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ساعتی با مادر تنها در 4 دیواری سرد خانه مخروبه

اینزنچگونهروزگارمیگذراند

ماجرای کش دار زیرگذری که حاال افسانه شده است

  فراز و فرود
یک پروژه شهری

 تکلیف پل نیمه تمام صنعت به عنوان یکی از پروژه های مهم شهری 
سه سال پس از توقف پروژه همچنان نامعلوم است. اگر چه شهردار و رییس 
شورای شهر برای تعیین وضعیت و خروج آن از بن بست اختالف نظر دارند

 اما هر دو قبول کرده اند به نظر مشاور طرح تن بدهند و آن را بپذیرند.
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  صفحات 4 و 5 

در گفتگو با قاضی سپهری
 رییس دادگستری شهرستان مطرح شد:

تشکیل  دادگاه  ویژه  انتخابات 

پرنیـا جـان 
لحظه آغازین تنفس تو همیشه جشن گرفتنی است.

شکفتن گل وجودت مبارک 
پسر عمو و دختر عمویت 
)سعید و مهدیه اکبری( 

لوازم قنادی حسیبی 
لوازم قنادی و ظروف یکبار مصرف حسیبی 
)انواع خشکبار( انواع قالب های دسر و ژله 
خیابان هفده شهریور، جنب مسجد صفری )امام حسن عسکری( 

 09136105055 - 42207394

 98/T/003 مناقصه شماره
شرکت سنگ آهن گهرزمین 

به اطالع می رساند شرکت سنگ آهن گهرزمین در نظر دارد تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه خط گندله سازی 
خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید لذا نمایندگان شرکت های واجد شرایط و مرتبط 
و  از شرکت  معتبر  معرفی نامه  داشتن  همراه  با  مذکور  مناقصه  مدارک  و  اسناد  دریافت  می توانند جهت 
فیش واریزی به مبلغ 2/000/000 ریال به شماره حساب 0111515543005 نزد بانک ملی ایران بنام شرکت 
سنگ آهن گهرزمین به آدرس تهران، بلوار آفریقا بلوار آرش غربی شماره دوازده طبقه سوم واحد خرید 
و سفارشات مراجعه نمایند. ضمنًا مهلت تحویل اسناد از طرف شرکت سنگ آهن گهرزمین تا روز شنبه 

مورخ 98/11/5 ساعت 14 تعیین گردیده است. 
الزم به ذکر است مهلت تحویل پاکات پیشنهادات تا روز چهارشنبه مورخ 98/11/16 ساعت 14 و آدرس 

تحویل پاکات همان آدرس فوق الذکر در طبقه چهارم واحد دبیرخانه مرکزی دفتر تهران می باشد. 
در صورت داشتن هرگونه سؤال یا ابهام، همکاران این بخش با شماره تلفن های ذیل پاسخگو خواهند بود. 

واحد خرید و سفارشات )تهران( شماره تماس: 57623-021 داخلی 1324 
واحد آزمایشگاه )سیرجان( شماره تماس: 41526000-034 داخلی 9100 

اوست پایدار 
خوشا آانن که با عزت ز گیتی                      بساط خویش ربچیدند و رفتند 

زکاالاهی این آشفته بازار                                محبت را پسندیدند و رفتند 
بدین وسیله از کلیه سروران گرامی و فرهنگیان محترم که در مراسم شادروان 

ایرج معینی 
ش�رکت و ابراز هم�دردی نموده اند کمال تقدیر و تش�کر بعم�ل می آید. از 

خداوند متعال سعادت و بقای عمر برای شما عزیزان خواهانیم. 
همسر و فرزندان 
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مریم کاظمی 

شب است و سردی هوا قابل تحمل 
نیس��ت. س��وز عجیب��ی می آید. از 
ماشین پیاده می شوم، بنای قدیمی 
است در حاش��یه بلوار سیدجمال. 
سمت راس��تش دیوار تخریب شده 
ولی معلوم اس��ت به طور ناشیانه ای 
آجره��ا ب��رای جلوگی��ری از ورود 
هوای س��رد،  حیوانات و یا ش��اید 
آدم های مزاحم بسته ش��ده اس��ت. 
ورودی اش راهم با بنر پوش��انده اند.  
صدا می زنیم یک ب��ار، دوبار و... در 
بار س��وم باالخره ص��دای نحیف و 

گرفته ای می گوید:... بللله
زن��ی تنها بی��رون می آی��د. نه نای 
حرکت دارد و ن��ه نای حرف زدن.  

به س��ختی دس��تش را می گیرم تا 
بتوان��د از جایش بلن��د و به بیرون 
بیاید. بیماری، خس��تگی، س��رما و 
گرس��نگی در چهره اش پیداس��ت. 
همچنان دستان س��یاه و یخ زده و 
ناخن های ناموزون و شکسته اش در 
دس��تانم است محکم تر می گیرم تا 
مبادا زمی��ن بخورد. چراغ کوچکی 
در دس��تانش اس��ت تنها نوری که 
ش��اید فقط یک قدمی اش را روشن 
می کن��د. از او خواه��ش می کن��م 
داخل ماشین بیاید تا باهم صحبتی 
بکنی��م. قب��ول می کن��د نمی دانم 
فقط ب��ه من اطمین��ان می کند یا 
به هرکس��ی که به س��راغش بیاید 
اعتماد دارد. لب��اس چندان زیادی 
به تن ندارد و معلوم است سرما در 

وجودش رخنه کرده است. دستان 
س��یاهش در ن��ور داخل ماش��ین 
بیش��تر جلوه می کند انگار سالیان 
سال است این دست ها کار سخت 
می کنند برای س��یر کردن ش��کم 
خ��ود و بچه های��ش. س��ر صحبت 
را ب��ا او باز می کنم. از س��نش که 
می پرس��م متوجه می شوم دو برابر 
س��نش نش��ان می دهد. می پرسد 
می خواه��ی چکار کنی؟ ولی وقتی 
متوجه می ش��ود از روزنامه آمده ام 
آه بلندی می کش��د و می گوید چه 
بگویم و از کدام فالکت حرف بزنم.

