نشود.؟ نمونه اين سانحه در کشورکم نبوده 

و نيست و هميشه گفته و نوشته شده در 
کش��ور ما اصوالً بيش��ترين نق��ش را در 
س��وانح پرخطر جاده اي همين خطاهای 
انسانی داش��ته اند. اّما راه جلوگيری از اين 
خطاها چيست؟ اين يک پديده و معضل 
اجتماعي اس��ت که نياز به شناسايي ابعاد 
زيربنايي تر آن از قبيل مس��ايل فرهنگي، 
آموزشی، رواني، جامعه شناختي، قضايي و 
پزشکي دارد و عالوه بر آن نقش و جايگاه 
پليس و نيز نارسايي هاي ناشي از فناوري 
خودروها و کيفي��ت راه ها و خيابان ها نيز 
قابل ارزيابی اس��ت. به ط��ور قطع می توان 
گفت آمار معلوالن و مصدومان ناش��ي از 
حوادث رانندگ��ي و جاده اي10تا 15 برابِر 
ميزان تلفات ناش��ي از آن است که عواقب 
جبران ناپذير آن همچون بي سرپرس��تي، 
مس��ايل و مش��کالت روح��ي و روان��ي، 

هزينه هاي هنگفت درماني و نيز مس��ايل 
جزايي و قضايي است. 

قباًل در جاي��ی خوانديم بنا به آمار پليس 
ب��ه ازاي هر 25 دقيقه يک نفر در کش��ور 
بر اث��ر ح��وادث رانندگي، ج��ان خود را 
ازدست مي دهد. اين در شرايطی است که 
در کشورهاي توس��عه يافته در مقابل هر 
هزار نفر جمعيت، سه نفردر اثر تصادفات 
جاده اي جان خود را از دست مي دهند، در 
حالي که در اي��ران در مقابل هر هزار نفر 
جمعيت، 32 نف��ر در اثر حوادث رانندگي 

جان می بازند. 

◄ نقش افراد در سوانح هوایی 
جدای از بحث جاده ها، در سوانح هوايی 
نيز نقش خطاهای انس��انی که منجر به 
س��قوط و مرگ انس��ان ها می شود بارز 

است به طوری که کارشناسان بسياری، 
اين س��وانح را ناش��ی از خط��ای افراد 
می دانن��د چرا که با توجه به پيش��رفت 
صنعت هواي��ی و تجهي��ز هواپيماها به 
امکان��ات جديد، ام��کان خرابی قطعه ها 
تقريب��اً به حداقل رس��يده و لذا س��هم 
اش��تباهات ف��ردی در س��وانح هواي��ی 
افزايش پيدا کرده است. مثاًل تصميمات 
اش��تباه ي��ا بی تجربگ��ی خلبان ه��ا در 
موقعيت ه��ای دش��وار، يک��ی از عوامل 
اصل��ی س��قوط هواپيما اس��ت و بنا به 
برخ��ی آمار50 درصد از س��وانح هوايی 
مرگبار در اثر اين عامل ايجاد می ش��ود. 
گفته می ش��ود هواپيماها سيس��تم های 
پيچيده ای دارن��د و خلبان ها در همه ی 
مراح��ل مديري��ت سيس��تم ها درگي��ر 
هستند؛ بنابراين عجيب نيست اگر بروز 
اشتباهات کوچک در هرکدام از مراحل، 
منجر ب��ه حادث��ه ای دل خراش ش��ود. 
ازجمله ی اي��ن اش��تباهات می توان به 
اشتباهات محاسباتی اشاره کرد. نتيجه 
ي��ک تحقيق هوان��وردی حاکی اس��ت 
مشکالت فّنی و مکانيکی نيز20 درصد 
از س��وانح هواي��ی را در سرتاس��ر دنيا 
شامل می شوند؛ اما در کشور ما به علت 
تحريم ها و کمبود قطعات اصلی هواپيما 
و قديمی ب��ودن ناوگان پروازی، يکی از 
اصلی ترين عوامل سقوط هواپيما است و 
حتی سهم بيشتری از اشتباهات فردی 
را ب��ه خود اختصاص می ده��د. اما تنها 

اين م��وارد نمی تواند از عوامل س��قوط 
هواپيم��ا باش��د، بلکه گاه��ی خطاهای 
انس��انی در تک ت��ک بخش های صنعت 
هوانوردی می تواند منجر به وقوع سوانح 
هواي��ی مرگباری ش��ود. ازجمله ی اين 
خطاها می توان به اشتباهات محاسباتی 
مهندسان پرواز، اشتباهات برج مراقبت، 
خطا های نيروهای امنيتی و غيره اشاره 
کرد. اين در شرايطی است که خلبان ها 
گاهی با ش��جاعت و مهارت خود برخی 
خطاها در سيس��تم های ديگر را جبران 
و در بس��ياری صحنه ه��ا هواپيما را به 

سالمت به زمين نشانده اند. 

◄ پرواز ناتمام در ایران
اما آخرين خطای انس��انی در س��وانح 
هوايی، س��قوط يک فروند هواپيمای 

مس��افربری مرب��وط به الي��ن هوايی 
اوکراين در تهران است که در بحبوحه 
حمالت موش��کی ايران به پايگاه عين 
االس��د آمريکا در عراق هدف موشک 
پدافند ايران قرار گرفت و متأس��فانه 
تم��ام مس��افرانش را از دس��ت داد و 
داغ مردم را بي��ش از پيش تازه کرد. 
خطايی ک��ه بنا به گفت��ه فرماندهان 
هوافضای سپاه، يک اشتباه محاسباتی 
در تش��خيص آن با يک موشک کروز 
بود اما هرچه بود يک خطای انس��انی 
بود ت��ا بيش از گذش��ته در س��قوط 
هواپيماه��ا ب��ا خطاهای ف��ردی مهر 
تأييد گذاش��ته باش��د. در اي��ن مورد 
اخي��ر و چرايی آن ج��دای از توضيح 
مس��ئوالن ذيرب��ط ک��ه هر چن��د با 
تأخير انجام ش��د تا احساسات جامعه 
را برانگيزد »نوالن پترس��ون« خلبان 
کارش��ناس عملياتی پيش��ين و يکی 
از کهن��ه س��ربازان جنگ های عراق و 
افغانس��تان به ديپلماسی ايرانی گفته 
است: طبق اخبار منتشر شده، برخی 
اطالعات حاکی اس��ت ک��ه ايران يک 
موش��ک دوران جنگ س��رد تور را به 
س��مت يک فروند هواپيمای بوئينگ 
پ��رواز خط��وط هواي��ی بين الملل��ی 
اوکراي��ن ح��دود دو دقيق��ه پ��س از 
بلندشدن آن از فرودگاه بين المللی در 
تهران شليک کرده اس��ت. اين اتفاق 
س��اعاتی پس از آن صورت گرفت که 
ايران20 موش��ک بالستيک به سمت 
پايگاه های مقر يگان های آمريکايی در 
عراق ش��ليک کرد که اگرچه بررسی 
علت س��قوط يک هواپيما عمدتاً چند 
ماه��ی طول می کش��د و ب��ه ارزيابی 
جعبه سياه بس��تگی دارد، اما مقامات 
اي��ران آن را اش��تباه محاس��باتی در 
تش��خيص با موش��ک کروز دانستند. 
اين اتفاِق ناخواس��ته ک��ه غربی ها هم 
ب��ه غيرعمدی ب��ودن آن اذعان دارند 
احساس��ات عمومی را جريحه دار کرد 
و بسياری در غِم جان باختن مسافران 
بی گناه آن پرواز ناتمام گريس��تند. در 

اظهارنظره��ای فّنی از س��وی برخی 
کارشناس��ان هوايی گفته شد: »پرواز 
اوکراينی احتماالً در زمان س��انحه با 
برج کنترل ايران در ارتباط مس��تقيم 
ب��وده اس��ت. کنترل ترافي��ک هوايی 
اي��ران احتماالً با توج��ه به تنش های 
س��اعات اولي��ه چهارش��نبه و ب��رای 
جلوگيری از اش��تباه، اطالعات مربوط 
به ترافي��ک هواي��ی غيرنظامی برون 
م��رزی را به همه واحدهای نظامی در 
منطقه ارس��ال کرده ان��د. با اين حال، 
موش��ک تور در مي��ان کارشناس��ان 
نظامی يک »سامانه مستقل« به شمار 
م��ی رود به اين معنی که پش��ت يک 
وس��يله نقليه، سوار اس��ت و عمدتاً به 
شبکه رادار پدافند هوايی کشور وصل 
نمی شود. طراحی مستقل اين پدافند 
هوايی يعنی اپراتوره��ا بايد در لحظه 
حس��اس ش��خصاً و ج��دا از داده های 
کنترل ترافيک هواي��ی درباره هويت 

هواپيما تصميم می گرفتند.«
ملني��ک، خلبان پيش��ين جنگنده های 
اوکراين��ی ني��ز در اي��ن رابط��ه گفت: 
»سامانه موش��کی تور ايران بايد قابليت 
شناسايی س��يگنال شناسايی هواپيمای 
اوکراين��ی را به عنوان ي��ک هواپيمای 
غيرنظامی می داشته است«. با اين حال، 
کارشناس��ان می گويند: »روسيه گاهی 
اوق��ات قابليت ه��ای فّنی س��امانه های 
تس��ليحاتی صادرات��ی خ��ود را پايي��ن 
م��ی آورد و هنوز مش��خص نيس��ت که 
سامانه تور -مسبب س��انحه هوايی- به 
مؤلفه های الزم برای شناسايی فرستنده 
غيرنظامی مجهز بوده اس��ت يا خير«. او 
در عين ح��ال تأکيد کرد: » اپراتورهای 
ايرانی ب��دون اطالع از فرس��تنده پرواز 
اوکراينی هم می توانس��تند به دليل قرار 
داش��تن هواپيما در کريدور غيرنظامی، 
سرعت و ارتفاع پرواز، آن را از جت های 

جنگنده تشخيص دهند.«
بس��ياری از خلبان��ان و کارشناس��ان 
را  س��ؤال  اي��ن  همچني��ن  نظام��ی 
مط��رح کردن��د ک��ه اصاًل: »چ��را در 
در  اي��ران  ک��ه  زم��ان حس��اس  آن 
وضعيت آماده باش ب��وده، اجازه ورود 
ترافيک  ب��ه  هواپيماه��ای غيرنظامی 
هوايی صادر ش��ده است؟« کيت مک 
که يک مش��اور امنيت هوايی است و 
بيش از30 هزار ساعت سابقه خلبانی 
با هواپيماهايی همچون بوئينگ 747 
و ايرب��اس ای-300 دارد، می گوي��د: 
»بهترين کار اين است که در شرايطی 
ق��رار نگيريد که ام��کان احراز هويت 
اش��تباهی وجود داش��ته باشد و عقل 
س��ليم هم می گويد نبايد بر فراز يک 

منطقه جنگی پرواز کرد.«
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  کرمانی ها هنوز از شوک این اتفاقات تلخ بیرون نیامده بودند 
که این هفته حادثه اتوبوس مسافربری در جاده کرمان - سیرجان 
در نزدیکی های بردسیر در نیمه های شب منجر به کشته و 
زخمی شدن 39 مسافر بی گناه شد. این حوادث طی یک هفته پی در 
پی ظهور و بروز کرد و یک ملّت را سر در گریبان غم فرو برد.
واقعاً نقش خطاهای انسانی در بروز برخی از این حوادث که - 
می توانست بروز نکند - چیست و چرا باید همیشه تاوان خطاهایی را 
بدهیم که با اندکی تدبیر و صبر می شد از آن جلوگیری کرد؟

 حادثه هواپیمای اوکراینی ساعاتی پس از آن صورت گرفت که 
ایران 20 موشک بالستیک به سمت پایگاه مقر یگان های آمریکایی 
در عراق شلیک کرد. سه روز بعد از این حادثه و در عالم بی خبری 
و انواع گمانه زنی ها در علت این سقوط، مقامات نظامی ایران آن را 
اشتباه محاسباتی در تشخیص هواپیما با موشک کروز در صفحات 
رادار دانستند. این اتفاق ناخواسته که غربی ها هم به غیرعمدی 
بودن آن اذعان دارند احساسات عمومی را جریحه دار کرد و بسیاری 
در غم جان باختن مسافران بی گناه این پرواِز ناتمام گریستند

 | دکتر سعید مکنونی |

به بهانه تلفات  فجیع جاده ای و سوانح دلخراش هوایی 

پرواز ناتمام 
 نقش خطاهای انسانی در حوادث آسمان و زمین

سرکار خانم مهدیه سعادتی پور 
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. 
اتحادیه صنف خدمات رایانه

دوست عزیز و سرور گرامی 

جناب آقای اکبر خراسانی
درگذش�ت اس�وه تقوا و فداکاری، مادر گرامیتان مرحومه فاطمه خراسانی 
را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، بقا عمر با عزت برای شما 

آرزومندیم، ما را در غم خود شریک بدانید.
عباس ابراهیمی

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 

تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری معارب سطح شهر شماره 7 سال 1398  
ش�هرداری س�یرجان در نظ�ر دارد مناقص�ه عموم�ی خدمات )ش�رح مختص�ر: تهیه مصال�ح و اجرای 
جدولگذاری معابر س�طح ش�هر شماره 7 به ش�ماره 2098005674000100 را از طریق س�امانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگش�ایی پاکت ها از طریق درگاه س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل 
ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1398/10/28 می باشد. 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 18 روز دو شنبه تاریخ 1398/11/7   

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19 روز پنج شنبه تاریخ 1398/11/17  
زمان بازگشایی پاکت ها: 15:30 روز   شنبه تاریخ 1398/11/19  

اطالعات تماس دس�تگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیش�تر در خصوص اس�ناد مناقصه و ارائه 
پاکت ها: 

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

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان 

مفقودی
برگ واگذاری زمین بنیاد مس�کن به شماره 7/61 صادره 
به تاریخ 1388/8/7 ش�ماره قطعه زمی�ن 536 واقع در 
نجف شهر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

از یابنده خواهشمندیم با شماره زیر تماس بگیرد. 

 09132476228

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول 
آگهی دعوت 

شرکت تعاونی مصرف کارگران شهرداری سیرجان به شماره ثبت 298 
شناسه ملی 10860512019 شهرستان سیرجان استان کرمان 

به اطالع کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی می رساند که جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول این تعاونی در ساعت 9 روز شنبه 
مورخ 98/11/19 در محل س��الن اجتماعات ش��هرداری تشکیل می گردد. از س��هامداران دعوت می گردد رأس ساعت مذکور در جلسه حضور بهم 
رسانند. ضمنا:1- اعضایی که مایلند حق حضور و رأی دادن در مجمع را به نماینده تام االختیار واگذار نمایند تا تاریخ 98/11/18 به اتفاق نماینده 
خود جهت تأیید و صدور برگ نمایندگی به محل دفتر شرکت مراجعه نمایند. )حضور توأم عضو و نماینده وی در مجمع ممنوع است(. ضمناً ساعت 
8:30 صبح وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل برگزاری مجمع بررسی می گردد.2- چنانچه در دستور جلسه انتخاب هیئت مدیره با بازرسان 
باشد افرادی که متقاضی کاندیداتوری سمت های مذکور می باشند حداکثر تا تاریخ 98/11/10 جهت ثبت نام به محل دفتر شرکت مراجعه نمایند. 

دستور جلسه:1- استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرس برای سال های مالی 1394 الی 1397 
2- تصویب صورت های مالی سال های 1394 الی 1397

3- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت 3 سال4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی5- تصمیم گیری 
در خصوص پذیرش عضو جدید 

هیئت مدیره شرکت تعاونی6- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت تعاونی 

مجمع عمومی عادی 
آگهی  

شرکت سنگ آهن نصر سیرجان )سهامی خاص(

به اطالع کلیه سهامداران شرکت سنگ آهن نصر 
س�یرجان به ش�ماره ثبت 2055 میرساند، مجمع 
عمومی عادی این ش�رکت در روز سه شنبه مورخ 
1398/11/8 در مح�ل دفتر ش�رکت واقع در بلوار 
دکتر صادقی نرس�یده به تقاط�ع دهخدا پالک 5 
در راس ساعت 20برگزار می گردد. دستور جلسه: 

1. انتخاب مدیران 2. انتخاب بازرسین 
هیئت مدیره شرکت 
سنگ آهن نصر سیرجان

گمشده 
از  س�اله   16 دخت�ر  به�اری  فاطم�ه 
ش�ده،  مفق�ود   1398/8/17 تاری�خ 
خواهش�مندیم اگر کسی از وی خبر یا 
اطالعی دارد با شماره 09139919174 

تماس بگیرد. 