او داس��تان زندگی اش را این گونه 
ش��روع می کند: » 13 سال پیش 
با همس��رم از شیراز به اینجا آمدم 
ب��ا هر بدبختی ب��ود زندگی ام را با 

ف��روش می��وه می گذران��دم. 6 تا 
بچه داشتم و با تمام بدخلقی های 
همس��رم، دس��ت بزن��ش و ه��ر 
بالیی که س��رمان می آورد زندگی 
می ک��ردم  تا اینکه متوجه ش��دم 
همس��رم من را ه��م مثل خودش 
معتاد کرده اس��ت. حاال یکس��الی 
اس��ت او فوت کرده ول��ی قبل از 
اینک��ه ف��وت کن��د یک روز س��ر 
همین اعتیادش م��را هل داد و با 
ضربه ای که به کمرم خورد آسیب 

خیلی ش��دیدی به من وارد شد و 
دیگ��ر قادر نبودم خ��رج و مخارج 
زندگی ام را تأمی��ن کنم فوت که  
کردم��ن  ماندم با 6 تا بچه ی قد و 
نیم قد. در یکی از روس��تاها اتاقی 
کرایه کردم و ب��ه هر زحمتی بود 
زندگی ام را می گذران��دم تا اینکه 
مش��کالت بعدی باعث شد دوباره 
آواره ی کوچ��ه و خیابان بش��وم و 
حاالهم در این دخمه که می بینید 

در تنهایی خودم به سر می برم.«

سرگذش��ت غم انگیز این زن تنها 
را که فرزندانش در خانه خواهرش 
در شهر دیگری استبیشتر بررسی 

می کنم.
حتی اگر در سرگذش��تش واقعیت 
را نگفته باش��د باز هم یک انس��ان 
است و مس��تحق کمترین امکانات 
مثل در اختیار داش��تن سر پناهی 
گرم با حداق��ل امکانات و امنیت و 
بهداشت. آیا کسی می بیند و گوش 

شنوایی هست؟

آیی��ن نکوداش��ت بانو لیال س��ازگار، 
نویس��نده، مترجم و فع��ال فرهنگی 
کرم��ان از س��وی موسس��ه فرهنگی 
هنری مف��رغ درکرمان برگزار ش��د. 
ای��ن بان��وی فرهنگ��ی ترجم��ه آثار 

برگزیده ای، چون آثار بزرگ سیاس��ی 
نوشته ژان ژاک شوالیه، حکومت، اثر 
آس��تین رنی، سنت روش��نفکری در 
غرب نوش��ته برونوفس��کی و مازلیش 
را ب��ه عالوه چندین وچن��د اثر به نام 

دیگ��ر در کارنام��ه نویس��ندگی خود 
دارد. او ت��ا کنون موفق به ترجمه ۲۰ 
کت��اب معروف از زبان های فرانس��ه و 
انگلیس��ی ش��ده اس��ت. کتاب »زنان 
بی��ن دو انق��الب« ب��ا عن��وان فرعی 
»از اندرون��ی به بیرون��ی« آخرین اثر 
پژوهشی سازگار است که برای انتشار 
به نشر نون سپرده شده است. شایان 
ذکر اس��ت، بیش��ترین ترجمه های او 
در زمینه اندیش��ه ها و آرای سیاس��ی 
است که بعضاً به عنوان کتب مرجع به 
چاپ های متعدد رسیده اند. این بانوی 

ایرانی در سال 13۲۸ زاده شد.
لیال س��ازگار در س��ال 13۵۰ و پس 
از اتمام تحصیالت دانش��گاهی اش در 
رش��ته علوم سیاس��ی، به عنوان یک 
دان��ش آموخته ی ممتاز در دانش��گاه 
سوربن فرانس��ه پذیرفته و دوره فوق 
لیس��انس و دکترا را در این دانش��گاه 
ع��روس  س��ازگار  اس��ت.  گذران��ده 
معروفترین خانواده طبیبان کرمانی و 
همسر مهندس مهدی ایرانی کرمانی، 
فرزند دکتر علی ایرانی کرمانی اولین 

رئیس بیمارستان نوریه است.

با حضور معاون وزیر صنعت و معدن 
در سیرجان صورت گرفت: 

افتتاح دو کارخانه
 تولید  بلیستر 
به گزارش خبرنگار ایس��نا، کارخانه مسباره سازان 
جن��وب تولیدکنن��ده م��س بلیس��تر از ضایعات 
اس��تخراج این ماده معدنی در مع��ادن مس، روز 
چهارش��نبه با حضور مع��اون وزیر صمت و رئیس 
سازمان شهرک های صنعتی کشور و نماینده مردم 
س��یرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی به 

بهره برداری رسید.
در ای��ن واح��د تولیدی که با هزین��ه ای بالغ بر 

۸۰ میلی��ارد ری��ال در ناحیه صنعت��ی زیدآباد 
س��یرجان افتتاح ش��د، 6۰ نفر مش��غول به کار 
ش��ده اند. گزارش دیگری از ایس��نا حاکی است 
کارخان��ه تولی��د بلیس��تر م��س پاریز نی��ز روز 
چهارش��نبه  امروز با حض��ور معاون وزیر صمت 
و رئیس س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی کشور به بهره برداری رسید.این کارخانه 
نیز که مس بلیس��تر را از ضایعات و سرباره های 
س��رد و نس��وز معادن مس سرچشمه تولید می 
کند، با س��رمایه گذاری بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال 
و اشتغال مس��تقیم ۴۰ نفر و غیرمستقیم 1۰۰ 
نفر در فاز اول به بهره برداری رسید.این دومین 
کارخانه تولید بلیس��تر مس اس��ت که توس��ط 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در سیرجان 

افتتاح گردید

عنوان رمان نویسنده 
همشهری

از سیرجان
تا مسکو

از سیرجان تا مسکو عنوان رمانی 3۰۰ 
صفحه ای از خان��م معصومه گنجی از 
نویس��ندگان و طنزپردازان همشهری 
است که توس��ط انتشارات عصر مدرن 
منتش��ر و به  بازار کتاب آمده اس��ت. 
رمان این کت��اب درباره یک خانواده ی 
س��یرجانی اس��ت که در ی��ک بازه ی 
زمان��ی در اینجا زندگی می کردند و بنا 

به ش��رایط موجود ، یک��ی از فرزندان 
خان��واده ب��ه مس��کو  س��فر می کند و 
ماجراهایی در اردوگاه های کار اجباری 
برایش پی��ش می آید . ادام��ه ماجرا را  
خوانندگان گرام��ی می توانند با خرید 
کتاب از کتاب فروش��ی زرین خط واقع 
در میدان شهرداری را بخوانند. معصومه 
گنجی که در رشته پرستاری تحصیل 
کرده س��ال ۸۵ اقدام به تأس��یس یک 
مهدک��ودک می کند و چند س��الی با 
بچه ها سروکار دارد و بودن با بچه ها او 
را عالقه مند به داستان نویسی می کند. 
او براس��اس عالق��ه اش در کالس های 
داستان نویس��ی در تهران نیز ش��رکت 
می کند و در س��ال 93 موفق می شود 

با رتبه ی عالی این دوره ها را پشت سر 
بگذاردگنجی در س��ال های  93  و 9۴ 
نیز مطالب طنز خودش را در نگارستان 
به چاپ می رس��اند. برای این نویسنده 

همشهری آرزوی موفقیت داریم.

 شماره 1207 
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شبی برای
بانو لیال سازگار

 9۰63  زین��ب کبری تولد یافت 
تا ت��و اجازه ی رفتن داش��ته باش��ی. 
ای��ن علم س��نگین را حض��رت زینب 
سالم ا... پس از تاسوعا و عاشورا زمین 
نگذاشت. ش��هادت س��ردار سلیمانی 
یار 313 می��ن صاحب الزمان و مدافع 
حرم بانو زینب )س��الم ا...( به پیشگاه 
باد.  تس��لیت  ولی عصر)علیه الّس��الم( 
امیدوارم خون این ش��هید پاک باخته 
ک��ه ایران و منطقه را ب��ه جوش آورد 
دشمنان این مملکت را زمین گیر کند.

ای��ن  باش��گاه گل گه��ر   36۸1  
نیم فصل آب��روداری بکنه. زنده روح را 
که گرفتن بازیک��ن خوبیه. در کرمان 
و تبری��ز خوب بازی ک��رده. اگر از این 
بازیک��ن و بازیکن ه��ای جدی��دی که 
گل گهر خریده درس��ت استفاده بشه 
ش��اید بتونیم امیدوار باش��یم در لیگ 
بمونی��م ولی اگر مث��ل نیم فصل قبل 
بازی کنند کالهمان پس معرکه است.
 3۲36  س��الم. مسیر خاکی آخر 
ولیعصر به س��مت کمربندی. با توجه 
به تردد روستاهای شریف آباد و اطراف 
آن از این مس��یر خیلی خراب و پر از 
دست انداز است. خواهشاً شهرداری اگر 
آن را آسفالت نمی کند الاقل با گریدر 

بهسازی کند. ممنون
و  روای��ت ش��یعه  ب��ه    ۴3۰6  
س��نی = حض��رت محمد صل��وات ا... 
علی��ه فرمودن��د: فاطم��ه پ��اره ی تن 
من اس��ت. هر کس او را بی��ازارد مرا 
آزرده و ه��ر کس مرا بی��ازارد خدا را 
آزرده اس��ت. ش��هادت بانوی دو عالم 
حض��رت فاطمه الزهرا س��الم ا... علیها 
و آغ��از دهه دوم فاطمیه بر پس��رش 
و  عصرعجل ا... تعالی فرجه الّشریف  امام 

همه ی شما تسلیت و تعزیت باد.
 6۰19  خیاب��ان »س��پاس« در 
شهرک آب، پشت س��یلوی آرد شده 
فاض��الب کوچه های  مح��ل تجم��ع 
اطراف! در ضمن هزینه آس��فالت آن 
را س��ال 9۵ به حساب شهرداری واریز 
کردیم. ش��هرداری می گوی��د جدول 
گ��ذار نداریم یا آس��فالت نداریم. کی 
ش��هرداری می خواهد اینجا را درست 

کند. خودتان را بگذارید جای ما!
 ۵۸۵۵  واقع��اً وض��ع آس��فالت 
خیابان های شهر خیلی خراب شده تو 

رو خدا فکری بردارین.
آی��ا می دانس��تید دو    ۴3۰6  
ام��ام  دل س��وخته ی  عاش��ق  نف��ر 
زمان علیه الّس��الم حاج شیخ احمد 
کافی س��خنران در رژی��م پهلوی و 
بنیان گ��ذار مهدیه ی ته��ران و حاج 
بنیان گ��ذار  ابراهیمی��ان  ماش��اءا... 
مهدیه ی س��یرجان هر دو فوتش��ان 
در صبح جمعه ی روز نیمه ی شعبان 
المعظ��م بود؟ ای امام عصر! یک عمر 
به دنبالت از این ش��هر به آن شهر و 
از این کوه به آن کوه دویدیم. به هر 
کس که رسیدیم سراغت را گرفتیم 
ولی از تو نشانی ندیدیم و نشنیدیم! 
خودت را به عاش��قانت نش��ان بده./ 
آن س��فرکرده که دل هزاران شیعه 

همراه اوست.
 6۵۸7 هنوز مس��ئله کارت خوان 
مطب خیلی از پزش��کان حل نش��ده. 
چرا ما باید با ای��ن حقوق کم مالیات 
بدهیم ولی پزش��کان با آن درآمدها از 
مالیات فرار کنند. درواقع ما جور آن ها 
را باید بکشیم که عین بی عدالتی است 
و این پول ها برای آن ها خوردن نداره. 

خدایی هم هست.
 7۵۴7 آیا سیرجان  مسئول  دارد 
 که  آسفالت  خیابان ها  را  درست  کند؟ 
اگر  ش��هرک  ثارا...  بخش��ی  از نقش��ه 
 سیرجان  محسوب  می شود  بی زحمت  

نگاهی    بهش بیاندازین!
 3۲۵۸ گم��ان نمی کنم غصه ای 
بزرگ ت��ر از غص��ه ی از دس��ت دادن 
قاس��م س��لیمانی روی دل مردم این 
کش��ور آمده باش��ه. چرا این فرمانده 
فوق العاده نظام��ی را حفظ نکردند و 
چرا به دل دش��من رفت بدون اینکه 
بگوید بعد از ش��هادت من چه خواهد 
شد. نمی دانیم به خدا چگونه فراغ او 

را تحمل کنیم.
۴99۸  لطفاً اطالع رسانی کنید که 
علت نداشتن خط واحد در محمودآباد 

سّید چیست؟

61۲۰  باس��الم ب��ه هم��ه عوامل 
نگارس��تان و با تسلیت شهادت سردار 
دل ها وهم رزمانش��ان وتشکرفراوان از 
زحمات شهردار محترم و همکارانشان. 
چرا شهرداری دستور نمی دهند وقتی 
خیابانی مثل دهخدا ش��مالی اقدام به 
اج��را می گیرند چند گ��روه کارگری 
نمی گذارند زودترتمام شود. اآلن چند 
هفته هس��ت فقط مش��غول گذاشتن 
جدول هستند. اگرچند اکیپ کارگری 
بود هم خیلی زود انجام شده بود و هم 
می توانستند پروژه بیشتری اجرا کنند.