◄جن�اب مظف�ری از کج�ا ش�روع 
کردی�د و فوتبال چگونه وارد زندگی 

شما شد؟
من از دوران مدرس��ه ب��ه فوتبال عالقه 
داش��تم. خبره��ای فوتبال��ی را دنب��ال 
می کردم و آرزو داش��تم خودم هم روزی 
یک فوتبالیست خوب بشوم. سال های73 
به بعد در مدرس��ه فوتبال آموزش دیدم 
و به تدریج از س��ال 78 وارد تیم گل گهر 

شدم.
◄چند سال در گل گهر توپ زدید؟

از ابتدای تشکیل تیم فوتبال این باشگاه 
در زمان جناب داوود فرزامی فر به این تیم 
آمدم و تا قبل از صعود هم در این تیم به 

مدت حدود بیست سال بازی کردم.
◄در این سال ها تلخ ترین شکست 
و شیرین ترین بردی که داشتی کدام 

بود؟
شکس��ت مقابل پرس��پولیس در ضربات 
پنالتی تلخ ترین شکس��تم بود و پیروزی 

مقاب��ل م��س سرچش��مه در یک��ی از 
دربی های استانی در دقیقه 92 که خودم 
گل پیروزی را به ثمر رساندم شیرین ترین 
ب��ردی بود ک��ه تجرب��ه کردم. ب��ازی با 
پرس��پولیس س��ال 93 در ج��ام حذفی 
کش��ور بود. در آن جام تیم منس��جمی 
داشتیم و پس از پیروزی بر نفت مسجد 
سلیمان و س��پاهان اصفهان که با قاسم 
شهبا به دس��ت آوردیم، با پرسپولیس در 
سیرجان مساوی کردیم ولی در پایان در 
ضربات پنالتی شکست خوردیم که نتیجه 

برای من ناراحت کننده بود. 
◄چن�د بازی ب�رای گل گه�ر انجام 

داده ای و در مجموع چند گل زدی؟
بال��غ بر300 بازی انجام دادم و نزدیک به 
10 ال��ی 11 گل هم به ثمر رس��اندم که 
با توجه به پس��تی که بازی می کردم آمار 

بدی نیست.  
◄بهترین گل به کدام تیم بود؟

به تیم بادران تهران که گل زیبایی بود.

◄به شما بازیکن با تعصب می گفتند. 
شاید به همین دلیل بود که هیچ وقت 

تیمت را عوض نکردی. چرا؟
اتفاقاً چندین پیش��نهاد خوب هم داشتم 
حتی از تیم های لیگ برتری اما هیچ وقت 
دلم نخواس��ت از گل گهر جدا شوم چون 
تیم زادگاهم هس��ت و احس��اس خوبی 
نس��بت به این تیم دارم. افتخارم هم این 
بودکه با تیمی که ش��روع کردم با همان 

تیم هم از فوتبال خداحافظی کنم. 
◄ ای�ن هفت�ه در بازی دوس�تانه با 
نف�ت مس�جد س�لیمان از فوتب�ال 
خداحافظ�ی کردید. چه احساس�ی 

داشتید آن روز؟
می دانید که س��خت هست آدم از دنیایی 
که دارد و برای خودش فراهم کرده کنار 
برود. احس��اس خوبی نداش��تم اما باید با 

واقعیت ها کنار آمد.
◄ برنامه ت�ان ب�رای آین�ده زندگی 

فوتبالی چیست؟

س��عی می کنم برنامه ه��ای مربیگری را 
پش��ت سر بگذارم و از این پس اگر بتوانم 
در این حوزه به فوتبال شهرم کمک کنم 
و ان ش��اءا... حتی اگر قسمت باشد روزی 
در قامت مربی گل گهر دینم را به فوتبال 

این شهر ادا کنم.
◄قصد شرکت در دوره های حرفه ای 

مربیگری را دارید؟
بدون شک در همه کالس های مربیگری 
ش��رکت می کنم و س��عی می کنم تمام 

دوره های مورد نیاز را بگذرانم.
◄الگ�وی فوتبال�ی ش�ما در دنیای 

فوتبال چه بازیکنی است؟
بازیکن��ی که خیلی دوس��تش دارم و به 
عنوان یک الگو به او  نگاه می کنم، کریم 

باقری است. 
◄ک�دام مربی و بازیکن بیش�ترین 

تأثیر را روی شما داشته اند؟
مدیون علی تبریزی و قاسم شهبا هستم. 

دس��ت علی آقا را می بوسم به عنوان یک 
بزرگتر و حامی همیشه همراه. همچنین 
حاج قاسم شهبا که به فوتبال من خیلی 
کمک کرد. این دو من را به فوتبال کشور 
معرف��ی کردند و نقش بس��یار زیادی در 
پیش��رفت من داش��تند. در میان مربیان 
خارج از شهرستان هم آقای نامجو مطلق 
مربی بزرگ و ب��ا اخالقی برای من بود و 

آرزوی موفقیت برای ایشان دارم.
◄کدام بازیکن،تیم  مّلی و باشگاهی 

جهان مورد عالقه تان است؟ 
تیم برزی��ل از تیم های م��ورد عالقه من 
اس��ت. در سطح باش��گاهی هم منچستر 
یونایت��د. ام��ا در میان بازیکن��ان »روی 
کین«، »اس��کولز« و »اری��ک کانتونا« را 

دوست دارم.
◄ش�ما با وج�ود نق�ش کاپیتانی و 
تالش برای صع�ود، اما پس از صعود 
به لیگ برتر دیگر این تیم را همراهی 

نکردی�د، ی�ا ب�ه قول�ی نخواس�تند 
همراهی کنید. دلیلش چه بود؟

متأسفانه به خاطر تنگ نظری هایی که بود 
برخی ها نخواس��تند من ادامه بدهم و از 
این ک��ه با این تیم به عن��وان کاپیتان در 
لیگ برتر مطرح ش��وم ناخشنود بودند و 
نمی خواستند نام خودشان تحت شعاع نام 

من قرار بگیرد. 
◄بیشتر توضیح نمی دهید؟

نه نمی خواهم از کسی اسم ببرم.
◄شما گه گاهی با نوع استوری هایی 
ک�ه در پیج ت�ان می گذاش�تید ب�ه 
نح�وی ماج�رای دلخوری ت�ان را از 
این تصمیم باشگاه بیان می کردید. 

مخاطب استوری های شما که بود؟
تنها می خواستم به نوعی دلخوری هایم 
را با هواداران و دوس��تانم به اش��تراک 

بگذارم.
◄ماج�رای قهر ش�ما و چن�د نفر 
دیگر در شب جشن صعود چه بود؟

اون شب اتفاق عجیبی افتاد. به اصطالح 
از هم��ه ی افرادی که ب��رای صعود این 
تیم زحمت کشیده بودند قدرانی کردند 
اال از بازیکنانی که بیش��تر در متن این 
افتخار بودند. من به عنوان کاپیتان این 
تیم توقع داش��تم آن ش��ب به بازیکنان 
اهمیت بیش��تری داده شود که ندادند و 
س��بب ناراحتی ما ش��د. ما هم جشن را 

ترک کردیم. 
◄کس�ی نخواست ش�ما به جشن 

برگردید؟
چ��را بعد از آن آقای جواهری خواس��ت 
برگردی��م ما هم برگش��تیم ولی اجرای 
آن ش��ب اصاًل برای بازیکنان قابل قبول 
نبود. آن ش��ب الزم بود مردم  بیشتر از 
حقایق این صعود آگاه ش��وند که چنین 

نشد. 
◄گل گهر یک نیم  فصل را در لیگ 
برتر پشت سر گذاشت بدون این که 
نتای�ج خوب�ی بگیرد. نظر ش�ما در 
مورد عملکرد تیم تاکنون چیست؟ 
گل گه��ر به نس��بت امکانات��ی که از آن 
برخوردار اس��ت و با توجه به بازیکنان و 
کادر فّن��ی که در اختیار گرفت عملکرد 
قابل قبولی تا اینجا نداشت و در ابتدای 
فص��ل زمان��ی که بای��د ب��رای مربی و 
بازیکن هّمت زیادی می گذاش��ت خوب 

عمل نک��رد. تیمی را که ب��ه لیگ برتر 
صعود کرده بود کاماًل شخم زد و از نگاه 
من عام��ل اصلی نتیجه نگرفتن گل گهر 

همین عملکرد بود.
◄پیش بینی ش�ما ب�رای نیم فصل 

دوم تیم چیست؟
ب��ه ق��ول فوتبالی ه��ا نی��م فص��ل دوم 
دروازه ه��ا کوچک تر و گرفت��ن امتیاز از 
تیم ها س��خت تر می شود. اما با این حال 
م��ن پیش بینی می کنم ک��ه گل گهر در 
نیم فصل دوم بهتر عمل بکند و با کمک 
هم��ه ی عوامل از باش��گاه و مدیریت و 
کادر فّنی و بازیکنان در لیگ برتر بماند. 
◄یکی از مواردی ک�ه مورد انتقاد 
اهالی فوتبال و رسانه ها است اینکه 
عالوه بر تیم بزرگس�ال گل گهر، در 
حال حاضر ش�اهد حضور بازیکنان 
غیربوم�ی زیادی در تیم ه�ای پایه 
این باشگاه هس�تیم. از نظر شما به 
عنوان کس�ی که سال ها در این تیم 
حضور داش�ته اید آیا ای�ن رویکرد 

قابل قبول است؟
م��ا باید این نقیص��ه را با فّع��ال کردن 
کانون اس��تعدادیابی و م��دارس فوتبال 
تقوی��ت کنی��م و حرف��ه ای به س��مت 
پرورش بازیکن برویم در غیر این صورت 
مربیانی ک��ه می آوریم مجبور هس��تند 
بازیکن خود را از ش��هرهای دیگر تأمین 
کنند. چرا که آن ها دنبال این هس��تند 
تیم های ش��ان نتیجه بگیرند. اگر ما این 
کانون ها را فّعال کنیم و بازیکن پرورش 
دهیم نیازی نیس��ت برای تیم های پایه 
از بی��رون بازیکن بیاوری��م که با تقویت 
زیرساخت هایی که گفتم در تضاد است.
◄اگ�ر مطلبی فک�ر می کنید الزم 
اس�ت از ای�ن طریق عن�وان کنید 

بفرمایید.
جا دارد از طریق نش��ریه ش��ما از کلیه 
م��ردم و عوامل باش��گاه و همه مدیران 
و کارکنان ش��رکت گل گهر تشکر کنم. 
امی��دوارم گل گهر بتوان��د تیم خوبی در 
لیگ برتر بسازد. از خانواده ام هم تشکر 
می کنم که در این سال ها همیشه حامی 
م��ن بوده اند. از هم��ه مربیانی که برایم 
زحمت کش��یده اند  و هم��ه ی هواداران 
هم متش��کرم و امی��دوارم روزی بتوانم 

جواب لطف و محبتشان را بدهم.
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گروه ورزش

ای�ن هفته و در جریان مس�ابقه دوس�تانه 
فوتبال که میان گل گهر و نفت مس�جد س�لیمان در 
سیرجان برگزار ش�د »حمزه مظفری «کاپیتان سابق 
گل گهر برای همیش�ه با دنی�ای بازیکنی خداحافظی 
ک�رد. او در حالی ک�ه از س�وی تماش�اگران تش�ویق 
می ش�د و اش�ک در چش�مانش حلقه زده ب�ود زمین 
مستطیل سبز را بوس�ید و برای همیشه کفش هایش 
را آویخ�ت. مظفری از بازیکنان ب�ا تعصب گل گهر در 
این س�ال ها بود و با وجودی که نقش تعیین کننده ای 
در پیروزی ه�ای گل گه�ر در لیگ 1 داش�ت اما پس از 

صعود این تیم به لیگ برتر، ناباورانه کنار گذاشته شد 
تا هم خود پس از س�ال ها خدم�ت در این تیم دلخور 
شود و هم تماشاگران فوتبال با عکس العمل های خود 
روی س�کوها به کنار نهادن بازیک�ن با تعّصب بومی و 
جایگزین�ی او را ب�ا بازیکنان کم انگی�زه غیربومی که 
بیش�تر مواظب ساق های ش�ان هس�تند تا پیروزی بر 

حریف برنتابند.
او خ�ود ای�ن دلخ�وری را بارها ب�ا انواع نوش�ته ها و 
عکس ها در صفحه اینس�تاگرامش به نمایش گذاشته 
بود. درس�ت دو روز پس از خداحافظی حمزه مظفری 
از فوتب�ال با او گفتگویی ترتی�ب دادیم که از نظرتان 

می گذرد.  

گفتگو با بازیکن باتعصب سیرجانی
 که با همه دلخوری ها از دنیای بازیگری خداحافاظی کرد

حمزه مظفری
 کفش هایش را آویخت
 شاید روزی در قامت مربی گل گهر دینم را به فوتبال این شهر ادا کنم 

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تنظیف، نگهداری،

 تخلیه و باز کردن مجرای سرویس اهی بهداشتی اپرک اهی سطح شهر و مسجد جامع)نوبت دوم(

مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر: عملیات  دارد  نظر  در  و فضای سبز سیرجان  منظر  سازمان سیما، 
تنظیف، نگهداری، تخلیه و باز کردن مجرای سرویس های بهداشتی پارک های سطح شهر و مسجد جامع( به 
شماره 2098090549000018 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه  تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 98/10/21 می باشد. 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز سه شنبه تاریخ 98/11/1  

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 10 روز  شنبه تاریخ 98/11/12 
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 روز  یک شنبه تاریخ 98/11/13 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها: 
الف: آدرس: سیرجان، بلوار شهید زندی نیا، مجتمع سازمانی شهرداری و تلفن: 3- 03442338102

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934- 021 
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

 عملیات بهسازی اپرک بنفشه 
مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر: عملیات  دارد  نظر  در  و فضای سبز سیرجان  منظر  سازمان سیما، 
بهسازی پارک بنفشه( به شماره 2098090549000020 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
بازگشایی  و  مناقصه گران  پیشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  دریافت  از  مناقصه  برگزاری  مراحل  کلیه  نماید. 
انجام   www.setadiran.ir آدرس  به  )ستاد(  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از  پاکت ها 
و  مذکور  سایت  در  ثبت نام  مراحل  قبلی،  عضویت  عدم  صورت  در  گران  مناقصه  است  الزم  و  خواهد شد 

دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1398/10/28 می باشد. 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 18 روز سه شنبه تاریخ 1398/11/8  

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 9 روز  شنبه تاریخ 1398/11/19 
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 روز  یک شنبه تاریخ 1398/11/20 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها: 
الف: آدرس: سیرجان، بلوار شهید زندی نیا، مجتمع سازمانی شهرداری و تلفن: 3- 03442338102

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934- 021 
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

دو س�ال از غ�روب ناباوران�ه عزیزمان گذش�ت. دس�ت تقدی�ر او را از باغ 
زندگی جدا کرد و جز خاطراتی بر ما باقی نگذاش�ت. این دو سال را با یاد و 
بی حضورش چه تلخ و مبهوت به پایان بردیم و در فراقش چه خون ها که از 
دل چکید و چه اش�ک ها که بر رخ دوید. هنوز به یادش اش�ک می ریزیم تا 

شاید آرام گیریم.
 به مناسبت دومین سالگرد 

عزیزمان محسن شهبا 
روز پنج ش�نبه 98/11/3 ساعت 15:30 در کنار آرامگاه ابدیش )بهشت زهرا 

قدیم( گرد هم می آییم تا یاد و خاطره اش را گرامی داریم. 
خانواده 

دعوت به همکاری

شرکت تعاونی مسکن نواندیشان گهرجهان سیرجان 
قصد دارد اجرای اسکلت بتنی پروژه تجاری مسکونی خود را به متراژ

 6000 متر از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید، 
لذا جهت دریافت اسناد مناقصه با شماره
 09350673168 تماس حاصل نمایید. 
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مریم کاظمی 

هفته گذشته به هنگام تهیه گزارش 
مربوط به بحث آسفالت خیابان ها و 
مشکالت جنبی آن برای شهروندان 
)که در شماره پیشین چاپ شد( به 
موضوعی برخوردیم که برای عده ی 
زیادی از شهروندانی که در حاشیه 
بلوار چمران مش��غول ساخت وساز 
هس��تند به یک معضل تبدیل شده 
اس��ت. این هفته بیشتر در این باره 
تحقی��ق کردی��م و در گفتگ��و ب��ا 
طرف های درگیر، موضوع را بیشتر 
بررس��ی کردیم. داستان از این قرار 
است که در ابتدای سال88  در پی 
درخواست کارمندان نیروی دریای 
از س��وی فرماندهان و مس��ئوالن 
مرک��ز آم��وزش دریای��ی ب��ا نظر 
مقامات باالتِر این نیرو، بالغ بر644 
قطعه مسکونی، 216 قطعه تجاری، 
آموزش��ی،  فضاه��ای  تع��دادی  و 
و  مذهب��ی  خدمات��ی،  فرهنگ��ی، 
غی��ره از مح��ل زمین ه��ای مازاد 
نی��روی دریایی در ابع��اد کوچک، 
ب��ه کارمندان و بازنشس��تگان این 
نی��رو به قیمت کارشناس��ی واگذار 
می ش��ود. در ابتدای امر با توجه به 
طی مراح��ل قانونی در آن زمان از 
سوی شرکت تعاونی مسکن نداجا، 
شهرداری به دارندگان این قطعات 
پروانه ساخت و ساز می دهد اما در 
ادامه ابت��دای س��ال جاری با ورود 

س��ازمان مسکن و شهرس��ازی به 
ماجرا ن��ه تنها جلو ص��دور پروانه 
س��اخت و س��از و ی��ا پای��ان کار 
گرفته می ش��ود بلکه این س��ازمان 
با طرح ش��کایت در مراجع قانونی، 
این واگذاری ه��ا را خالف مقررات 
دانسته است؛ اما آنچه در این میان 
بیش��تر از هم��ه به چش��م می آید 
بالتکلیفی مردمی است که با خرید 
قطعات زمین و انجام برخی ساخت 
و س��ازها اکنون با مش��کل مواجه 

شده اند. 
یک��ی از همی��ن ش��هروندان ب��ه 
نگارس��تان گفت: من هرچه داشتم 
فروختم و تمام س��رمایه ام را اینجا 
آوردم و خان��ه س��اختم ام��ا حاال 
که تم��ام ش��ده پروانه پای��ان کار 
نمی دهن��د. ه��ر کجا ه��م می روم 
جواب س��ر ب��اال می ش��نوم و هیچ 
ش��خصی قب��ول نمی کند ای��راد از 
ط��رف کار خ��ودش اس��ت. خانم 
دیگری در تماس با نشریه می گفت: 
دو س��ال پی��ش اینجا ی��ک قطعه 
زمین خریدیم و اکنون حدود یک 
س��ال است آن را س��اخته و ساکن 
ش��ده ایم. حاال به جای آس��فالت و 
خالص شدن از گردوخاک و یا ِگل 
و الی در بارندگی ها، با اصل مجوز و 
پایان کار روبرو هستیم و وضع مان 
نامشخص اس��ت. آقای دیگری که 
زمین را برای درس��ت کردن خانه 
ب��رای فرزندان��ش خری��ده تا چند 

واح��د آپارتمانی بس��ازد می گوید: 
متأس��فانه ه��ر چه به ش��هرداری 
مراجعه می کنم می گویند سامانه را 
بسته اند و نمی توانیم پروانه ساخت 
و س��از صادر کنیم. خب اگر اجازه 
واگ��ذاری و فروش نداش��تند پس 
چ��را فروختند؟ یک��ی از صاحبان 
یک بنگاه امالک که در محل، دفتر 
مش��اور امالک دارد می گوید: البته 
 مردم به س��اخت و س��از مش��غول 
هس��تند و خیل��ی برایش��ان مهم 
نیس��ت. آن ه��ا که مجوز س��اخت 
دارند می س��ازند، خری��د و فروش 
هم ش��اید کم��ی میزان��ش تغییر 
کرده باش��د ولی ک��م و بیش خانه 
برای خرید و فروش به بنگاه سپرده 
می ش��ود. این بنگاه دار که البته با 
ن��گاه معامله گری ب��ه موضوع نگاه 
می کرد گفت: مش��کلی نیس��ت و 
خریداران و فروش��ندگان همچنان 

ب��رای خری��د و ف��روش مراجع��ه 
می کنند، چون یکی دو تا واحد که 
نیست و مردم می دانند که باالخره 
به ضررش��ان تمام نمی شود و آخر 

درستش می کنند!

◄ ش�هردار منطق�ه ی�ک چه 
گفت؟

ش��هردار منطقه 1 سیرجان در این 
رابط��ه به نگارس��تان گف��ت: برای 
این اراض��ی در مرحله ی اول پروانه 
س��اخت کلی صادر شد سپس  هر 
مالکی که از طرف ش��رکت تعاونی 
نداجا معرفی می ش��د پروانه ساخت 
جداگانه 120متری بر اساس ضوابط 
شهرسازی در3 طبقه با پیلوت و زیر 
زمی��ن تعلّق می گرف��ت و تک تک 
افراد معرفی ش��ده از طرف شرکت 
تعاون��ی پروانه س��اخت گرفتند تا 
اینکه پای مس��کن و شهرسازی به 

میان آمد و اعالم کردند واگذاری ها 
طبق قانون بر اساس بخشنامه های 
موج��ود بای��د از طریق ای��ن اداره 
ص��ورت می گرف��ت. همچنین اداره 
مسکن و شهرسازی با ابالغ نامه ای 
به دفتر پیشخوان، دسترسی ما را به 
سامانه سیماک )سامانه صدور پروانه 
س��اخت و ساز( محدود کرد. محمد 
افصحی در پاس��خ اینکه آیا از طرف 
مراج��ع قانون��ی برای ش��ما ابالغی 
ص��ورت گرفته یا خی��ر گفت: هنوز 
حک��م قضایی برای ما ابالغ نش��ده 
و برهمین اس��اس جلوی ساخت و 
س��از را نگرفته ایم و افرادی که قباًل 
پروانه ساخت گرفته اند )حدود70 تا 
80 درصد قطع��ات( با همان پروانه 
به س��اخت و س��از ادام��ه می دهند 
ولی دیگر به دلیل عدم دسترس��ی 
به س��امانه س��یماک اجازه تمدید 
پروانه، پروانه جدی��د و یا پایان کار 

را نداریم و منتظریم ببینیم وضعیت 
به چه صورت خواهد شد.

◄ طرح شکایت کرده ایم
شهرس��ازی  و  مس��کن  ریی��س 
شهرس��تان که یک ط��رف ماجرا و 
ش��اکی این پرونده است در این باره 
به ما گفت: براس��اس ماده10 قانون 
زمین شهری از تاریخ تصویب قانون 
اراضی ش��هری مصوب سال 1366، 
کلی��ه زمین ه��ای م��ازاد متعلق به 
وزارتخانه ه��ا و نیروه��ای مس��لّح و 
مؤسس��ات دولتی، بانک ه��ا و دیگر 
سازمان های وابسته به دولت و کلیه 
بنیادها و نهاده��ا در اختیار وزارت 
مس��کن و شهرس��ازی ق��رار  گیرد 
و مراکز ن��ام برده مؤظف هس��تند 
زمین های مازاد خ��ود را در اختیار 
وزارت مس��کن و شهرس��ازی قرار 
دهن��د و در این مورد ه��م تعاونی 

مسکن نیروی دریایی، بدون در نظر 
گرفتن این م��اده ی قانونی و بدون 
اعالم عدم نیاز زمین های مذکور به 
ما اق��دام به تغییر کاربری از نظامی 
به مسکونی کرده و قطعات را واگذار 
کرده ان��د که خالف این بخش��نامه 
اس��ت. جواد زینلی اف��زود: چندی 
پیش در جلس��ه ای ک��ه در همین 
رابطه در فرمانداری داش��تیم از این 
شرکت درخواس��ت کردیم مدارک 
خ��ود را به ما ارس��ال کنن��د که تا 
این لحظ��ه هیچ مدرک��ی دریافت 
نکرده ایم. وی افزود: قابل ذکراس��ت 
که در واگ��ذاری این قطعه زمین ها 
حتی حری��م امنیتی منطقه نظامی 
نیز رعایت نش��ده؛ و اگر اعالم عدم 
نیاز به ما انجام می شد و این زمین ها 
در اختیار انبوه سازان قرار می گرفت 
و از طریق انبوه سازی مشکل مسکن 
بس��یاری نیز مرتفع می شد. رییس 
اداره مس��کن و شهرس��ازی افزود: 
امسال طی ش��کایتی که در مراجع 
قانون��ی مطرح کردی��م فعاًل جلوی 
اخذ و تمدید پروانه س��اخت گرفته 
ش��ده و منتظر رأی نهای��ی دادگاه 
هس��تیم. وی افزود: ول��ی باید این 
نکته را ه��م عنوان کنم که به هیچ 
عنوان راضی به ضرر مردم نیس��تیم 
ام��ا ارگان ه��ا و س��ازمان هایی که 
این گونه زمین ها را واگذار می کنند 
باید پاسخگوی مردم و حقوق دولت 

در این رابطه باشند.

◄ واگذاری ها قانونی است
درحالی ک��ه ب��ه هن��گام تکمی��ل 
این گ��زارش موفق به کس��ب نظر 
مس��ئوالن تعاون��ی مس��کن نداجا 
نش��دیم اما برخ��ی صاحب��ان این 
قطعات مس��کونی ک��ه از کارکنان 
نداج��ا بودن��د اظه��ار می داش��تند 
»ای��ن واگذاری ها مش��کل ندارد و 
نمی دانی��م ح��اال بع��د از حدود10 
س��ال از واگذاری زمین ه��ا چرا به 
یک باره این مس��ائل مطرح می شود 
و تکلیف اف��رادی مثل ما یا افرادی 
ک��ه پس از خری��د و فروش صاحب 
این قطعات شده اند چه می شود در 

حالی که بس��یاری افراد همان اوایل 
پروانه س��اخت گرفته اند.« به گفته 
یکی از این افراد که بیش��تر از بقیه 
خودش را مطلع از ماجرا می دانست 
»قطعه زمی��ن 27 هکتاری مذکور 
در س��ال 81 در کمیسیون ماده 5 
تغییر کاربری یافته و طرح تفکیکی 
آن نیز پس از ابالغ مصوبه رهاسازی 
زمین در سال 89 تأیید و به تصویب 
این کمیس��یون رسید و جهت اجرا 
به ش��هرداری ابالغ گردید. از طرفی 
مجوز آزاد س��ازی زمین این پایگاه 
نیز پ��س از تکمیل پرونده و رعایت 
ضوابط و مقررات جهت اخذ مصوبه 
در س��تاد نیروهای مس��لّح مطرح و 
موضوع به تایید رسیده است.« این 
گزارش را در حالی به پایان می بریم 
که حق پاس��خگویی برای ش��رکت 
تعاونی مس��کن نداجا محفوظ است 
و این نشریه آماده ارائه چاپ جوابیه 
برای هرکدام از سازمان های درگیر 

موضوع می باشد.

◄ ◄ تکمل�ه: موض��وع اراضی 
مرکزآماد و پش��تیبانی دریایی پس 
از نزدی��ک به یک دهه از واگذاری و 
انجام برخی ساخت و سازها در حالی 
به دس��ت اندازهای اداری و سازمانی 
ب��ر می خ��ورد که دو س��ال قبل در 
س��ال 96 نی��ز در موردی مش��ابه، 
موض��وع واگ��ذاری برخ��ی اراضی 
م��ازاد دانش��گاهی که در س��ال83 
به کارکنان و اس��اتید دانش��گاهی 
واگذار ش��ده بودند ب��ا وجود تغییر 
کارب��ری و طی مراحل اداری و اخذ 
پروانه ساخت و س��از و حتی انجام 
خرید و فروش بر روی این واحدها، 
13 س��ال بعد )در س��ال 96( دچار 
دست انداز شد و گفته شد واگذاری 
این اراضی برای ساخت ساز خالف 
مق��ررات بوده اس��ت. موضوعی که 
هنوز مش��کل آن حل نشده و اقتضا 
می کند این گونه سازمان ها و مراکز 
دولتی و اداری هماهنگی بیش��تری 
در تصمیمات خود به عمل آورند تا 
برای م��ردم بی خبر از همه جا مثل 

دو مورد باال دردسر درست نشود

 شماره 1206 
5 شنبه 28 دی 1398  شهر

 شهروندان: با وجود خرید زمین مسکونی و انجام ساخت و ساز با پروانه شهرداری، اکنون می گویند با توجه به
شکایت سازمان مسکن و شهرسازی نمی توانیم مجوز پایان کار بدهیم
 اداره مسکن شهرسازی: طبق قانون واگذاری اراضی برای ساخت و ساز با این سازمان است در حالی که ما در این واگذاری
هیچ نقشی نداشته ایم و واگذاری ها هم خالف مقررات است

 شهردار منطقه 1: ما ابتدا به افرادی که از سوی شرکت تعاونی نداجا معرفی می شدند بر اساس ضوابط شهرداری پروانه ساخت 
می دادیم اما از زمانی که پای سازمان مسکن و شهرسازی به ماجرا باز شد جلوی صدور پروانه گرفته شده است

اختالف و مجادله بر سر زمین های واگذاری
مرکز آموزش دریایی در بلوار چمران

 پایانکار 
نمی دهند
سامانه سیماک، صدور پروانه را محدود و 
سازمان مسکن و شهرسازی طرح شکایت کرده است

مناقصه احداث ساختمان اداري كاركنان 

شركت توسعه، عمران و مدرييت منطقه گل گهر

اداري  ساختمان  احداث  دارد  نظر  در  گل گهر  منطقه  مديريت  و  عمران  توسعه،  شركت 

كاركنان خود را به شركت هاي داراي حداقل رتبه ۵ ابنيه واگذار نمايد لذا از شركت هاي 

ذيصالح متقاضي دعوت به عمل مي آيد جهت اخذ اسناد مناقصه از تاريخ 1398/10/2۵  به 

سايت اين شركت به آدرسwww.geg-area.com  مراجعه نمايند. 

1- آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه از سايت :ساعت 1۵ مورخ 1398/11/2 

2- آخرين زمان ارائه پاكت ها و پيشنهادات :ساعت 1۵ مورخ 1398/11/8 

3- شركت در قبول يا رد پيشنهادات مختار است. 

4- مبلغ سپرده شركت در مناقصه 637/712/112 ريال

۵- 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: 1398/11/۵ 

8- محل تحويل اسناد، پيشنهادات و بازديد: سيرجان- كيلومتر ۵0 جاده محور سيرجان- شيراز، 

شركت معدني و صنعتي گل گهر

ساختمان هاي هلدينگ مستقر بر تپه، بلوك ۵ )شركت توسعه، عمران و مديريت منطقه گل گهر( 

9- تلفن جهت هر نوع هماهنگي: 09131420642 آقاي بلوردي

مديريت امور حقوقي و قراردادها

مجمع عمومی عادي سالیاهن بطور فوق العاده )نوبت اول( 
آگهی دعوت 

شرکت تعاونی مسکن کارکنان معدن گل گهر سیرجان )در حال تصفیه( 

قابل توجه كليه اعضاء شركت تعاونی مسکن كاركنان معدن گل گهر سيرجان، در 
حال تصفيه به شماره ثبت 107 به اطالع می رساند كه جلسه مجمع عمومی عادی 
 4 ساعت  رأس   98/11/12 مورخ  شنبه  روز  در  شركت  اول(  )نوبت  فوق العاده  بطور 
بعدازظهر در محل سالن اجتماعات دارالقرآن واقع در بلوار وليعصر برگزار می گردد. 

لذا از كليه اعضاء جهت حضور در جلسه دعوت بعمل می آيد.  

دستور کار جلسه: 
1- گزارش فعاليت های انجام شده هيأت تصفيه در خصوص روند كاری انحالل شركت 

2- تصويب حق الزحمه هيأت تصفيه 
3- اتخاذ تصميم در خصوص پرونده حقوقی شركت آباد بوم 

هيأت تصفيه شركت تعاونی مسکن 
كاركنان معدن گل گهر سيرجان )در حال تصفيه(

جناب آقای

 حاج حمید 
شهسواری 

انتخ�اب جنابعال�ی ب�ه عن�وان رياس�ت هيأت 
پهلوان�ی و زورخان�ه ای شهرس�تان س�يرجان 
را صميمان�ه تبريک ع�رض نم�وده، موفقيت و 

بهروزی روزافزون تان را آرزومنديم. 