73۲۰  باس��الم و خس��ته نباشید 
خدمت نگارستانی های عزیز. خواستم 
بگ��م هفته قبل یکش��نبه 1۵ دی ماه 
پیام��ک دادم ب��ه نگارس��تان. گفتم 
مسئوالن حاج قاس��م سلیمانی دیگر 
نیست. همه مسئوالن از باالترین رده 
تا پایین ترین رده همه باهوش یک صدا 
و گوش شنوا داشته باشید تا به کشور 
عزیزمان لطمه و صدمه ی سنگین تری 
وارد نشود. درست سه روز بعدش 1۸ 
دی به اش��تباه هواپیمای مس��افری را 

زدند. این نشانه چیست؟
3۲36  س��الم. کوچه بغل مسجد 
ابوالفض��ل خیاب��ان خواجو ب��ه دلیل 
انداخت��ن لول��ه فاضالب پ��ر از چاله 
شده شهرداری خواهش��اً فکری برای 

آسفالتش بردارد.
91۲9 خدا شر آمریکا را به خودش 
برگرداند. یکی نیست بپرسد از اون سر 
دنیا آمده اینجا چ��ه می خواهد. برای 
شادی روح سردار سلیمانی که آمریکا 
از وی وحش��ت داش��ت و برای همین 
ناجوانمردانه و با ترور شبانه او را از سر 

راه خودش برداشت صلوات.
ش��هردار  جن��اب  از    ۲171
خواه��ش می کنم واس��ه تقاطع بین 
خیابان انق��الب و خیابان ولیعصر یک 
چراغ راهنما بگذارند؟ اینجا روز نمیشه 
که صدای تصادف نش��نویم، امروز که 
دیگه یک پژو کشید زیر یک پیرمرد، 

شانس آورد نمرد!
7۸3۴  در م��ورد مقاله آس��فالت 
خیابان ها آیا نمی شود ترفندی استفاده 
ک��رد که برای طرح فاضالب ش��هری 
بجای وس��ط خیابان ها کن��ار آن ها را 
حف��اری کنند تا این وضع ناجور برای 

آسفالت معابر پیش نیاید؟
63۸۵  جادارِ از همین جا شهادت 
س��ردار بزرگ خاورمیانه وهمش��هری 
عزیزمان جناب س��پهبد حاج قاس��م 
س��لیمانی را خدم��ت والیت فقی��ه و 
رهبر عزیزمان  و همش��هریان گرامی 
تسلیت عرض کنم. و از خداوند منان 
خواس��تاریم که به هر طریق می تواند 
انتقام خون حاج قاس��م را از آمریکای 
ش��یاطین بگیرد. جانم ف��دای رهبر با 

تشکر از نشریه خوب نگارستان
3۲۵۸ از ش��هرداری ب��ه خاط��ر 
آس��فالت خیابان ها تش��کر می کنیم. 
خواهشاً این خیابان شریعتی را زودتر 
درس��ت کنند. ترافیک ای��ن خیابان 
س��رریز می ش��ود داخ��ل کوچه های 
اطراف و خیابان های موازی و همه جا 

شلوغ می شود.
3۲۵۸ چ��را این همه رد صالحیت 
کردند. اگر می گذاش��تند همه باشند 
برای مشارکت بیشتر مردم بهتر بود. 
حاال که نگذاش��تند الاق��ل دلیل رد 
صالحیت ها را اعالم کنند. اس��تاد ما 
را رد صالحیت کردند. از او پرسیدیم 

چرا گفت هنوز نگفته اند.
۲۵۸3 وض��ع مال��ی بس��یاری از 
مردم خ��راب اس��ت. آنهاییکه تمکن 
مال��ی دارند در ای��ام نزدیک به نوروز 
به آن های��ی که مش��کل دارند کمک 
کنن��د. راه دوری نمی رود خدا جبران 
می کند. دنی��ا را این ج��وری نبینید. 

دنیای کوچکی است.
انجام وظیف��ه  از  گاه��ی    ۸۵39
برخی از افراد ناراحت می ش��ویم ولی 
واقع��اً بای��د بدانیم به نف��ع خودمان 
اس��ت. چند روز پی��ش راننده آژانس 
وقت��ی تلفنش زنگ خ��ورد و مجبور 
را  ماش��ین  دادن ش��د  ب��ه ج��واب 
متوقف کرد س��ریع تلفنش را جواب 
و بالفاصل��ه به راه افت��اد اول ناراحت 
ش��دم ولی بعد با خودم گفتم چقدر 

کار خوبی کرد.

تریبون آزاد خوانندگان
      پیامک : 7258  3000
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ساعتی با مادر تنها در 4 دیواری سرِد خانه ی مخروبه

این زن چگونه
 روزگار می گذراند

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به همراه دیگر 
غول های معدن و صنایع معدنی ایران با محوریت 
س��ازمان ایمیدرو، این بار در کنار ش��رکت های 
دان��ش بنی��ان، دومی��ن جش��نواره اینومای��ن 
)INNOMINE( را ب��ا هدف شناس��ایی و به 
کارگی��ری ایده های نوآوران��ه برگزار می کنند. به 
گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ش��رکت 
معدن��ی و صنعتی گل گهر این مراس��م با حضور 
س��تاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور، 
رحمانی وزیر صنعت، مع��دن و تجارت و غریب 
پور رییس هیأت عامل ایمیدرو برگزار می ش��ود. 
بر پایه این گزارش هفت شرکت معدنی و صنعتی 
گل گهر، صنایع ملی مس، ف��والد مبارکه، فوالد 
خوزس��تان، چادرملو، ذوب آهن اصفهان و فوالد 
خراسان در این رویداد بزرگ، برای نخستین بار  
در کنار 7۰ شرکت دانش بنیان قرار می گیرند تا 

به تحقق همگرای��ی صنعت و تحقیق و پژوهش 
کمک کنند. ای��ن رویداد بزرگ امروز ش��نبه ۵ 
بهمن ماه در محل صندوق نوآوری و ش��کوفایی 

ریاست جمهوری برگزار می شود.
◄ گل گهر رتبه برتر در گروه اکتش�اف و 

استخراج
خب��ر دیگری از این روابط عمومی حاکی اس��ت 
گل گهر رتبه نخست  استخراج و خدمات جنبی 
و جایگاه ۲۴ را در بین ۵۰۰ ش��رکت برتر ایران 
کس��ب نمود. به گزارش روابط عمومی ش��رکت 
معدن��ی و صنعتی گل گهر، در بیس��ت و دومین 
س��ال رتبه بندی IMI1۰۰، س��ازمان مدیریت 
صنعتی ب��ه معرفی ۵۰۰ ش��رکت برتر کش��ور 
پرداخ��ت. طبق فهرس��ت اعالم ش��ده، در گروه 
اکتش��اف، اس��تخراج و خدمات جنبی، شرکت 
معدنی و صنعتی گل گهر به عنوان ش��رکت اول 

معرفی شد. عالوه بر این شرکت معدنی و صنعتی 
گل گهر نیز جزو 1۰ ش��رکت پیشرو قرار گرفت. 
همچنین در میان ۵۰۰ ش��رکت برتر، ش��رکت 
معدنی و صنعتی گل گهر توانست در رتبه بندی 
کلی با ف��روش 117۲9۸ میلیارد ریال، رتبه ۲۴ 
را از آن خود کند و شرکت های فوالد خوزستان، 
صنایع مس ایران و توسعه معادن وصنایع معدنی 
خاورمیانه)میدکو( به ترتیب با فروش 11۴36۲، 
111۲۵3 و ۴۴۵9۸ میلی��ارد ریال، جایگاه ۲۵، 

۲6 و ۵1 را کسب نمودند.
همچنین ش��رکت جهان فوالد س��یرجان نیز با 
ف��روش 1۵37۵ میلیارد ریال، جایگاه 99 را در 

این رتبه بندی به دست آورد.
شرکت س��رمایه گذاری و توسعه گل گهر نیز در 
بین ۵۰۰ ش��رکت برتر ایران با فروش ۵۰۰1۰ 

میلیارد ریال، در جایگاه 17۲ ایستاد.