شيفت پيشکسوتان ورزش باستانی 

جناب آقای

 حاج حسین 
نجف آبادی پور 

انتخاب شايس�ته جنابعالی را به عنوان رئيس اتاق 
بازرگان�ی صناي�ع، معادن و كش�اورزی س�يرجان 
تبريک عرض نموده، موفقيت و بهروزی روزافزونتان 

را آرزومنديم. 
بيمه پارسيان - الهام اشکذری 
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بیژن ادبی

نتای��ج اعالم ش��ده ردصالحیت ها اعم از 
نامزده��ای ردصالحیت ش��ده اصولگرا و 
اصالح طل��ب در کش��ور-که ای��ن دومی 
نامزدهای رد ش��ده گس��ترده تری را به 
خود اختصاص داده است– چالش بر سر 
این موض��وع و علت العلل رد صالحیت ها 
موضوع روز انتخابات آینده ش��ده است. 
در واق��ع ف��راز و ف��رود ردصالحیت ه��ا 
همیش��ه انتخابات را وارد چالش می کند 
و فضای انتقادی وس��یعی می گس��تراند 
که بدون تردید در میزان مش��ارکت هم 
تأثیر می گذارد و از داغ ش��دن رقابت ها 
کم می کند. اص��والً انتخابات چندمعنای 
عمده در س��پهر سیاس��ی ای��ران دارد. 
یکی آن ک��ه اراده عمومی مردم و میزان 
مش��ارکت خواهی آنان محک می  خورد و 
دیگ��ری آن که، می توان به سنجش��ی از 
گرایش ه��ا و طیف بندی های دیدگاه های 
آن چ��ه  پرداخ��ت.  سیاس��ی  مختل��ف 
واضح اس��ت، هیچ ک��دام از انتخابات به 
جوش وخروش و ش��ور و نشاط انتخابات 
مجل��س نیس��تند. البت��ه این می��زان از 
مش��ارکت خواهی، هم عوامل قومیتی و 
طایف��ه ای دارد و هم ریش��ه در انتظارات 
و توقعات��ی دارد ک��ه مث��اًل م��ردم یک 
شهرس��تان  از ساختار اداری و حاکمیتی 
ب��رای رفع نواقص و کاس��تی ها و اصالح 
و تعدی��ِل کمبودها طل��ب می کنند. در 
حقیقت، اساس��اً فرم و س��اختار نحوه ِی 
اجم��اع بر س��ر یک ش��خص خ��اص و 
در  نماین��ده  به عن��وان  وی  برگزی��دن 
شهرستان ها با س��ایر انتخابات در کشور 

ما متفاوت است.

◄ تمایز میان دو انتخابات مجلس
و ریاست جمهوری

در انتخابات ریاست جمهوری دغدغه های 
سیاس��ی و مطالباتی از جنس سیاست، 
 نمود بیشتری می یابد تا انتخابات مجلس 
که سویه های محلی و دغدغه های بومی، 
طرفه تر  دارد.  تعیین کننده ت��ری  نق��ش 
این ک��ه،  در انتخابات مجل��س، جایگاه ها 
س��ازمان یافته تر و مناسبات بین احزاب، 
جامع��ه ی مدن��ی و م��ردم، عینی��ت و 
ش��کل یافتگی بیش��تری دارد. از همین 

منظر، نقش برنامه های ارائه ش��ده نیز از 
س��وی نامزدها بیش��تر م��ورد کنکاش و 
بررس��ی قرار می گیرد و مردم و رسانه ها 
ب��ا موش��کافِی طرح ه��ای پیش��نهادی 
تحلیل ه��ای  می توانن��د  کاندیداه��ا 
ش��فاف تر و صریح ت��ری از محتوای افکار 
نامزده��ا  سیاس��ی  جهت گیری ه��ای  و 
برای ش��ناخت س��ره از ناسره و سنجش 
می��زان کارایی برنامه ه��ا در میان مردم 
مطرح کنند. این ها همه در حالی اس��ت 
انتخابات محلی، جهت گیری های  که در 
اع��راب  از  محل��ی  آن چن��ان  سیاس��ی 
ندارد. گرچه موج س��ازی و ش��کل گیری 
در  می توان��د  انتخابات��ی،  کمپین ه��ای 
حکم کاتالیزور و یا عوامل تش��دیدکننده 
و برانگیزانن��ده ی نش��اط در م��ورد باال 
رفت��ن میزان مش��ارکت در رأی گیری ها 
عمل کند ام��ا درهرصورت، رأی دهی در 
انتخاب��ات مجل��س، کمتر رن��گ و بویی 
از ی��ک کنش سیاس��ِی تمام عی��ار دارد. 
مخل��ص کالم نگارنده تا به این جا، حول 

این محور ش��کل گرفته اس��ت که برآیند 
دغدغه ه��ا و خواس��ت های اجتماع��ی و 
تمناه��ای محلی و بومی در ترازوِی عقِل 
جمعِیِ کلیتی  به هم پیوسته از طیف های 
متنوع جامعه، سنجیده می شود و نهایتاً 
پیروز میدان کس��ی اس��ت که توانس��ته 
پاس��خی مناس��ب برای اذهان تش��نه ی 
جامع��ه پیدا کن��د. انتخابات سراس��ری 
ب��ر اس��اس سرلیس��ت احزاب سیاس��ی 
و صبغ��ه ی موضع گیری ه��ای پیش��ین 
کاندیداها و وابس��تگی آن��ان به جریانات 
مختلف قوام می یابد و متقاباًل، حال و هوا 
و فض��ای انتخابات مجلس کاماًل متفاوت 
اس��ت و نمی توان با سنجه ها و عیارهای 
یک پروس��ه ی انتخاباتِی ملی و سراسری 
ب��ه تحلی��ل انتخابات مثاًل در س��یرجان 
پرداخ��ت. اگرچه همی��ن تحلیل هم در 
حال تغییر و به روز شدن است و مثاًل در 
انتخابات گذش��ته مجلس در پایتخت و 
کالن شهرها، شهروندان به صورت لیستی 
رأی داده اند و مثاًل لیست امید در تهران 

تقریباً موفق ش��د اغلب کرس��ی ها را به 
تصاحب خود دربیاورد.

◄ رویکرد حزبی کل نگرانه
یا رویکرد مبتنی بر رقابت محلی      

بگذارید ماجرا را به این شکل نگاه کنیم 
که اگر مثاًل کاندیداها در سیرجان تحت 
حمای��ت اح��زاب باش��ند، چ��ه تأثیرات 
مثبت��ی در پروس��ه ی آگاه��ی و اعتماد 
عموم��ی خواهیم داش��ت؟ بی ش��ک، در 
ص��ورت ش��کل گیری و افزای��ش  ضریب 
مش��ارکت اح��زاب، تکامل��ی عم��ده در 
فراینده��ای انتخابات��ی پیش می آی��د؛ با 
رش��د احزاِب شناس��نامه دار و مشارکت 
اف��راد تحت  جامع��ه مدن��ی، بی ش��ک 
لوای یک لیس��ت واحد با همبس��تگی و 
انس��جام بیش��تری وارد میدان می شوند 
تا ه��م تبلیغ��ات تأثیرگذارتری داش��ته 

باش��ند و ه��م اف��راد باس��ابقه و دارای 
صالحیت و شایس��تگی در عرصه ِی یک 
رقابِت پخته و مجرب برکش��یده ش��وند. 
در حقیق��ت، پس از برگزیده ش��دن نیز 
گروه های سیاس��ِی حام��ی، آن نماینده 
را ب��ه ح��ال خود ره��ا نخواهن��د کرد و 
احزابی ک��ه در شهرس��تان های مختلف 
از فهرس��ت ها حمای��ت می کنند، پس از 
انتخابات نیز فش��ل و منفع��ل نخواهند 
بود و با جدیت، ملزم به پاس��خگویی در 
خص��وص عملکردها و سیاس��ت های آن 
ش��خص می ش��وند. بنابر همی��ن قاعده، 
اح��زاب و گروه ها هر کس��ی را به راحتی 
در مجموعه و فهرست حمایتِی خود قرار 
نمی دهند. بدیهی اس��ت که با گس��ترده 
ش��دن رویکرد حزب��ی، ثبات بیش��تری 
در عرص��ه برنامه ریزی های اس��تراتژیک 
و تدوی��ن چش��م اندازهای بلندم��دت به 

وج��ود می آید و مانع از آن می ش��ود که 
افراد کم س��ابقه، به راحتی نردبان قدرت 
را بپیماین��د و به جای��گاه تصمیم گیری 
برای مردم دس��ت یابند. یک��ی دیگر از 
پیامدهای مثبت ش��کل گیری احزاب در 
آن اس��ت که برای پی��روزی در عرصه ی 
فاکت��ور  تنه��ا  انتخابات��ی،  رقابت ه��ای 
تعیین کنن��ده و تأثیرگ��ذار، پیونده��ای 
خونی و عش��یره ای، محسوب نمی شود و 
مردم به دنبال برنامه ها و س��وابق مرتبط 
اجرایی خواهند رف��ت و احزاب، نه  تنها 
در خالل یک مدت کوتاه چهارساله بلکه 
طی چندین دهه، پاسخگوی سیاست ها 
و برنامه های خود هستند و به راحتی آب 
خوردن، تغییر مواضع و عالقه مندی های 
سیاس��ی و اجتماعی امکان پذیر نیست. 
همین امر به خودی خ��ود، جاده صاف کن 
راه بلوغ سیاسی و افزایش فرهیختگی در 
گزینش های انتخاباتی می شود. متأسفانه 
با فق��دان احزاب شناس��نامه دار، مواعید 
انتخابات��ی در خوش بینانه ترین حالت، با 
تمام ش��دن دوره نمایندگی و کنار رفتن 

افراد، رنگ فراموشی می گیرند.

◄ دمیدن در کوره انتخابات
یا کساد کردن بازار رقابت

یکی از مهم ترین عواملی که در این میان، 
نقش بسیار ارزنده و قابل تأملی دارد، حضور 
همه دیدگاه های درون نظ��ام و معتقد به 
قان��ون اساس��ی و قوانین ج��اری مملکت 
اس��ت. اگر همه اشخاص دارای شایستگی 
بتوانن��د نقش سرنوشت س��از خ��ود را در 
شرایط خطیر کنونی ادا کنند و از عهده ی 

برآورده س��اختن انتظ��ارات عمومی مردم 
برآین��د، موِج بلندباالی مش��ارکت خواهی 
توطئه ه��ای  و  چش��م زخم ها  تمام��ی 
بدخواه��ان و کینه توزان این س��رزمین را 
در نطفه نابود می س��ازد. اگ��ر می خواهیم 
که با گرم ک��ردن تنور انتخابات و افزایش 
و  تضادآفرین��ی  راه  عموم��ی،  مش��ارکت 
ایج��اد اصط��کاک و گس��ل های اجتماعی 
را س��د کنی��م و مانع افزایش از س��تیزه و 
تنش در جامعه ش��ویم، باید اجازه حضوِر 
رنگین کمان درخشان و زیبایی از دلسوزان 
و میهن دوستان را بدهیم. نمی شود که در 
پروسه تایید صالحیت ها، راه نفس کشیدِن 
اقش��ار متنوع و بعضاً ناهم س��و را مسدود 
کنیم و توقع داشته باشیم که با این میزان 
تنگ نظری، جماعت ش��اد و پرانرژی را در 
روز رأی گی��ری به صحن��ه بیاوریم. هویت 
اجتماع��ی ایرانی��ان مانند ی��ک اثر زیبای 
هنری مثاًل یک ُکالژ، ترکیبی از آرا و افکار 
متفاوتی اس��ت ک��ه حول مح��ور آبادانی، 
اس��تقالل و آزادی این مرز و بوم می توانند 
دور هم جمع ش��وند و با وجود تضادهای 
180 درجه ای در افکار سیاسی به همیاری 
یکدیگ��ر بیایند تا گره ها گش��وده ش��ود و 
مش��کالت با وحدت و اجم��اِع حداکثری 
و توافقاِت حداقلی مرتفع ش��ود. نمی توان 
غربال به دس��ت، آن چنان روزنه ها را تنگ 
کرد که جز عده ای هم نظر، تفکر و برداشت 
سیاسی دیگری، مجالی برای تمریِن مدارا 
و دموکراسی و هم سرنوشتی نداشته باشد. 
همه با هم، میهن مان را خواهیم س��اخت 
اگر کم��ی رواداری در فراینده��ای تأیید 

صالحیت به کار گرفته شود.

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود زیرساخت چهارفصل پهناور درتاریخ 1398/10/07 
به ش�ماره ثبت 4793 به شناس�ه ملی 14008873002 ثب�ت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به ش�رح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
:طراحی و اجرای فعالیتهای زیرساختی-س�رمایه گذاری و جذب سرمایه برای طراحی 
و اجرای فعالیتهای زیرساختی مانند تامین زمین جهت پارکینگ کامیون و ساماندهی 
مشاغل مربوط و خدمات دهنده به کامیونداران و ساخت و ساز آنها - ساختمان سازی 
- انبوه س�ازی-پیمانکاری و انجام طرح های ایاب و ذهاب-فعالیت در حوزه معادن و 
پیمانکاری و خاکبرداری و بهره برداری از معادن-فعالیت در حوزه تامین الس�تیک و 
قطعات کامیون و تامین روغن و لوازم مصرفی کامیون -اجرای طرح زیرس�اخت جمع 
آوری زباله خشک از مبدا تا بهره برداری و سودآوری و اشتغال زایی بصورت صنعتی-
فعالیت در حوزه جمع آوری و ذخیره آب در مخازن و سدسازی و انتقال آب به روستا 
ها و روستا س�ازی-خدمات ایاب و ذهاب شرکتها و موسس�ات-طراحی،اجرا،نظارت،
مشاوره،اس�تخراج،فرآوری و کانه آرایی،ایجاد کارخانجات فرآوری س�نگ و صادرات 
م�واد اس�تخراجی،حفاری،خاکبرداری و باطل�ه ب�رداری ،آتش�باری،کانال زنی،آماده 
س�ازی س�ینه کار،دپوی مواد معدن�ی و باطله،نظارت و انجام ام�ور ایمنی در معادن و 
کارخانجات،اکتش�اف و بهره ب�رداری از معادن مختل�ف ،واردات و تجهیزات و ادوات 
مورد نیاز اکتش�اف و اس�تخراج مواد معدنی،بازاریابی غیر هرمی و غیرشبکه ای،تهیه 
و توزی�ع و ص�ادرات و واردات اق�الم و تجهی�زات صنعتی مربوط به مع�ادن مختلف ، 
نص�ب و راه ان�دازی خطوط تولی�د کارخانجات ، برنامه ریزی تولید و انبار،س�رویس و 
نگه�داری ماش�ین آالت،آموزش نیروی انس�انی و پرس�نل کارخانجات قب�ل و بعد از 
بهره برداری،انتخاب پیمانکار ،نصب تاسیس�ات و تجهیزات ثابت و سیار مجتمع های 
صنعت�ی تمامی مربوط ب�ه معادن و محص�والت معادن مختلف،طراحی و تهیه نقش�ه 
ه�ای جانمایی و س�اختمانی ، امور آزمایش�گاهی مکانیک خاک و س�نگ ، فرآوری و 
بس�ته بندی مواد معدنی ، انجام طراحی ، ، محاسبه ، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه 
های عمرانی اعم از فلزی و بتنی ابنیه س�بک و س�نگین ساخت راه و باند سدسازی و 
تاسیس�ات مربوطه نقشه برداری و تس�طیح اراضی گودبرداری و شمع ریزی سدهای 
خاکی و بتنی تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمانها و کارخانجات صنعتی و نیروگاهها 
، فوالد،سیمان،خودروس�ازی،آب و فاض�الب و صنایع وابس�ته،خرید و اجرای به طور 
تخصص�ی در زمینه ی برق و کنترل و الکترونیک قدرت،سیس�تمهای مخابراتی،ابزار 
دقیق مکانیک،فرایند و مهندس�ی س�ازه از تولید و انتقال و توزیع -طراحی، ساخت، 
نصب و نظارت فنی و اجزاء کلیه سیس�تم های تاسیس�اتی اعم از تاسیس�ات برقی و 
مکانیکی ساختمانها و کارخانجات صنعتی و نیروگاهها ، تعمیر و نگهداری فنی خطوط 
انتقال آب و فاضالب، نفت و گاز و پتروش�یمی، ش�رکت در کلیه نمایش�گاه ها و غرفه 
آرایی.خدمات فضای س�بز – جدول گذاری –زیر س�ازی و آس�فالت کاری کوچه ها و 
خیابان ها –سنگ فرش کردن پیاده روها – جمع آوری زباله ها – تنظیف کلیه ادارات 
و ش�رکتها خصوصی و دولتی – تامین نیروی انس�انی –ایاب و ذهاب درون ش�هری - 
خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ش�رکت در مناقصات 
و مزایدات عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ وام و تسهیالت بانکی اخذ و 
اعطای نمایندگی از ش�رکت ها و موسسات داخلی و خارجی شرکت در نمایشگاههای 
داخل�ی و خارج�ی و بین المللی تخصصی و غیر تخصصی درص�ورت لزوم پس از اخذ 
مجوزه�ای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالی�ت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی : استان کرمان ، شهرستان سیرجان ، بخش مرکزی ، شهر سیرجان، محله بلوار 
قاآنی ، کوچه سیدجمال الدین اسدآبادی 15 ، کوچه سیدجمال الدین اسدآبادی 13 ، 
پالک 277 ، طبقه همکف کدپس�تی 7815743931 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
اس�ت از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان س�هم الش�رکه هر یک از شرکا آقای محمود 
عباس�ی قرائی به ش�ماره ملی 3070622380 دارنده 800000 ریال سهم الشرکه خانم 
مریم عباس�ی قرائی به ش�ماره ملی 3178819241 دارنده 200000 ریال سهم الشرکه 
اعضا هیئت مدیره آقای محمود عباسی قرائی به شماره ملی 3070622380و به سمت 
رئی�س هیئت مدیره به مدت نامحدود و به س�مت مدیرعامل ب�ه مدت نامحدود خانم 
مریم عباس�ی قرائی به شماره ملی 3178819241و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اس�ناد بهادار و تعهد آور ش�رکت 
از قبی�ل چک ، س�فته ، بروات ، قراردادها، عقود اس�المی و همچنی�ن کلیه نامه های 
ع�ادی و اداری باامضاء منفرد آقای محمود عباس�ی قرائی فرزند رضا به ش�ماره ملی 
3070622380 مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر 
عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نگارستان جهت درج آگهی های شرکت 
تعیی�ن گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخ�ذ و صدور پروانه فعالیت نمی 
باش�د. اداره کل ثبت اسناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری سیرجان )719146(

تاسیس شرکت سهامی خاص پویش کار صنعت ماهان درتاریخ 1398/10/03 به شماره 
ثب�ت 1795 به شناس�ه مل�ی 14008863918 ثبت و امضا ذی�ل دفاترتکمیل گردیده 
ک�ه خالصه آن به ش�رح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگ�ردد. موضوع فعالیت :ارائه 
خدمات فنی مهندس�ی و پش�تیبانی ،اجرای پ�روژه های صنعت�ی در زمینه مکانیک 
،ب�رق و الکترونی�ک ،اتوماس�یون و ابزار دقیق ،اج�رای پروژه های صنعت�ی کلید در 
دست،تعمیر و نگهداری تاسیس�ات،انجام تعمیرات روتین و غیر روتین کارخانجات و 
تامین نیروی انسانی ،ارائه خدمات پشتیبانی، فنی، مالی،اداری ،محیط زیست،خدمات 
امور آشپزخانه و رستوران کلیه امور پیمانکاری،طراحی ،نظارت و اجرا مربوط به رشته 

های آب ،برق ،ابنیه، تاسیس�ات ،گاز،صنعت و معدن،کشاورزی،راه و ترابری و خدمات 
خرید و فروش و صادرات و واردات و امور بازرگانی کلیه اقالم مجاز-شرکت در مناقصه 
ه�ا و مزایده ها و حق العمل کاری و عقد قرارداد با اش�خاص حقیقی و حقوقی داخلی 
و خارج�ی ، اخذ وام و تس�هیالت ریال�ی و ارزی از کلیه بانک ها و موسس�ات مالی و 
اعتب�اری داخل�ی و خارج�ی ، اخذ نمایندگی مجاز از ش�رکتها و موسس�ات داخلی و 
خارجی و اعطای نمایندگی به آنها ، مش�ارکت و ش�رکت در نمایش�گاههای تخصصی 
و غیر تخصصی داخل و خارج از کش�ور درصورت ل�زوم پس از اخذ مجوزهای الزم از 
مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان 
، شهرس�تان زرند ، بخش مرکزی ، ش�هر زرند، محله فردوس ، خیابان شمس تبریزی 
، کوچه ش�مس تبریزی 3 ، پالک 28 ، طبقه همکف کدپستی 7761934516 سرمایه 
ش�خصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 
ریالی تعداد 100 س�هم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی 
بانکی ش�ماره 44644 مورخ 1398/09/25 نزد بانک ملت شعبه شهیدبهشتی زرند با 
کد 44644 پرداخت گردیده اس�ت اعضا هیئت مدیره خانم زهرا ابراهیمی به ش�ماره 
ملی 3080234200و به س�مت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 س�ال آقای محمود 
ابراهیمی به شماره ملی 3090552892و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
آقای محمدرضا ابراهیمی به ش�ماره ملی 3091464555و به سمت عضو هیئت مدیره 
به مدت 2 س�ال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق 
و اس�ناد به�ادار و تعهد آور ش�رکت از قبیل چک ، س�فته ، ب�روات ، قراردادها عقود 
اس�المی با امض�اء مدیرعامل و رئیس هیئ�ت مدیره همراه با مهر ش�رکت و همچنین 
کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر ش�رکت معتبر می باشد 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساس�نامه بازرس�ان آقای سید محمد ابراهیم تهامی پور 
زرندی به شماره ملی 3080210001 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی 
خانم ناهید پورحبیبی زرندی به ش�ماره ملی 4879614866 به سمت بازرس اصلی به 
مدت یک س�ال مالی روزنامه کثیر االنتشار نگارس�تان جهت درج آگهی های شرکت 
تعیی�ن گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخ�ذ و صدور پروانه فعالیت نمی 
باش�د. اداره کل ثبت اسناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری زرند کرمان )721499(

آگهی تغییرات ش�رکت برنا جم کویر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 4691 
و شناس�ه ملی 14008524531 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1398/08/27 : - ش�رکت باتوجه به عدم فعالی�ت منحل گردید . - خانم فاطمه ایران 
نژاد پاریزی ش�ماره ملی 3071085419به س�مت مدیر تصفیه انتخاب ش�د. - آدرس 
مدیرتصفیه و محل تصفیه اس�تان کرمان ، شهرس�تان سیرجان ، بخش مرکزی ، شهر 
سیرجان، محله کوی پیکان ، خیابان امام هادی ، خیابان شهید مستقیمی ، پالک 76 ، 
طبقه همکف کدپستی 7815933473 می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )722966(

آگهی تغییرات شرکت گهر هرند سیرجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2678 
و شناسه ملی 10861835910 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/09/07 
: - آق�ای عباس فیروزآبادی ش�ماره ملی 3070146376به س�مت مدیرعامل ورئیس 
هیئت مدی�ره - خانم مینا خواجویی نژاد ش�ماره ملی 3071770685به س�مت نائب 
رئیس هیئت مدیره - خانم طاهره ستوده نیا کرانی شماره ملی3071096348به سمت 
عضو هیئت مدیره - کلیه اس�ناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت ، قراردادها وعقود 
اس�المی و س�ایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر ش�رکت معتبر می 
باش�د . اداره کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری سیرجان )727853(

آگهی تغییرات شرکت گهر هرند سیرجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2678 
و شناس�ه ملی 10861835910 به اس�تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
الع�اده مورخ 1398/09/07 : - اعضاء هیئت مدیره عبارتن�د از : - عباس فیروزآبادی 
ش�ماره ملی 3070146376 - مینا خواجویی نژاد شماره ملی 3071770685 - طاهره 
س�توده نیا کرانی ش�ماره ملی3071096348 برای مدت 2 س�ال انتخاب گردیدند. - 
خانم فرناز ریاحی شماره ملی 3060098859 بعنوان بازرس اصلی و آقای امین مظفری 
ش�ماره ملی 3071171269 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب 
شدند . - روزنامه نگارستان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد . اداره کل ثبت 
اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان 

)727854(

آگهی تغییرات ش�رکت س�یرجان گهر پیمان ش�رکت س�هامی خاص به ش�ماره ثبت 
4417 و شناس�ه ملی 14007555281 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1398/09/24 تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : 1 - به موضوع شرکت انجام کلیه امور 
خدم�ات عمومی ، نظافت واحد های صنعت�ی ، اداری ، تجاری و نظافت صنعتی تامین 
نیروی انس�انی ش�رکت در جهت ارائه خدمات عمومی ) آبدارچ�ی ، نظافتچی، کارگر 
ساده و متخصص (، فضای سبز ، حمل ونقل مواد معدنی در محدوده معدن ، حمل ونقل 
درون ش�هری کارکنان موسسات وش�رکتها ،خاکبرداری ، گودبرداری ، حفاری ،تامین 
وتعمیر ماشین آالت اداری وصنعتی، انجام امور تاسیسات ) آب ، برق ، گاز ، مخابرات 
( فاضالب الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. در صورت ضرورت قانونی 
انج�ام موضوعات فعالیت پ�س از اخذ مجوز های الزم ) ثبت موضوع فعالیت مذکور به 
منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باش�د.( اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان 

کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )727884(

گهی تغییرات ش�رکت خدماتی شهرک صنعتی ش�ماره یک سیرجان شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 3297 و شناسه ملی 14003221820 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/09/20 الف-موسس�ه حسابرسی رهیافت 
حس�اب تهران با شناسه ملی 10100474104و شماره ثبت12190به سمت بازرس اصلی 
وآقای حس�ین صفارزاده به ش�ماره ملی 2992042625 به س�مت بازرس علی البدل 
برای مدت یک س�ال مالی انتخاب ش�دند. ب- روزنامه کثیراالنتشار نگارستان جهت 
نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ج- ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال 
96 مورد تصویب قرار گرفت. اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )731653(

آگهی تغییرات شرکت بهین پویا سازه مهر آریان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
4610 و شناس�ه ملی 14008261519 به اس�تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1398/09/02 - محل ش�رکت در واحد ثبتی س�یرجان به آدرس بخش مرکزی ، 
ش�هر سیرجان، محله ش�هرک مش�تاق ، کوچه ))حافظی(( ، کوچه نارنج5 ، پالک 0 ، 
طبقه همکف کدپستی 7816889785 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح 
فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری سیرجان )731654(

آگهی تغییرات ش�رکت رنگین کمان س�منگان شرکت س�هامی خاص به شماره ثبت 
2664 و شناس�ه ملی 10861491484 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
م�ورخ 1397/07/15 بازرگانی داخلی و خارجی )واردات و صادرات( دام،طیور ،آبزیان 
بص�ورت زنده،فرآورده های خام دامی،انواع گوش�ت قرمز دامی،گوش�ت مرغ و ماهی 
بصورت تازه ،گرم ، س�رد و یخ زده،تخم مرغ ،واردات علوفه و نهاده های خوراک دام 
و طیور به موضوع فعالیت ش�رکت الحاق و ماده مربوطه در اساس�نامه اصالح گردید.
در ص�ورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های الزم ) ثبت 
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باش�د( اداره کل ثبت 
اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان 

)731658(

آگهی تغییرات ش�رکت رنگین کمان س�منگان شرکت س�هامی خاص به شماره ثبت 
2664 و شناسه ملی 10861491484 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 1397/07/15 آقای علی نجف زاده به ش�ماره ملی 3071520638 به 
س�مت بازرس اصلی و آقای حسین اسدی حسن آبادی به شماره ملی 3070141511 به 
س�مت بازرس علی البدل برای مدت یک س�ال مالی انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت 
اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان 

)731661(

آگهی تغییرات شرکت سروش آزمون شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2759 
و شناس�ه ملی 10861973436 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1398/10/07 - محل ش�رکت در واحد ثبتی س�یرجان به آدرس بخش مرکزی ، شهر 
س�یرجان، محله کوی ش�ریعتی ، کوچه ))احمد زیدآبادی(( ، خیابان میعاد ، پالک 0 ، 
طبقه اول ، واحد 1 کدپستی 7815774857 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
بش�رح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرم�ان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )731665(

آگهی تغییرات ش�رکت آرون کار آفرینان اوج ش�رکت با مسئولیت محدود به شماره 
ثب�ت 4636 و شناس�ه مل�ی 14008364497 به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره 
م�ورخ 1398/09/26 تصمیم�ات ذیل اتخاذ ش�د : -1 خانم س�میه عبداللهی ش�ماره 
ملی 4849860745 به س�مت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره - خانم س�یده ساناز بن 
رضوی شماره ملی 3060162166 به سمت رئیس هیئت مدیره -خانم الهه رضوانی پور 
شماره ملی 3060004889 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - خانم افسانه خواجوئی 
س�یرجانی شماره ملی 3060224565 به س�مت عضو هیئت مدیره - آقای محمدعلی 
ایران نژاد پاریزی شماره ملی 3071640471 به نمایندگی از موسسه فرهنگی آموزشی 
معراج اندیشه سیرجان به شناسه ملی 14003721232 به سمت عضو هیئت مدیره -2 
کلیه اسنادواوراق بهادار وتعهد آور شرکت از قبیل )چک –سفته – بروات ( وهمچنین 
قراردادها وسایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ) خانم سیده 
س�اناز بن رضوی شماره ملی 3060162166 همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره 
کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسسات غیرتجاری 

سیرجان )731668(

آگهی تغییرات ش�رکت الماس درخش�ان عمران نجف شهر ش�رکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 3981 و شناسه ملی 14005586475 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/09/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1 اعضاء هیات 
مدیره به ش�رح ذیل به مدت دو س�ال انتخ�اب گردیدند: - آقای احمد قاس�می نژاد 
رائینی شماره ملی 3071960964 - آقای علی مکی ابادی شماره ملی 3071262167 - 
خانم سحر پور ابراهیم آبادی شماره ملی 3060179158 -2 آقای وحید اسدی ابراهیم 
آبادی ش�ماره ملی 3071963726 بعنوان بازرس اصل�ی و آقای علی رضا مکی ابادی 
ش�ماره ملی 3070433111 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکس�ال مالی انتخاب 

ش�دند -3 روزنامه نگارس�تان جهت درج آگهی های ش�رکت انتخ�اب گردید. اداره 
کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسسات غیرتجاری 

سیرجان )731670(

آگهی تغییرات ش�رکت الماس درخش�ان عمران نجف شهر ش�رکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 3981 و شناسه ملی 14005586475 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
م�ورخ 1398/09/23 تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : -1 آقای احمد قاس�می نژاد رائینی 
شماره ملی 3071960964 به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای علی مکی ابادی شماره 
ملی 3071262167 به س�مت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره - خانم سحر پور ابراهیم 
آبادی ش�ماره ملی 3060179158 به س�مت نائب رئیس هیئت مدیره -2 کلیه اسنادو 
اوراق بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، عقود اسالمی وسایر نامه 
ه�ای اداری ب�ا امضاء رئیس هیئت مدیره همراه بامهر ش�رکت معتبر می باش�د. اداره 
کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسسات غیرتجاری 

سیرجان )731673(

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساخت و ساز آرمه سازان صنعت شرکت تعاونی 
به شماره ثبت 3986 و شناسه ملی 14005600300 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/11/09 منضم به نامه شماره97/12687 97/11/24- 
اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی شهرس�تان س�یرجان: - تعداد 3 نفر به ش�رح زیر به 
س�مت اعضاء اصلی هیئت مدیره - آقای پوریا گوش�کی به ش�ماره ملی3060182000 
- آقای حامد مظفری به ش�ماره ملی 3071460171 - آق�ای محمدزکریا نژاد میری به 
شماره ملی4988461661 - تعداد 2 نفر به شرح زیر به سمت اعضاء علی البدل هیئت 
مدیره: - آقای محمد کریمی خراس�انی به ش�ماره ملی 3091253767 - خانم فاطمه 
قره خانی مشهدی به شماره ملی 2300307456 برای مدت سه سال انتخاب گردیدند 
. - آقای رضا مکی آبادی به ش�ماره ملی 3071940378 به سمت بازرس اصلی و خانم 
بت�ول مک�ی آبادی فرزند محمد به ش�ماره ملی 3071124341 به عن�وان بازرس علی 
البدل برای مدت یکس�ال مالی انتخاب ش�دند . - صورتهای مالی س�ال 1396 توسط 
بازرس قرائت و تصویب مجمع رس�ید . اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )734315(

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساخت و ساز آرمه سازان صنعت شرکت تعاونی 
به شماره ثبت 3986 و شناسه ملی 14005600300 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1397/11/09 منضم به نامه شماره97/12687 97/11/24- اداره تعاون، کار ورفاه 
اجتماعی شهرس�تان سیرجان: - آقای پوریا گوش�کی به شماره ملی 3060182000 به 
س�مت رئیس هیئت مدیره و آقای حامد مظفری به شماره ملی 3071460171 به سمت 
نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد زکریا نژاد میری به شماره ملی 4988461661 
به سمت منشی هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. - آقای حامد مظفری 
به ش�ماره مل�ی 3071460171 به س�مت مدیر عامل ش�رکت تعاونی برای مدت س�ه 
س�ال انتخاب ش�د - کلیه قراردادها،اوراق مالی و اس�ناد تعهدآور بانکی و غیره)اعم 
از برات،س�فته،چک(و س�ایر اوراق بهادار تعاونی،با امضاء ثابت آقای حامد مظفری به 
شماره ملی 3071460171 مدیرعامل تعاونی و به انضمام امضاء یک نفر ازاعضای هیئت 
مدیره آقای پوریا گوشکی به شماره ملی 3060182000 یا آقای محمد زکریا نژاد میری 
به ش�ماره ملی 4988461661 )اعضای هیئت مدیره( و مهر تعاونی اعتبار دارد و کلیه 
م�دارک عادی و مکاتبات با امضای مدیر عامل یا منش�ی هیئ�ت مدیره و مهر تعاونی 
قاب�ل قبول و معتبر اس�ت. اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرم�ان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )734318(
آگهی تغییرات ش�رکت جهان راه سیرجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2349 
و شناس�ه ملی 10860064430 به استناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
الع�اده م�ورخ 1398/08/02 : - آقای احم�د بندرز به کد ملی 3179110120 به س�مت 
بازرس اصلی و خانم نس�رین شهسواری پور به کد ملی 3071149451 به سمت بازرس 
علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. - اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل 
به مدت 2 سال باقی مانده انتخاب گردیدند . - آقای حسن شهسواری پور به کد ملی 
3071040792 - خانم اکرم ایزدی به کد ملی 2991663243 - آقای امیر شهس�واری 
پور به کد ملی 3071827709 - روزنامه کثیراالنتشار نگارستان جهت نشر آگهی های 
شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری سیرجان )735286(