هفت غول معدنی و صنایع معدنی در کنار 70 شرکت دانش بنیان، برگزار می کنند؛

معرفی ایده های برتر در دومین جشنواره اینوماین



گ�روه ش�هر: گزارش س��خن تازه از عقبه پل 
زیرگذر صنعت )مکی آباد( در گفتگو با رییس 
شورای ش��هر که این هفته چاپ شد اختالف 
میان ش��ورا و ش��هرداری را در چگونگی اتمام 
پ��روژه راکدی که می رود به افس��انه ها تبدیل 
شود بیشتر نمایان س��اخت. طرح ناتمامی که 
ب��ه آیینه دق س��اکنین مکی آب��اد و رانندگان 
عبوری این مس��یر تبدیل ش��ده است. گفته 
می ش��ود شهردار سیرجان چندان موافق ادامه 
این پروژه با هزینه های بیشتر نیست و اصالح 
هندسی آن را با هزینه هایی به مراتب کمتر به 
مصلحت ش��هر می داند. او برای این ادله خود 
به جابه جایی کمربندی در آینده اشاره می کند 
که تردد را به طرز محسوسی کاهش و ضرورت 
ایجاد زیرگذر را منتفی می سازد. رییس شورای 
شهر اما به دورریز هزینه هایی اشاره می کند که 
تا حاال خرج آن شده و می گوید با این حساب 
ما باید 5 میلیارد تومان را آنجا زیر خاک دفن 
کنیم که قابل قبول نیست. وجه مشترک این دو 
استعالم از مشاور است. شهردار و رییس شورای 
ش��هر با وجود اختالف نظر در ادامه این پروژه 
اما بر این نکته خود را پایبند نش��ان می دهند 
و می گویند هر چه مش��اور گفت. مشاوری که 
معلوم نیس��ت کجاست و چرا سروکله اش پیدا 

نمی شود تا به این ماجرا فیصله بدهد.!

◄ بیشترین بازتاب در رسانه ها
موضوع زیرگذر مکی آباد به دلیل اهمیت موضوع 
تا کن��ون بازتاب زیادی در رس��انه های محلی 
داش��ته و هرکدام به طریقی به آن پرداخته اند. 
این پ��روژه از همان زمان مطالعه و طراحی در 
زمان شهرداری عارفی در سال 90 به عنوان یک 
پروژه بزرگ مورد توجه رس��انه ها واقع شد. تا 
آن زمان جز احداث زیرگذر کوچک س��منگان 
پروژه ای با این حجم در س��یرجان برنامه ریزی 
نش��ده بود. دو سال بعد و در زمان منصور آبیار 
پیمانکار س��اخت باکس هاي بتني آن انتخاب 

شد و تملک تدریجی امالک در مسیر زیرگذر 
توسط واحد امالک شهرداری شروع گردید. اما 
عملیات اجرایی زیرگذر مکی آباد که بعدها به 
زیرگذر صنعت )به خاطر قرار گرفتن در مسیر 
مع��ادن و صنایع معدنی( تغییر ن��ام یافت در 
زمان داوود قاس��می کلید خورد و بخش هایی 
از آن اجرا ش��د ولی یکسال پس از شروع برای 
همیش��ه متوقف ماند. در دلیل متوقف شدن 
این پروژه در سال 95 هم کمبود بودجه بهانه 
شد و هم مشکل تملک اراضی اطراف که خود 
بحث حقوقی دامنه داری پیدا کرده اس��ت. از 
آن زم��ان ب��ه این طرف هر کدام رس��انه ها به 
فراخ��ور موضوع ب��ه چرایی توق��ف وضرورت 
تعیین تکلیف آن می پردازند. »سیرجان خبر« 
در اردیبهشت 96 در گزارشی نوشت رانندگان 
جاده ای چش��م به راه زیرگذری هس��تند که با 
بهره ب��رداری از آن از توقف پش��ت چراغ س��ه 
زمانه قرمز نجات یابند. دو س��ال بعد ماهنامه 
نگین در گزارش��ی علت العلل این طرح ناقص 
را بررس��ی کرد. نگارس��تان نی��ز در مرداد 98 
شماره 1182در گزارش مفصلی به این موضوع 
پرداخ��ت و از دالی��ل توق��ف آن در گفتگو با 
مسئوالن وقت اجرای پروژه پرسش هایی مطرح 
کرد و نوشت: »با توجه نظرات جدید مسئوالن 
شهر از جمله سرپرس��ت فرمانداری و شهردار 
که در جلس��ه شورای ترافیک گفته بودند این 
پروژه نیاز به اصالح هندس��ی دارد و اجرای آن 
به ش��کل موجود به صرفه نیست آیا در واقع با 
این دی��دگاه عماًل 4 میلیارد تومان هزینه های 
قبلی را در زیرگ��ذر صنعت دفن نمی کنیم؟« 
در آن گزارش شهردار وقت، رییس وقت شورا، 
معاون عمرانی فرماندار و دبیر شورای ترافیک 
به نگارستان گفتند اجرای این پروژه با مطالعات 
کارشناسی اولیه و در نهایت تصویب در شورای 
شهر و شورای ترافیک به مرحله اجرا درآمده و 
نباید به س��ادگی عملیات آن متوقف و صورت 

مسئله را عوض کنند. 