آگهی تغییرات ش�رکت جهان راه سیرجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2349 
و شناسه ملی 10860064430 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/08/02 
: - آقای حسن شهسواری پور به کد ملی 3071040792به سمت رئیس هیئت مدیره - 
خانم اکرم ایزدی به کد ملی 2991663243 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - آقای 
امی�ر شهس�واری پور به کد ملی 3071827709به س�مت عضو هیئ�ت مدیره - آقای 
امیر شهس�واری پور به کد ملی 3071827709به س�مت مدیر عامل انتخاب گردیدند 
. - کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهد آور از قبیل چک و سفته وبروات با امضای 
رئیس هیت مدیره ومهر ش�رکت معتبر و س�ایر مکاتبات و اوراق اداری و عادی وقرار 
دادها وعقود اس�المی و اوراق ش�هرداری با امضای رئیس هیئت مدیره و مهر ش�رکت 
معتبر میباش�د . اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری سیرجان )735289(
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 یکی از مهم ترین عواملی که در این میان، نقش بسیار ارزنده 
و قابل تأملی دارد، حضور همه دیدگاه های درون نظام و معتقد به 
قانون اساسی و قوانین جاری مملکت است. اگر همه اشخاص دارای 
شایستگی بتوانند نقش سرنوشت ساز خود را در شرایط خطیر کنونی 
ادا کنند و از عهده ی برآورده ساختن انتظارات عمومی مردم برآیند، موِج 
بلندباالی مشارکت خواهی تمامی چشم زخم ها و توطئه های بدخواهان و 
کینه توزان این سرزمین را در نطفه نابود می سازد اما چه بخواهیم و 
چه نخواهیم محدود کردن این فضا می تواند اثر منفی در میزان 
مشارکت گروه ها و احزاب و سایر فّعاالن سیاسی و انتخاباتی بگذارد

 همواره از حضور پررنگ مردم در انتخابات حرف می زنیم اما بستر 
آن را فراهم نمی کنیم. اگر می خواهیم با گرم کردن تنور انتخابات و 
افزایش مشارکت عمومی، راه تضادآفرینی و ایجاد اصطکاک و گسل های 
اجتماعی را سد کنیم و مانع افزایش از ستیزه و تنش در جامعه شویم، 
باید اجازه حضور همه ی صاحبان سلیقه درون نظام را بدهیم و
زمینه حضور همه ی دلسوزان و میهن دوستان را را فراهم کنیم.
 نمی شود که در پروسه تأیید صالحیت ها، راه تنفس اقشار متنوع و

 بعضاً ناهمسو را مسدود کرد آنگاه توقع داشت جماعت شاد و پرانرژی 
را در روز رأی گیری به صحنه بیاوریم

 بگذارید ماجرا را به این شکل نگاه کنیم که اگر مثالً کاندیداها
در سیرجان تحت حمایت احزاب باشند، چه تأثیرات مثبتی در پروسه ی 
آگاهی و اعتماد عمومی خواهیم داشت؟ بی شک، در صورت شکل گیری و 
افزایش  ضریب مشارکت احزاب، تکاملی عمده در فرایندهای انتخاباتی 
پیش می آید؛ با رشد احزاِب شناسنامه دار و مشارکت

جامعه مدنی، بی شک افراد تحت لوای یک لیست واحد با همبستگی و 
انسجام بیشتری وارد میدان می شوند تا هم تبلیغات تأثیرگذارتری
داشته باشند و هم افراد باسابقه و دارای صالحیت و شایستگی
در عرصه ِی یک رقابِت پخته و مجرب برکشیده شوند

با نگاه فراگیر؛ زمینه رقابت بیشتر و  امکان 
حضور همه سلیقه ها را در انتخابات فراهم کنیم

فراز و فرود 
ردصالحیت ها



گروه حوادث: دادس��تان عمومی و انقالب سیرجان 
از راه اندازی اقامتگاه موقت در س��یرجان و 5 ش��هر 
دیگر اس��تان به عن��وان پایلوت در کش��ور خبر داد. 
قاضی محس��ن نیک ورز به خبرنگار نگارستان گفت: 
بعضاً اف��رادی با جرائم خرد و کوچ��ک، توان تأمین 

و ارائ��ه کفی��ل )ضامن( یا وثیق��ه را در چند روز اول 
ندارن��د و اجباراً به زندان مرکزی منتقل می ش��وند و 
در فض��ای خاص آنجا قرار می گیرند که در راس��تای 
کاهش جمعیت کیفری زندان ها و رعایت دستورالعمل 
حفظ کرامت و ارزش انسانی، اقامتگاه موقت در محل 

قبلی شوراهای حل اختالف سیرجان واقع در حاشیه 
میدان امام حسین)علیه الّس��الم( راه اندازی می شود و 
افراد دارای این شرایط به این اقامتگاه موقت، حداکثر 
با ماندگاری 14 روز، منتقل می ش��وند. وی ادامه داد: 
این اقامتگاه به شکل آزمایشی در کرمان، رفسنجان، 
جیرفت، بم و کهنوج نیز راه اندازی می شود. این مقام 
قضایی تصریح کرد: البته افرادی مانند قاتالن، سارقان 
مسلح، اعضا باند قاچاق مواد مخدر و مشروب، متهمان 
سابقه دار و ... که شرایط ارتکاب جرم آن ها به کیفیتی 
است که برای شأن قرار بازداشت موقت صادر می شود 
به این اقامتگاه منتقل نمی شوند. ضمناً انگشت نگاری 

و ثبت سابقه نیز در این محل انجام نمی شود.

گ�روه ح�وادث: در پ��ی انهدام چندی��ن کارگاه 
تولید عمده مش��روبات الکلی طی 6 ماه گذش��ته 
در سیرجان، انتقال مشروب از شهرهای اطراف به 
سیرجان رونق گرفته است. مأموران پلیس امنیت 
عمومی هفته گذشته پس از 2 ماه فعالیت اطالعاتی 
موفق به شناسایی عامل اصلی باند قاچاق مشروب 
الکلی دست س��از از کرمان به س��یرجان شدند که 

هر هفته با یک خودرو مش��روبات را با اس��تفاده از 
20 لیتری به س��یرجان منتقل و بین فروشندگان 
مشروب توزیع می کرد. دادستان عمومی و انقالب 
سیرجان در گفت وگو با خبرنگار ما ضمن تأیید این 
خبر افزود: پس از تعقیب و گریز مأموران 2 متهم 
در این رابطه در بلوار شاهد دستگیر و یک خودروی 
پژو توقیف و 370 لیتر مشروب توقیف شد. قاضی 

نیک ورز ادامه داد: البته بنا به گزارش های دریافتی، 
فروش��ندگان مش��روب با اضافه کردن آب، میزان 

آن ها را در هنگام فروش افزایش می دهند.
وی اذعان کرد: مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر نیز 
هفته گذشته 107 لیتر مشروب الکلی دست ساز را در 

بلوار نبوت از یک خودروی پراید کشف کردند.

حوادث
4535  620  0913حوادث و اتفاقات پیرامون خود را به ما اطالع دهید

آخرین اخبار و تصاویر حوادث را با ما در اینستاگرام دنبال کنید
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جهت جلوگیری از کالهبرداری های اینترنتی
حتماً » رمز دوم پویا « حساب خود را فّعال کنید.
) معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان ( 
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گ�روه حوادث: پرونده حادثه منجر به قتل 3 
مرد غیربومی و سوزاندن اجساد آن ها در جاده 
کرمان و پاریز و س��پس فرار متهمان، یکی از 
ناگوارتری��ن و عبرت آموزترین اتفاقات تلخ دو 
دهه گذش��ته است، که بیشتر شبیه فیلم های 
هالیوودی اس��ت تا واقعیت! البته در این مدت 
حوادث ناگوار دیگری نیز در سیرجان رخ داده 
اما از لحاظ تعدد جرم به وقوع پیوسته و شیوه 
قت��ل در نوع خ��ود کم نظیر اس��ت. پرونده ای 
ک��ه دو متهم آن در پی ع��دم رضایت اولیا دم 
مقتوالن اهل افغانس��تان، به فاصله 20 روز با 
چوبه دار در زندان مرکزی س��یرجان، قصاص 

شدند.

 رسیدگی به پرونده
صب��ح سه ش��نبه 24 دی ماه آخری��ن برگ از 
پرونده »عب��اس- م« متهم 43 س��اله حادثه 
ج��اده پاریز در حالی ورق  خورد که 4 دی ماه، 
همدست 39 س��اله او »مهدی – الف« به دار 
مجازات آویخته شد. بر اساس محتویات پرونده 
و اعترافات دو متهم، عباس به قتل یک ایرانی 
اه��ل کرمان و یک ش��هروند اهل افغانس��تان 
ساکن سیرجان و مشارکت در سرقت مسلحانه 
متهم بوده اس��ت. پس از طی تشریفات قانونی 
و رسیدگی به پرونده در دادگاه کیفری و تأیید 
دیوان عالی کشور و پاسخ مثبت به درخواست 
استیذان )اجازه رئیس قوه قضائیه(، تاریخ اجرا 
از س��وی دادس��را تعیین و به زندان سیرجان 

اعالم شد.

 پایان
مجرم روز دوش��نبه 23 دی ماه آخرین مالقات 
را در زندان با خانواده خود انجام داده و سپس 
به انفرادی منتقل می شود. گذران آخرین شب 
زندگی در حالی که اطالع داری چه سرنوشتی 
در انتظارت اس��ت، بسیار س��خت خواهد بود. 
تالش های بی وقفه خانواده عباس جهت مذاکره 
ب��ا اولیا دم مقتول اهل افغانس��تان ادامه دارد. 
خانواده مقتول ایرانی که ساکن کرمان هستند 
اعالم رضایت و درخواس��ت دی��ه کرده اند اما 
خانواده افغان اصرار به اجرا دارند. ساعت 5:30 
صبح سه شنبه 24 دی ماه مأموران انتظامی و 
پلیس آگاهی در زندان حاضر می ش��وند. اولیا 
دم دو مقتول هم به زندان رسیده اند. خانواده و 
فرزند عباس از آن ها تقاضای بخشش و رضایت 
دارن��د. خانواده اهل افغانس��تان قب��ول نکرده 
و وارد زندان می ش��وند. س��رمای این روزهای 
س��یرجان امان همه را بریده اس��ت. عده ای از 
بس��تگان عباس به داخل خودروها پناه برده و 
ع��ده ای دیگر از جمله فرزندش در میان بیم و 
امید نگاهش به در زندان است. قاضی نیک ورز 
دادستان س��یرجان به علت شرکت در جلسه 
ش��ورای تأمین، مع��اون خود قاض��ی قدیمی 

را جه��ت نظارت ب��ر اجرا به زندان فرس��تاده 
اس��ت. آمبوالنس س��فید متوفیات شهرداری 
در گوش��ه محوطه بیرونی زن��دان خودنمایی 
می کند. ثانیه ها برای خانواده عباس به سختی 
می گذرد. سرهنگ جهانش��اهی رئیس پلیس 
آگاهی، دیگر عوامل انتظامی و مسئوالن حاضر 
در مح��ل با خانواده مقت��ول مذاکره می کنند. 
صحبت ها نتیجه بخش نیس��ت. مجرم به محل 
اجرای حکم آورده می شود. او با ابراز ندامت از 
اقدامات گذشته خود از خانواده اهل افغانستان 
تقاضای بخش��ش می کند. معاون دادستان به 
عباس می گوی��د که اگر اموال��ی دارد باید در 
صورت توان، دیه مقت��ول را به خانواده ایرانی 
که گذش��ت کرده اند بپردازد تا زیر ِدین آن ها 
نباشد. خانواده مقتول کرمانی که شاهد صحنه 
هس��تند از دریافت دیه نیز می گذرند. مذاکره 
آخر نیز بدون پاس��خ مثبت به پایان می رسد. 
مادر مقتول به شدت از اینکه جنازه فرزند او را 
سوزانده اند عصبانی است. این حرف را چند بار 
تکرار می کند. در نهایت ضامن از سوی اولیا دم 
طبق قانون کشیده و حکم اجرا می شود... دکتر 
جعفری پزش��ک قانونی مرگ را تأیید می کند. 
دقایقی بع��د خبر به خارج زندان می رس��د و 

صدای شیون خانواده و دختر 16 ساله عباس 
اس��ت که دل هر بیننده ای را به درد می آورد. 
عاقبت متهمان این پرونده که ش��امل زندگی 
توأم با دلهره و ترس بعد از فرار، سال ها تحمل 
س��ختی های زندان، زجر خان��واده و در نهایت 
قصاص با چوبه دار اس��ت، تنها می تواند درس 
عبرتی باش��د برای افرادی که می خواهند پای 
خالف را به زندگی خود باز کنند. به راستی که 

ارزشش را ندارد...

 6 قصاص از ابتدای امسال
بررس��ی خبرنگار حوادث نگارس��تان نش��ان 
می ده��د از ابتدای امس��ال تاکن��ون 6 حکم 
قصاص مربوط به قاتالن س��یرجانی در زندان 
سیرجان )4 مورد( و کرمان )2مورد( اجرا شده 
و فقط یک قاتل با اعالم رضایت از س��وی اولیا 
دم بخش��یده شده اس��ت و احتماالً طی چند 
هفته آینده نیز یک حکم قصاص دیگر در پی 
اتم��ام مهلت یک ماهه، در صورت عدم رضایت 

اولیا دم، به مرحله اجرا در می آید.

 مشارکت در قتل
بررس��ی پرونده این دو جوان اهل محمودآباد 

سادات نش��ان می دهد: »ع.م« به همراه دیگر 
همدس��ت خود »م.ال��ف« در تاری��خ 17 آذر 
1384 در ماج��رای خرید و فروش خاک مس 
وارد ش��ده و ب��ا تبعه بیگانه و ی��ک فرد بومی 
جه��ت این موضوع ق��رار معامل��ه می گذارند. 
س��پس این دو مجرم قربانیان را به بیابان های 
بی��ن جاده ته��ران و کرمان کش��انده و با یک 
اسلحه کالش��نیکف به آن ها حمله کرده و هر 
3 نفر را به قتل می رس��انند، س��پس اجساد را 
با خودروی وانت س��ایپا متعلق به مقتوالن به 
جاده پاریز انتق��ال داده و برای فریب پلیس و 
دستگاه قضایی، جنازه ها را به همراه خودرو با 
بنزین به آتش کش��یده و سایپا را از یک پل به 
پایین س��رازیر می کنند، ام��ا در کمال ناباوری 
وان��ت به ته دره نرفته و به یک س��نگ بزرگ 
گی��ر می کنند. ای��ن دو مجرم ک��ه می بینند 
احتمال دستگیری آن ها وجود دارد منطقه را 
ترک می کنند. پاس��گاه انتظامی پاریز روز بعد 
اجس��اد را کش��ف کرد و اولین پرونده جنایی 
این افراد گش��وده می شود. قریب به یک هفته 
بعد »م. الف« دستگیر شده و به اقدامات خود 
اعتراف می کند. اس��لحه کالش نیز در چاهی 
کشف شده و مراحل قضایی پرونده درسیرجان 
و کرمان آغاز می ش��ود. ام��ا »ع- م« همچنان 

فراری است.

 اقدام دوباره 2 مجرم فراری 
سوم بهمن ماه س��ال 1388 خبر یک سرقت 
مسلحانه به مأموران انتظامی مخابره می شود. 

2 فرد با لباس مأموران انتظامی حوالی ساعت 
12 ظهر جاده دوچاهی به س��مت سیرجان را 
مس��دود می کنند. آن ها که مس��لح به اسلحه 
 FH ش��کاری بودند پس از توقف ی��ک تریلر
که بار ورق مس داش��ته و از رفس��نجان عازم 
تهران بوده است از راننده می خواهند که پیاده 
شود. او مدارک، تلفن همراه و پول های خود را 
به مجرمان مأمورنم��ا می دهد اما هنگامی که 
 FH متوجه می ش��ود آن ها قصد سرقت تریلر
را دارن��د با این افراد درگیر می ش��ود. در حین 
درگیری یکی از مجرمان با اس��لحه ش��کاری 
شلیک کرده و راننده را از ناحیه گردن، صورت 
و ش��کم مجروح می کند. مجرم��ان پرونده که 
هم��ان »م. الف« و »ع. م« بودن��د با توجه به 
تیران��دازی و احتم��ال مرگ رانن��ده از محل 
متواری می شوند، اما راننده زنده مانده و پس از 
بهبودی با حضور در پلیس آگاهی ابعاد ماجرا 

را توضیح می دهد. 

 دستگیری یکی از مجرمان 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 به سرپرستی سرهنگ محمدرضا 
ایران ن��ژاد رئیس وق��ت اداره آگاهی و فرمانده 
انتظامی فعل��ی به محل اختفای این فرد رفته 
و در عملیاتی س��ریع او را که احتماالً مس��لح 

بودنش وجود داشت، دستگیر می کنند.

 قصاص آخرین متهم پرونده حادثه جاده پاریز 

پرونده ای که برای همیشه مختومه شد

اقدام مثبت قوه قضائیه

اقامتگاه موقت زندانیان
 راه اندازی می شود

قاچاق به مشروب الکلی دست ساز هم رسید

ضربه به باند انتقال مشروب
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وب س��ایت »بیزنس اینسایدر« آمریکا نوشت: 
اگر دولت ایران پرونده ترور س��ردار س��لیمانی 
را به دیوان بی��ن المللی الهه ببرد، به احتمال 
قریب به یقین حک��م محکومیت دولت ایاالت 

متحده آمریکا را خواهد گرفت.
به گزارش عصرایران، این س��ایت با اش��اره به 
اینکه مسئولیت این ترور را آشکارا دولت آمریکا 
بر عهده گرفته، نوش��ت،: بعید به نظر می رسد 
استدالل حقوقی آمریکایی ها مبنی بر ضرورت 
و فوریت انج��ام ترور با توجه به تهدیدهای در 
پیش رو برای این کش��ور، از سوی قضات این 

دیوان مورد پذیرش قرار بگیرد.
یک کارش��ناس حقوقی در این باره به بیزنس 
اینس��ایدرگفت: در ص��ورت ش��کایت ایران از 
دول��ت ایاالت متح��ده آمریکا به ای��ن دیوان، 
وکالی ای��االت متحده آمریکا در دادگاه حاضر 
نخواهن��د بود و ایران مدارک و ش��واهد کافی 
دارد ت��ا با ارایه آنها ب��ه دادگاه محکومیت این 
اق��دام دولت آمریکا در ترور یک مقام رس��می 

نظامی خود در یک کشور ثالث را بگیرد.
یک مقام رس��می ناتو نیز در منطقه با اش��اره 
ب��ه این موض��وع به بیزن��س اینس��ایدر گفته 

اس��ت:» این پرونده علی��ه آمریکایی ها به طرز 
ت��کان دهنده ای قوی اس��ت و ایران در صورت 
طرح ش��کایت ب��ه دادگاه الهه، قطع��اً خواهد 
توانس��ت حکم محکومیت آمریکا را بگیرد. این 
مق��ام ناتو تأکید کرده ب��ا توجه به عدم حضور 
آمریکایی ها در دادگاه الهه، امکان دفاع و ارایه 
مدارک محرمانه احتمالی برای توجیه ضرورت 
ترور س��ردار سلیمانی به این دادگاه نیز منتفی 
خواه��د بود و به همین خاطر دادگاه بر مبنای 
ش��واهد ارایه شده از س��وی ایران و مدارک و 

شواهد آشکار این حادثه قضاوت خواهد کرد.

بیزنس اینسایدر :

 محکومیت آمریکا در دادگاه الهه
 در پرونده ترور سردار سلیمانی، قطعی است

 یک مقام رسمی ناتو در منطقه: این پرونده علیه آمریکایی ها به طرز تکان دهنده ای قوی است و ایران در صورت 
طرح شکایت به دادگاه الهه، قطعاً خواهد توانست حکم محکومیت آمریکا را بگیرد.

ایجاد مزاحمت برای مردم
مدتی اس��ت صاحبان فروش��گاهها و بنگاههای اقتص��ادی برای تبلیغ 
کاالهای خود از طریق یک شماره تلفن 5 تا 8 رقمی صدای ضبط شده 
ای را به گوشی های تلفن همراه شهروندان می فرستند تا تبلیغ اجناس 
و کاالی فروشگاه خود را بکنند. این صدای ضبط شده گاه و بیگاه زنگ 
تلفن را به صدا درآورده و بدون توجه به زمان کار و یا اس��تراحت مردم 
موجب ایجاد مزاحمت می شوند. در این رابطه شهروندان بسیاری تماس 
گرفته و با طرح این سوال خواستار انعکاس این موضوع شدند که ورود 
به حریم خصوصی افراد که تلفن ش��خصی هم جزو این حریم است آیا  
نیاز به مج��وز ندارد و آیا صاحبان فروش��گاهها راضی اند برای تبلیغ و 
سود بیشتر خود در وقت و بی وقت آسایش شهروندان را هدف بگیرند. 
درخواست وزیر کشور از شورای نگهبان 

وزیر کشور در نامه ای به سخنگوی شورای نگهبان از این شورا خواست 
به منظور تحقق بیش��تر مشارکت مردم در انتخابات این زمینه را فراهم 
کنید. در این نامه آمده اس��ت: » برگزاری انتخابات در اس��فند ماه سال 
جاری فرصت بزرگی است، آنچه اهمیت دارد تحقق مشارکت حداکثری 
اس��ت، که در بیانات مقام معظم رهبری بدان تاکید ش��ده و مجریان و 
ناظران همگی بایس��تی زمینه های تحقق آن را فراهم کنند، قطعاً یکی 
از عوامل تحقق مشارکت باال حضور همه سالئق سیاسی درون خانواده 
انقالب اسالمی می باشد. انتظار می رود شورای محترم نگهبان و شخص 
جنابعالی به عنوان فرد موثر و فعال در خصوص انتخابات، صحبت های 
دلسوزانه و مش��فقانه و قانونی رئیس جمهور را با نظر ُحسن و ُوسع در 
چارچوب قانون و تحقق ارکان چهارگانه )مش��ارکت، سالمت، امنیت و 
رقابت( در انتخابات پیش رو، تلقی نموده و در فرصت باقی مانده قانونی 
بررسی شکایات، امکان حضور و رقابت و مشارکت بیشتر را فراهم آورید.

واکنش ها به یک مجری زن
 ح��رف نابج��ای یک مجری زن تلویزیون که گفت: » اگر کس��ی اعتقاد 
ن��دارد، جم��ع کند و از ایران برود.« حاش��یه ها و واکن��ش های زیادی 
در ایران برانگیخت و کلیپ آن به فوریت در سراس��ر کش��ور پخش شد. 
اظهاراتی که به گفته ی منتقدین آنقدر ناپس��ند بود که می توان آن را 
یکی از بدترین لحظات تاریخ تلویزیون در ایران دانست. در یکی از همین 
واکنش ها آمده است: »مگر ایران ملک طلق این مجری زن است که این 
گونه برای مردمانش تکلیف معین می کند؟«. آنها نوشتند: البته مقصراو 
نیست، کس��انی هستند که تریبون دس��ت او داده اند تا این گونه نفرت 
بپراکند.« منتقدین این کلیپ  بالفاصله در مقابل آن ، به بازنشر کلیپی از 
سردار سلیمانی پرداختند که پیشتر با اشاره به همین محدودیت آفرینی 
ها گفته بود: » همان دختر کم حجاب دختر من و شما هم هست.  این 
چه برخوردی است که می کنیم. آن با حجاب است این بی حجاب است. 
این چپ است آن راست است. خب پس چه کسی را می خواهید حفظ 

کنید. این جامعه برای همه ی ماست «. 

سریال نمایش خانگی بد،
 اما تو هم پسر پیغمبر نیستی

آقای تلویزیون!
این روزها هرچقدر می خواهیم از تلویزیون ننویسیم، نمی شود .. آنقدر 
صداوس��یما روی اعصاب بخش��ی از مردم راه م��ی رود که حد ندارد، 
نمونه اش برنامه عصرانه شبکه افق.مجری این برنامه شمشیر به کمر، 
کاله خود بر س��ر و سپر در دست به جنگ سریال های پخش شده از 
نمایش خانگی رفته بود می گفت سریال های پخش شده و یا در حال 
پخش این شبکه درد مردم نیست و به مشکالت آنها اشاره نمی کند. 
نگارن��ده این متن هم اتفاقا با جناب مجری، نویس��ندگان و مقامات 
شبکه افق، تلویزیون و صداوس��یما موافق هستم. سریال های شبکه 
نمایش خانگی بد و بدون محتوا است و می خواهند ادای سریال های 
ترک��ی را در بیاورند. اما اینجانب یک س��وال ج��دی از تلویزیون هم 
دارم و آنه��م این اس��ت که آیا س��ریال های تلویزی��ون از درد مردم 
می گویند؟کدام یک از سریال های این سال های تلویزیون به مشکالت 
زندگی مردم اش��اره کرده اس��ت؟ کدام دغدغه مردم در سریال های 
ش��بانه مورد اش��اره قرار گرفت؟ کدام یک از بحران های سیستان و 
بلوچستان در سریالی به نمایش درآمد؟ مشکالت اقتصادی جامعه در 
کدام س��ریال گفته شد؟کدام یک از تبلیغات پخش شده از تلویزیون 
ش��بیه زندگی مردم اس��ت؟ یخچال هایی که هر وق��ت در آن را باز 
می کنید، پر از خوراکی های خوشمزه است حتی همیشه کیک تولد 
دارند.!سریال های نمایش خانگی درد و مشکالت جامعه را نمی گوید، 

تو هم نمی گویی آقای تلویزیون!
آقای مجری به گونه ای انتقاد می کند که انگار این سریال ها از شبکه 
جم یا من و تو پخش ش��ده اس��ت. نه همانطور که ش��ما صداوسیما 
جمهوری اسالمی هس��تید این فیلم ها هم از وزارت ارشاد جمهوری 
اسالمی مجوز گرفته اند. نکته بعدی که به آن باید اشاره کرد این است 
که بخش خصوصی در شبکه نمایش خانگی در حال ساختن سریال 
است. سریال های ساخته شده هم به هیچ دردی نمی خورد. درست؟ 
مردم در این مورد تصمیم گیر هس��تند نه من و شما. مردم تصمیم 
می گیرند این سریال ها را بخرند و یا نخرند. اگر نخریدند، تهیه کننده 
این فیلم ها می فهمد که راه را اش��تباه رفته است و استراتژی خود را 

تغییر می دهد. این یک اصل اساسی در بخش خصوصی است.
مش��کل ما با صداوس��یما است که اشتباه و بد می س��ازد و از بودجه 
دولت اس��تفاده می کند و هیچ اهمیتی هم به نظرات مخاطبان خود 
نمی دهد. اینکه ش��بکه آی فیلم محبوب ترین شبکه تلویزیون است 
باعث افتخار نیست. این نشان می دهد که دیگر حرف جدیدی برای 

زدن نیست و مردم به سراغ خاطرات خود می روند.
وقتی درهای صداوس��یما بر روی آدم های با استعداد بسته می شود و 
همه خودی و غیر خودی می شوند، باید تهیه کنندگان و کارگردان ها 
به س��راغ ش��بکه نمایش خانگی بروند. آیا هیوال در تلویزیون ساخته 
می شد؟ آیا شهرزاد در تلویزیون ساخته می شد؟مسئله مهم این است 
که صداوسیما از شکسته شدن انحصارش ناراحت است. امروز فضای 
مجازی، انحصار مطلق صداوس��یما را شکسته اس��ت. زمانی بود که 
مردم چاره ای جز دیدن تلویزیون و ش��نیدن رادیو نداشتند اما حاال 
دیگر داس��تان فرق کرده است و مردم حق انتخاب دارند و برای این 

انتخاب خود هم هزینه می کنند. / عصر ایران

حاشیه - خبر

دعوت به همکاری

یک شرکت معتبر معدنی به یک نفر آقا با مدرک کارشناسی کامپیوتر و باالتر با حداقل 3 سال سابقه کار 
در زمینه شناخت و نصب نرم افزارها و سخت افزار، نصب و راه اندازی شبکه های متوسط و نسبتاً بزرگ ، آشنایی 
ب�ا کانفین�گ و راه اندازی مودم و  Access point ، آش�نایی با کابل و کابل کش�ی و تجهیزات ش�بکه ، 
آشنایی با کانفینگ روترهای میکروتیک و نصب ویندوز و درایور و نرم افزارهای تخصصی، جهت همکاری 

در یکی از معادن استان کرمان نیاز دارد. 

متقاضیان می توانند رزومه خود را از طریق شماره فکس 021-26800142 
jazbederakhshan13@yahoo.comو یا به  آدرس                                                        ارسال نمایند.

دعوت به همکاری
به یک نفر خانم با تجربه کاری در فروش آرایشی 
و بهداش�تی ب�ا روابط عمومی ب�اال جهت کار در 

داروخانه  نیازمندیم.
لطفا نام و نام خانوادگی، مدت سابقه کار قبلی و 

شماره تماس خود را به شماره 

09131799964 پیامک نمائید.
لطفًا فقط اطالعات خود را از 
طریق پیامک ارسال نمایید.

دعوت به همکاری
به یک نفر کارشناس پرستاری 

با تجربه کار ترجیحا در بخش کودکان
 جهت کار در مطب نیازمندیم.

لطفا نام و نام خانوادگی، محل، مدت س�ابقه کار 
قبلی و شماره تماس خود را به شماره 

09391455339 پیامک نمائید.
لطفًا فقط اطالعات خود را از
 طریق پیامک ارسال نمایید .

 این نمایش را با بلیط اینترنتی ببینید
کمدی اجتماعی »دپوتات به دنبال دروغگو« نمایشی کمدی اجتماعی است 
که موضوع آن در فضای آتن یونان در حال شکل گیری است. این کمدی 
داستان یک نماینده مجلس سنا آتن را بازگو می کند که بعد از رسیدن 
به پست نمایندگی مجلس دچار مشکالتی با مراجعه کننده ها می شود. او 
نمی تواند این مسئولیت را به درستی انجام دهد و از شخصی می خواهد که به 
او مشاوره بدهد که درنهایت ... این کمدی اجتماعی را دیمیتری پساتهاس 
نوشته و کریم عظیمی ترجمه کرده  است. دراماتورژ این تئاتر محمد نادری 
است و طراح و کارگردان آن صابر سلطان احمدی می باشد. در این نمایش، 
فرشته گلستانه، ابراهیم اسدی زیدآبادی، سید محمدرضا موسوی، میثم 
شهاب الدینی، فرشید مظفر پور، آیدا دولت آبادی، محمود موذنی، فرهاد 
ستوده، امیر احمد کریمی نسب و صابر سلطان احمدی نقش آفرینی می کنند 
این تئاتر از 29 دی ماه تا 17 بهمن ساعت 19 درصحنه تئاتر شهر )تاالر 
فردوسی( به اجرا درمی آید.

 از مزیت های این برنامه عدم ارائه بلیط کاغذی و ارائه ی اینترنتی است 
که از طریق سایت www.zardbanafsh.ir صورت خواهد گرفت.



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

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

 09139473880-42252330
09136473880 سلطانی

شعبه دیگری ندارد

4  صفحه
نیازمندیهای سیرجان

اولین و جامع ترین

 نیازمندیهای  استان

شنبه 28 دی ماه 1398 - 22 جمادی االول 1441 - 18 ژانویه  2019
@negarestanniaz  ضمیمه رایگان شماره 1206  هفته نامه نگارستان

نمایندگی :بلوار عباسپور
 حد فاصل خ نواب و حر ریاحی 

شهسواری 
9132478535 

42334979 

نمای ماندگار 
با  آجر نمای محک تهران

انواع نسوز- شیل - رس داربست فلزی 
سیرجان جنوب

 09133472290  
عباسی 

    فروش،نصب،سرویس، تعمیر  و  لوله کشی زیرکار 

 کـولر گـازی اسپــلیـت  

خیابان وحید 
روبروی فروشگاه افق کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
09164458335

نقد و اقساط

نقاشی ساختمان 
و انواع پتینه های 

جدید
09371945638

شست و شوی انواع مبلمان در منزل
مبل راحتی، مبل قالی دستباف و ماشینی، مبل 

استیل، انواع پشتی دستباف و ماشینی
09138177708
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استخدام
استخدام خانم جوان و با سلیقه 
جهت کار در البراتوار دندانسازی 

09137693037

به یک خانم جهت کار منزل 
نیازمندیم.