◄ اختالف دیدگاه شهردار و رییس شورا
اما رییس شورای شهر این هفته به سخن تازه 
گفت:» اگر در اج��رای پروژه زیرگذر صنعت 
بخواهیم تغییرشکل بدهیم و آن را با اصالح 
هندسی و یا به صورت یک طرفه اجرا کنند با 
در نظر گرفتن تورم عماًل 5 میلیارد تومان را 

زیر خاک دفن کرده ایم.«
صادقی پیشتر هم در گفتگویی در پاسخ این 
سؤال که اگر سرانجام کار به توقف پروژه برسد 
آیا کسی جوابگوی این مقدار هزینه های انجام 
شده هس��ت یا خیر گفته بود: »حرف ما هم 
همین است که شما تا این جا حدود 5 میلیارد 
تومان هزینه کرده اید اما االن می گویید برای 
ادامه کار و تملک زمین های اطراف حداقل20 
میلیارد تومان بودجه می خواهید. خب س��ال 
94 که این  مقدار نمی خواس��ت. آن موقع با 
4 میلی��ارد تومان حل می ش��د. مطمئناً دو 
س��ال دیگر این 20 میلیارد تومان می ش��ود 

24 میلیارد! پس هرچ��ه زودتر باید موضوع 
جمع ش��ود تا هر س��ال بر مبل��غ آن افزوده 
نشود.« با این حال امین صادقی همه چیز را 
به نظر کارشناسی و مشاور موکول می کند و 
می گوید: ما به نظر مشاور احترام می گذاریم. 
از سویی شهردار سیرجان که خود قباًل پیگیر 
تملک زمین های اطراف پ��روژه و اختصاص 
بودجه برای آن در دوره ش��هرداری خود بود 
در ای��ن رابطه می گوی��د:» اظهارنظر قطعی 
در این باره زود اس��ت و این طرح به مش��اور 
سپرده ش��ده و پس از بررسی و طی مراحل 
کارشناسی توسط مشاور، نتیجه نهایی اعالم 
و اجرا خواهد شد. وی معتقد است ما باید هم 
آینده منطقه را که کمربندی از اینجا جابجا 
می شود در نظر بگیریم و هم در بحث هزینه ها 
دقت کنیم کدام طرح با هزینه کمتر می تواند 
مشکل مردم را حل کند«. سروش نیا می گوید: 
»با این حال همه چیز به نظر مشاور بستگی 

دارد و ب��رای تعیین تکلیف نهایی پروژه باید 
منتظر نظریه کارشناسان شهرسازی باشیم تا  
صراحتاً اعالم کنند که اجرای زیرگذر در این 
منطقه ضرورت دارد یا خیر. وی در پاس��خ به 
این س��ؤال که در صورت منتفی شدن پروژه، 
تکلی��ف این همه هزینه  چه می ش��ود گفت: 
قطعاً این مبالغ می رود زیر خاک. ش��ما آن را 
در نظ��ر نگیرید. از این ب��ه بعد را هم در نظر 
بگیرید ک��ه تا انتهای کار، بی��ش از20 تا30 
میلیارد تومان دیگر نیاز می ش��ود. حاال کدام 

با صرفه تر است؟«
ای��ن گزارش را در حال��ی تمام می کنیم که 
پیش بینی می ش��ود بحث زیرگذر همچنان 
موضوع داغ رس��انه ها باشد. موضوعی که نه 
در ابت��دای اجرایش قاطعیت وجود داش��ت 
)اگر نه تا اآلن تمام ش��ده بود( و نه حاال در 
تغییر ش��کل و عوض کردن صورت مس��ئله 

کسی جّدی است.

 شماره 1207 
3 شنبه 5 بهمن 1398  شهر

نگاه

کودکان زخم خورده را
 به چرخه تحصیل برگردانیم

بیژن ادبی

شما نیز بارها و بارها چهره معصوم و رنج دیده ی کودکان کار را دیده اید که 
بر سر چهارراه ها تا پاسی از شب مشغول کار کردن هستند. مهم ترین سؤالی 
که برای پژوهش��گران آسیب های اجتماعی یا جامعه شناسان پیش می آید 
این نکته اس��ت که آیا کودکان کار را باید بخش��ی از زنجیره ی غیرقانونی 
کار محس��وب کنیم یا آن که این کودکان، ابزار اس��تثمار و سوءاستفاده ِی 
کارفرمایان و یا باندهای تکدی گری و مش��اغل کاذب هس��تند؟ به گواهی 
گزارش های اجتماعی نیروی انتظامی و یافته های پژوهش��گران میدانی در 
دو دهه گذش��ته، فارغ از موارد استثنائی، اغلب کودکانی که شب ها در سر 
چهارراه ها اسپند یا به قول همش��هری ها )دشتی( دود می کنند، آدامس و 
دس��تمال کاغذی و چیزهای کم ارزش دیگر می فروش��ند، انگیزه های مالی 
شخصی ندارند و انگیزه های دیگری نیز در این ماجرا دخیل هستند. طرفه تر 
آن  که بسیاری از این کودکان در سنین خردسالی هستند و عماًل درکی از 
درآمدزایی و مباحث مالی ندارند و مش��خص اس��ت که این کودکان مورد 
سو ءاس��تفاده کارفرمایان بزه کاری واقع می شوند که می خواهند با تحریک 
عواطف جامعه، پول های بسیار کثیف به چنگ بیاورند. برای بیماران کودک 
س��تیز و ضد اجتماع، متأسفانه س��هل الوصول ترین قربانیان، این کودکان 
هستند که با توجه به  عدم داشتن پشتوانه ی خانوادگی برای حمایت از آنان، 
متأسفانه آزارگران کمترین میزان از مانع و بازدارندگی را در مورد آزار ایشان 
تجرب��ه می کنند. برخی نیز دارای والدین بدسرپرس��ت و یا معتاد متجاهر 
هستند که قصد دارند از طریق کار این کودکان محروم، هزینه مصرف مواد 
مخدر خود را تهیه کنند. این کودکان س��اعت های متمادی کار می کنند و 
از حداقل مراقبت های بهداش��تی و درمانی محروم هس��تند. ساعت ها روی 
پا ایس��تادن و فقر ریزمغذی های موردنیاز بدن یک کودک موجب می شود 
تا این کودکان که برخی از آنان به ش��دت مس��تعد و مملو از ظرفیت های 
ناش��کوفا و آرزوهای محال هستند، پس از مدتی دچار بیماری های متعدد 
 شوند و متأسفانه در آینده، عالوه بر همه مخاطراتی که سالمت آنان را تهدید 
می کند، عمر آنان بسیار کوتاه خواهد بود. بزرگ ترین رنج کودکان کار، تجربه 
نکردن حال و هوا و روحیه ی کودکانه اس��ت. کودکِی تجربه نشده، موجب 
شده است تا حسرت ها و سرخوردگی ها مانند نمِک روی زخم در بزرگ سالی 
نیز تبعات و آثار ناگواری را برای آنان ایجاد کند. جمع کردن و س��اماندهِی 
کلیه ی کودکان کاری که سر چهارراه های شهر مشغول فعالیت هستند، واقعاً 
با توجه به تعداد محدود این بچه ها کار سختی نیست. البته ساماندهی این 
کودکان، کاری عبث و بیهوده خواهد بود اگر قرار باشد کودکان مذکور پس 
از مدتی مجدداً به شرایط سابق برگردند و در معرض آسیب های فیزیکی و 
روانی قرار بگیرند. برخی گمان می کنند با کمک نکردن به این کودکان که 
گاهی شوربختانه با تحقیر و زخم زبان نیز همراه است می توانیم با این پدیده 
مقابله کنیم که واقعاً س��اده انگارانه اس��ت. برخی نیز تالش دارند با مبلغی 
ناچیز، اوِج رسالت اجتماعی خود در برابر این کوکان زخم خورده را ایفا کنند 
که این هم از طنزهای تلخ روزگار است. راهکار دائمی در مورد این کودکان، 

صرفاً برگرداندن آن ها به چرخه ی تحصیل است. 

 موضوع زیرگذر مکی آباد به دلیل اهمیت موضوع تاکنون بازتاب زیادی در رسانه های محلی داشته و هرکدام به طریقی به 
آن پرداخته اند. این پروژه از زمان مطالعه و طراحی در سال 90 به عنوان یک پروژه بزرگ مورد توجه واقع شد. دو سال بعد 
در سال 92 شهردار وقت از ساخت باکس هاي بتني آن خبر داد و تملک تدریجی امالك مسیر، توسط 
واحد امالك شهرداری شروع شد. اما عملیات اجرایی آن که بعدها به زیرگذر صنعت )به خاطر قرار گرفتن در مسیر معادن و 
صنایع معدنی ( تغییر نام یافت، در سال 94 توسط شهردار بعدی کلید خورد و بخش هایی از آن اجرا شد ولی تنها یک سال 
پس از شروع برای همیشه متوقف ماند تا حاال حرف از تغییر ماهیت آن به میان آید و بخواهند صورت مسئله را عوض کنند

 | دکتر سعید مکنونی |

ماجرای کش دار زیرگذری که حاال افسانه شده است

فراز و فرود 
یک پروژه شهری

به بهانه پنجم مرداد اولین نماز جمعه
 به امامت آیت ا... طالقانی  

مردی که
دیگر نیست
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استاندار کرمان: باید احساس نیاز و 
عالقه به مطالعه را در جامعه زیاد کنیم

راهکارهای
 افزایش سرانه 

کتابخوانی در استان 

از تقدیر در وزارت خارجه 
تا تجلیل در اتاق بازرگانی کرمان

دو قاب طالیی
در سبد مدیرعامل

جهان فوالد
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 | آگهی ویژه |

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان:

حذف کنکور شعار است
و عماًل هیچ اتفاقی 

نخواهد افتاد
 برگزاری دوره های آموزشی ویژه در حاشیه

 شهرهای جیرفت و سیرجان نیز  از برنامه سال جاری
 اداره کل آموزش های فنی و حرفه ای است    

  صفحه 2

هفته انمه
واکنش ها به اظهارات اخیر سرپرست فرمانداری

پیرامون منتفی شدن زیرگذر مکی آباد 

آیا 4میلیارد تومان زیر 
پل صنعت دفن می شود

 باید دید گفته های سرپرست فرمانداری چقدر جنبه
 کارشناسی دارد و آیا در جایی مطرح و تصویب شده

 یا نظر شخصی خودش را بیان کرده است

  صفحه 6

  صفحه 3

 باالخره شهریه اجباری در مدارس داریم یا نداریم!؟

چانه زنی به وقت ثبت نام
 گزارش میدانی نگارستان از سطح مدارس شهرستان

  صفحه 8  صفحه 6 صفحه 5

اصولگرایان و اصالح طلبان در حال بررسی شرایط

کرمانی ها و
 انتخابات مجلس

  صفحه 8

نقش مالیات در اداره کشور / یادداشت

سیرجان و میزان 
درآمدهای مالیاتی 

فراخوان بیست و ششمین جشنواره 
هنرهای تجسمی منتشر شد

دعوت از هنرمندان جوان

ما کجای کار هستیم؟ / یادداشت

مسئولیت پذیری
در مواقع بحرانی

جناب آقای

 حسن خان ستوده نیا کرانی
اندوه ما در غم از دست دادن

 مرحوم کاظم خان ستوده نیا کرانی
در واژه ها نمی گنجد. 

از پروردگار متعال برای شما و خانواده محترم صبر 
و ش�کیبایی برای آن بزرگوار همنشینی با موالیش 

امیرالمؤمنین )ع( خواهانم. 
پوریا ستوده نیا کرانی

جناب آقای دکتر محمد رجایی 
جناب آقای دکتر بخشی 

کم�ال تش�کر و قدردان�ی را از زحم�ات ش�ما در عم�ل جراح�ی 
موفقیت آمیزتان داریم، انشاءاهلل همواره موفق و پیروز باشید. 

داورپناه- دبیری 

جناب آقای

 عبداهلل ارجمند 
ب�ا افتخ�ار ثب�ت اختراع دس�تگاه 
آبیاری زی�ر س�طحی اتوماتیک که 

نش�ان از توانمندی علمی و پشتکار شما می باشد را صمیمانه 
تبری�ک عرض نموده، امیدواریم این کار ارزش�مند ش�ما که 
نتیجه چندین س�ال تالش، مطالعه و تحقیق است به بهترین 
و مفیدتری�ن ش�کل ممکن مورد اس�تفاده بهینه در کش�ور 

عزیزمان ایران قرار گیرد. 
خانواده 

جناب آقای

 محمود خاکسارپور 
ریاست محترم اتحادیه صنف 
فروشندگان پوشاک سیرجان 

انتصاب جنابعالی را به عنوان عضو هیئت مدیره شورای 
صنوف پوش�اک ایران تبریک ع�رض نموده، موفقیت و 

سربلندی شما را از خداوند متعال خواهانیم. 

تشریفات مؤیدمحسنی 
خیابان عالمه مجلسی 

ثبت نام حوزه علمیه خواهران 
در مقطع کارشناسی )سطح 2( 

 www.whc.ir از طریق سایت
یا مراجعه حضوری به حوزه علمیه نرجسیه 

آدرس: خیابان امام )ره(، روبروی کوچه دکتر ادیب پور 
مقابل سونوگرافی دکتر نصرا... پور، حوزه علمیه نرجسیه

 42207288  -42233778

جناب آقای دکتر مسعود حاج محمدی 
متخصص بیماری های داخلی

ضم�ن قدردان�ی از ت�الش جنابعالی در راه حفظ و ارتقاء س�المت جامعه که همواره عط�ر امید بر بالین 
بیماران می پراکند و به رنجوران امید و حیات عطا می کند در کمال ادب و ارادت از شما پزشک بزرگوار 

سپاسگزاریم. از طبیب عشق برای آن طبیب مهر صحت، سالمت و سعادت مسئلت می نماییم. 