09136693037

به یک خانم مجرد با مدرک 
روانشناسی نیازمندیم.

09133451741-09136219166

به دو همخونه خانم 
نیازمندیم.

09223203151

از چند نفر نیرو خانم 
و آقا جوان شیفت عصر جهت 
کار در آشپزخانه فست فود  

دعوت به همكاري می شود
09363280826  
چهارراه اداره گاز

به 2 نفر نیرو 
جهت کار در لوازم قنادی 

به صورت دو شیفت  
نیازمندیم 

09216293956

به دو نفر استاد کار 
ماهر جهت کار در کارگاه ام دی 
اف نیازمندیم در صورت مجهز 
بودن به ابزار کار حقوق اضافه 

می شود )حقوق توافقی(
09133459503 

 به یک خانم بدون 
بچه شبانه روزیا نیمه وقت 
با امكانات جهت نگهداری 
ازیک خانم بیمار نیازمندیم

09137474134

به دو نفر نیروی 
خانم برای کار در 

رستوران نیازمندیم.
09132795327

به یک کارگر 
ساده برای کار در صبحانه 

- عصرانه نیازمندیم.
09133473518

نیازمند نیرو 
جهت کار در فست فود 
واقع در بلوار سید جمال 

09132472608

ضامن برای 
وام 50 میلیون تومان 

نیازمندیم.
09137284247

به یک ویزیتور 
ماهر جهت فروش مواد 

غذایی نیازمندیم.
09034963577

از یک نفر منشی 
خانم جهت کار درامالک 
دعوت به عمل می آید.

09134454349

به یک نفر 
شاطر جهت کار در 

نانوایی نیازمندیم
09137681355

یک شرکت پخش مواد غذایی به دنبال جذب 
تعدادی نیروی با تجربه، برای تكمیل کادر خود باحقوق 

 ثابت و پورسانت عالی می باشد 
 ویزیتور :خانم و آقا           مامور پخش :آقا 

09132799215-09128610916

نیازمند یک ضامن کارمند 
جهت اخذ وام

09150801354-09305245125

فروشنده خانم وآقا با روابط عمومی باال ، مسلط 
در فروش و ظاهری آراسته جهت کار در فروشگاه 

پوشاک مردانه و زنانه نیازمندیم .
با حقوق و مزایای عالی، مكان بازار پاساژ حافظ

09211034916-09135876557

شرکتی فعال واقع در منطقه ویژه اقتصادی 
سیرجان به دو نفر جوشكار مسلط به جوش آرگون 

با حداقل سن 30 سال نیازمند است.
03442382070

به یک آشپز ) تخته کار ، کباب پیچ ( جهت 
کار در رستوران گل سرخ واقع در بلوار سید جمال  

چهارراه هجرت نیازمندیم.
ساعت تماس 7 تا 16

09132452657

یک شرکت معتبر تولیدی

  از تعدادی 

 خانم دیپلم و فوق دیپلم الکترونیک

 دعوت به همكاری می نماید.

42271370

از یک نفر خانم دارای مدرک تحصیلی 
لیسانس معماری مسلط به نرم افزار های معماری  

و 3 نفر خانم دارای مدرک تحصیلی لیسانس 
)رشته تحصیلی مالک نمی باشد( دارای فن بیان 

قوی و ظاهری آراسته و خوش سیما دعوت به 
همكاری می شود.)تماس از ساعت 9 تا 5 عصر(

09137690071

آگهی جذب نیرو
به تعداد همكار خانم و آقا با روابط عمومی باال و 

حداقل سن 23 سال نیازمندیم.
42236532

خیابان نصیری شمالی جنب بانک گردشگری 
طبقه فوقانی آرایشی صدف بیمه کار آفرین

ساعت مراجعه 5 تا 7 عصر

به یک شاگرد خانم جهت کار در 
فست فود نیازمندیم   

 09136632988

به تعدادي نیروي ساده 
)آقا یا خانم ( 

جهت کار در فست فود زرین 
نیازمندیم .

09363006463

به شاگرد جهت کارگاه
 ام دی اف نیازمندیم

09361486826

به یک شاگرد جهت کار کاغذ 
دیواری ترجیحا مجرد نیازمندیم

09216169133

به یک نفرهمكارخانم یا آقا جهت 
کاردرساندویچي از ساعت 10 الي 16 

نیازمندیم.
09381645484

به یک نفر انبار دار مرد جهت 
یک شرکت ساختمانی نیازمندیم

09120834126

به یک شاگرد 
وارد جهت کارواش 

نیازمندیم
 09179256954

به یک شاگرد 
خانم جهت کار در فست 
فود با سرویس برگشت 

نیازمندیم
 09178640047

به تعدادی راننده 
با ماشین جهت کار درآژانس 

شبانه روزی نیازمندیم  
)درآمد و زنگ خور عالی( 

 09139560069

به یک شاگرد 
مغازه تزیینات اتومبیل 

ماجیكار ) روکش صندلی و 
دزدگیر( نیازمندیم

09120198240  

به تعدادی نیروی 
کار و کار آموز جهت 
همكاری در آرایشگاه 

مردانه نیازمندیم 
09391558989 شهیدی

به دو فروشنده ساده خانم جهت کاردر 
فروشگاه موادغذایی و یک صندوقدارخانم که آشنا به 

سیستم حسابداری وسابقه کارمی باشد نیازمندیم
 مكی آباد -  مواد غذایی شایان

09135813738  

آگهی جذب نیرو 
نیروی خدماتی )خانم وآقا(
نگهداری از سالمند)خانم(

منشی)خانم(
42230581-09135797327

یک قطعه زمین با موقعیت عالی در فاز 
3 پزشكان ، سند تک برگ ، 250متر، دونبش، 

روبروی فضای سبز به فروش میرسد
 09162765148  - 09139567790  

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

نیازمندیم 
خواهشمند است فقط زیر 30 سال 

مراجعه نماید 
مراجعه حضوری، نبش فلكه 

ابوریحان- غذای آماده گنبدان

به دونفر مستمری بگیر تامین 
اجتماعی جهت دریافت وام ازدواج 

نیازمندیم 
 09139454920

به یک فروشنده خانم با روابط 
عمومی باال ترجیحا مجرد حهت کار در 

پوشاک فروشی نیازمندیم
   09177691926  

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

با مدیریت متقین   09131454060

تاسیسات گازرسانی ساالربنیان

جوشکاری سیار اسکلت شیروانی باران گیر و خرده 
جوشکاری     09139422079 سلمانزاده
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به یک خانم جهت 
همكاری درفست فود با 
حقوق ماهیانه 1میلیون 

و500هزارتومان  نیازمندیم
09133473700    

تاکسی 1851 جهت تكمیل کادر خود به افراد ذیل 
 نیازمند است:

 راننده تمام وقت و نیمه وقت با خودرو
 دفتردار نیمه وقت و تمام وقت همراه با تسلط نسبی به کامپیوتر

 پیک موتوری
جهت هماهنگی با شماره 09139426943 تماس حاصل فرمایید.

از دو نفر شاگرد جهت همكاری در آقای 
قهوه واقع در سه راهی کرمان بصورت دو شیفت 

و یک شیفت با حقوق و مزایای بسیار عالی 
نیازمندیم.

09131457608

به یک نیرو 
جوان خانم در 
کافه فست فود 

نیازمندیم.
09139452883

به یک نیروی جوان 
جهت کار در یک دامداری 

نیازمندیم. با ارائه جای خواب - 
خوراک - شارژ

حقوق بسته به مهارت ، کوشا 
بودن و خوش رفتاری 

سن ترجیحا زیر 20 سال
 )محل : توابع شهر باغات (

09199204353 فتحی

به یک 
نفر خانم برای 

فروشندگی در نان 
فانتزی نیازمندیم.
09133458821

کافی نت کوروش مرکزی
از نیروی خانم )مجرد( مسلط 

به کامپیوتر با روابط عمومی باال 
دعوت به همكاری مینماید.

09923769463

مجموعه غذایی تورینو جهت تكمیل کادر خود از 
افراد زیر دعوت به همكاری می کند :

یک نفر آقا جوان با ظاهری مناسب جهت کانتر داری
یک نفر خانم جوان با ظاهری مناسب جهت فروشندگی

یک نفر نیرو خانم ظرف شور 
یک نفر کمک اشپز رستوران

یک نفر پیک ماشینی
با حقوق و مزایاي عالي

09224286762

کافه و رستوران شمرون
آشپز ماهر با سابقه کار 

قلیانچی شیفت صبح  )آقا ( 
سالن دار شیفت عصر ) خانم (

خیابان امام رضا نبش بانک تجارت
مراجعه حضوری

09135074753 شجری
09132799741 زیدآبادی

به یک نیروی حسابدار 
جهت کار در یک فروشگاه به 

صورت یک شیفت با حقوق توافقی و 
بیمه نیازمندیم 

)مسلط به نرم افزار پارسیان یا 
سپیدار و دارای سابقه کاری(

09217517535 

به یک کارگر ساده 
آقا جهت کار در کارگاه 

لبنیات فروشی نیازمندیم 
09130440734 

ساعات تماس8 - 13 ، 21-17

به چند کارشناس 
پاره وقت در رشته دامداري، 

اصالح نژاد دام و تولیدات 
دامي جهت دفتر فني 

نیازمندیم.
09171588525

*آژانس اطمینان* 
به تعدادی راننده با ماشین 

نیازمندیم.
شهرک مشتاق 

  09130695312

جهت تكمیل کادر 
فروش به 2 نفر خانم در 

لوازم تحریر و کتاب فروشي 
نیازمندیم 

)مراجعه حضوري(
میدان شهرداري

به یک 
صندوقدار خانم برای 
رستوران نیازمندیم  

09371387154

به یک خانم 
مسلط به کامپیوتر جهت 
کار در کافی نت با آموزش 

های الزم نیازمندیم 
09050218788

به یک همكار 
خانم در دفتر کاغذ 

دیواری واقع در بلوار 
عباسپور نیازمندیم 

09139470716

به یک نیروی 
کار خانم جهت کار در نان 

فانتزی آذربایجان، خ نصیری 
جنوبی، جنب بستنی ضیغمی 

نیازمندیم 
 09141972123

به یک کارگر 
ساده جهت کار در کارگاه 
تراشكاری با حقوق و مزایا 

و بیمه نیازمندیم
 09133457189  

به یک نیروی ساده 
جهت انبار داری در یک مغازه 
الستیک فروشی به صورت دو 

شیفت با حقوق ماهیانه 1800000 
تومان و بیمه نیازمندیم. 

09130422714

شرکت بارمان اندیش مهر به تعدادی نیروی 
مجرب در زمینه های پیک موتوری و پیک ماشینی)گاز 

سوز(، قالیشویی، کارواش، خدمات منزل با حقوق و 
پورسانت  عالی نیازمند است

09175307370-09366257580

به یک فروشنده آقا تمام وقت جهت 
همكاری در فروشگاه استارت و دینام 

حیدری نیازمندیم.
09133452810

ازیک نفرنیروی آقا جهت کاردررستوران 
باحقوق ومزایای خیلی عالی وبیمه دعوت به 

همكاری میشود
ساعت تماس یامراجعه 11 تا 3 و 6 تا 10 شب

03442265590

به یک نفر آشپز براي کار در طباخي 
)کله پزي( نیازمندیم

با حقوق و مزایاي عالي
09139562457

از یک فروشنده خانم جهت همكاری در مغازه 
با حقوق و مزایا دعوت به عمل می آید

 09919512081 صفوی
از ساعت 13 تا 24 تماس بگیرید .

مراجعه حضوری فقط عصرها 16 تا 22

از فروشنده خانم با روابط عمومی باال جهت 
همكاری در فروشگاه زارا واقع دربلوار سردار جنگل 

دعوت بعمل می آید
 42204254 -09132451417 

ساعت تماس 9 الی13 و 16 الی22

در سالن زیبایي)ویژه بانوان(
درتمامي الین هاي زیبایي

ساعت کاري9 الي 12 - 14 الي 20
)به صورت دوشیفت یا یک شیفت( نیروی کار خانم نیازمندیم

آدرس:ضلع جنوبي میدان کشتي،جنب هایپرتابان
09197380356-42328968

به یک نفر خانم 
مسلط به کامپیوتر)برنامه هلو(به 
صورت قرارداد دائمی و تمام وقت 

نیازمندیم
 یک نفر آقا یا خانم آشنا به قطعات 

الكترونیكی)تعمیر(نیازمندیم
از دو نفر خانم به صورت دائمی 

تمام وقت جهت کار در فروشگاه 
دعوت به همكاری می شود

09353903370-09210984584
09137313135

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

09133477436   

زیر زمین تجاری 
به متراژ 150 متر واقع در 
خیابان نصیری شمالی 

اجاره داده می شود.
09132780140

یک دستگاه 
خودوری 206 مدل 97  

یا 98 خریداریم
09357233346

امتیاز وام بانک 
رسالت شما را هر میلیون 
90 هزار تومان خریداریم

09132796959 

فروش امتیاز 
آژانس با زنگ خور باال 

یا معاوضه با خودرو
09916952602

رستوران کامل مجهز با مكان مناسب و فروش عالي و 
برند مخصوص و درآمد عالي به دلیل مهاجرت قیمت 400 میلیون 

تومان به فروش میرسد 
درآمدي که هیچ گونه سودي نخواهد داد مشتري

 واقعي تماس بگیرد
09130891159

خرید و فروش امتیاز وام 
رسالت 

09135323325

مقدار دو متر مكعب چوب روس 
قیمت مناسب به فروش میرسد

09139454954 

امتیاز  وام  رسالت امام
 را نقداً خریدارم
09032642205

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

09136208106

فروش دستگاه 
قطعه شویی سبک 
مناسب کارواش و 

تعمیرگاه ها
09138263675

قیمت کارشناسی زمین و ساختمان 
مهندس نادری نیا 
 09133455472

ابتدای بلوار دکترصادقی - 50 متر بعد از تقاطع دهخدا

خرید، فروش، 
رهن و اجاره

به یک پرستار خانم جهت نگهداري از 
بچه یک ساله در منزل

 نیازمندیم
09335239997

دو عدد زمین یكي زمین هاي نیرو دریایي 10 
قصب صدف 2 قیمت 210میلیون و یک زمین کران 100 

قصب دیوار چیني آماده به  قیمت 110 میلیون
 به فروش میرسد
09371387154
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53 میلیون امتیاز وام رسالت 
5/300 بفروش میرسد

09139422792

به یک باب سوله 
جهت اجاره در منطقه 

ویژه اقتصادی نیازمندیم.
09132784395  

دو دهنه مغازه 
)نوساز ( به مساحت 80 متر 

مربع واقع در اول خیابان بالل 
رهن و اجاره داده می شود.

09128733383

سوپرمارکت شباهنگ 
با تمامی امكانات وموقعیت عالی 

25 سال سابقه کار به فروش 
میرسد ملک استیجاری 

 09133785456
09130620928

فروش تیبا2، مدل 
96 ، رنگ قهوه ای متالیک 

، کارکرد37 هزار، بیمه 
فول، بدون رنگ 
 09132473244

50 قصب زمین سمت دامدارها مكی 
آباد با امتیاز آب و برق با حصار دور با یک 

اتاق بفروش میرسد
091337931260

یک برگ اصل فرم اجاره موقت به قطعه شماره 417 و 
شماره 126 به تاریخ 1360/3/18 از بنیاد مسكن انقالب اسالمی به 
نام علی حافظی فرزند حاج کریم به شماره شناسنامه  13 صادره از 
سیرجان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط گردیده است و از 

یابنده تقاضا می شود به بنیاد مسكن سیرجان تحویل دهد.

یک باب سوله 
تعویض روغنی با کلیه 
وسائل با موقعیت عالی 
جنب معاینه فنی در 
جاده تهران روبروی 

گمرک رهن یا اجاره داده 
می شود.

09103697032

فروش سوله 
در شهرک صنعتی، 

فاز یک
 09173587595  

امتیاز وام رسالت شما را با 
بهترین قیمت خریداریم

09383636166

سندی برای رهن نیاز هست .
-09330172587-09136668521

03442261474

نقاشی ساختمان مدرن
  30% تخفیف   

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

09162504398  صادقی

خیابان مالک اشتر تقاطع فاطمیه جنب بیمه ما
09130425989 غالم زاده

پرده سرای اسطوره
با جدید ترین پارچه ها 

و مدل ها در خدمت شماست
2 الی 3 ماهه نقد و اقساط 
مدل های جدید را در تلگرام و 

اینستا دنبال کنید
تلگرام : پرده سرای اسطوره

: PARDEH.OSTOREH.SIRJAN