ارادتمند شما؛ خانواده هاشمی 

جوان انزنین رد خاک رفتی          از این دنیای غم غمناک رفتی 

زدی آتش هب جان مان                چو گل اپک آمدی و اپک رفتی 

ضمن تقدیر و تشکر از کلیه آشنایان، دوستان و سروران گرامی که 
در مراسم تشییع، تدفین و ترحیم عزیز از دست رفته 

شادروان

 علیرضا خضری 
ش�رکت و اب�راز هم�دردی نمودند ب�ه اطالع 
می رساند مراسم چهلم آن عزیز روز پنج شنبه 
98/5/10 از ساعت 17 الی 19 برگزار می گردد. 
س�اعت حرک�ت: 18 از مقاب�ل من�زل پدر آن 

مرحوم واقع در خیابان ابوریحان به سمت بهشت زهرا دهیادگار 
خانواده 

دعوت به همکاری
یک شرکت معتبر به یک نفر نیروی متخصص

آقا مطابق با شرایط ذیل نیازمند است.
دارای مدرک کارشناسی مسلط به 

شبکه. سخت افزار. نرم افزار. متاهل و ساکن سیرجان 
ارسال رزومه تا تاریخ 98/05/15  
it@crmserver.ir به آدرس

جناب آقای 

مهندس علی عباسلو 
مدیرعامل محترم مجتمع جهان فوالد سیرجان 

کسب نشان عالی مدیر س�ال توسط جنابعالی که 
نش�ان از لیاق�ت و توانمندی شماس�ت را تبریک 
ع�رض نم�وده، از درگاه خداوند متع�ال بهروزی و 

سعادت روزافزون تان را خواهانیم. 

شرکت سخت کوشان سپهر

آگهی مناقصه 
شرکت فرآوری مس درخشان تخت گنبد در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب کارکنان معدن مس 
درخشان تخت گنبد سیرجان واقع در منطقه چهار گنبد را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 
لذا از کلیه پیمانکاران و شرکت های معتبر متقاضی همکاری، دعوت می شود جهت اخذ اسناد مناقصه و 
تکمیل و تحویل آن به همراه فیش واریزی 100/000/000 )یکصد میلیون ریال( بعنوان سپرده شرکت در 
مناقصه و مبلغ 500/000 ریال )پانصد هزار ریال( بابت خرید اسناد به حساب شماره 0104919702004 نزد 
بانک صادرات بندر لنگه از تاریخ درج آگهی لغایت به مدت 10 روز در ساعات اداری به آدرس محل معدن 
واقع در سیرجان- بلورد- منطقه تخت گنبد- معدن مس درخشان تخت گنبد امور اداری مراجعه نمایند. 

جهت دریافت اطالعات بیشتر می توانید با شماره 09143074620 تماس حاصل نمایید. 

جناب آقای
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جناب آقای دکتر بخشی 
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نش�ان از لیاق�ت و توانمندی شماس�ت را تبریک 
ع�رض نم�وده، از درگاه خداوند متع�ال بهروزی و 
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فروشی
آگهی فروش کارگاه بتن آماده با تمام امکانات در شهرک صنعتی شماره 1 

با قیمت کارشناسی به فروش می رسد. 
09133459855 - امالک شهرک

- 300 متر ساختمان مسکونی 
ب��ه صورت مجزا ب��ا نمای کامل 

سنگ تراورتن 
- باس��کول 60 تن��ی ب��ا )اتاق 

باسکول( 
- بچین��گ 4 متری ب��ا ظرفیت 
روزانه تولید 400 متر بتن به 

صورت تمام اتوماتیک
- 2 عدد سیلو 200 تنی 

- 3 ع��دد تانک��ر آب 14000 
لیتری 

- دوربین مدار بسته در تمام 
کارگاه 

- تعمیرگاه مجهز 
- اتاق نگهبانی 

- اتاق استراحت پرسنل 
- دفتر فروش 

دعوت به همکاری

از 8 نف�ر رانن�ده کامی�ون پای�ه 1 و یک نفر 

راننده گریدر و یک نفر راننده لودر با حقوق 

و مزایای عالی جهت کار در ش�رکت سعادت 

راه دعوت به همکاری می شود. 

09122408000 شهسواری 

استخدام نیرو
از تع�دادی نی�روي آقا جه�ت کار در 
خط تولید یک ش�رکت معتبر واقع در 
شهرک صنعتي ش�ماره یک دعوت به 

همکاری می شود.

شماره تماس:

 0913٧٧00٧٧3  

آگهی مزایده 
شرکت مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد در نظر دارد حدود ٧0 هکتار از زمین های زراعی جهت کشت 

صیفی جات )مزارعه کاری( به صورت آبیاری تحت فشار )نواری( و همچنین فروش لوازم اسقاطی، 

ضایعات پالستیکی، کارتن و آهن آالت خود را به مزایده بگذارد. متقاضیان محترم جهت بازدید 

تا تاریخ 98/11/15 به محل شرکت واقع در استان کرمان، شهرستان ارزوئیه، روستای وکیل آباد، 

شرکت مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد مراجعه نمایند. 

زمان برگزاری مزایده: ساعت 10 صبح روز چهار شنبه مورخ 1398/11/16 
تلفن: 0912٧60٧822 

شرکت مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد

مفقودی
جواز اسلحه پنج تیر نخجیر بنام یوسف رحیمی نژاد به شماره 
مل�ی 3130٧30826 تاریخ تول�د 1351/6/5 مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار س�اقط می باشد. از یابنده تقاضا می شود با 

شماره های زیر تماس حاصل نماید. )مژدگانی محفوظ( 
42333004 -09133452143

کمپ ترک اعتیاد امید داراب 
»اجباری- تمایلی« 

مکانی مجهز و پیشرفته  با تجربه ای 14 ساله 
شماره های تماس جهت مشاوره و پذیرش: 

09177312601 صفری -09164489131 خوشحال 
با مدیریت: حمید صفری 

با مجوز رسمی از بهزیستی
دارای دکتر و روانشناس و مددیار خانواده 

شرکت آب و افضالب سیرجان آگهی مزایده شماره 98/11/1/1/ ز
ش�رکت آب و فاضالب سیرجان در نظر دارد مقداری از کنتورهای آب )برنجی( مستعمل خود 
را از طری�ق مزایده عمومی به فروش برس�اند لذا از کلیه عالقمندان ش�رکت در مزایده دعوت 
بعم�ل می آید جهت دریافت اس�ناد و ش�رایط مزای�ده از تاریخ 1398/11/5 لغایت س�اعت 14 
روزش�نبه مورخ 1398/11/12 با در دس�ت داش�تن فیش بانکی به مبلغ 100،000 ریال به حساب 
ج�اری 3400318188 بانک ملت به نام ش�رکت آب و فاضالب س�یرجان ب�ه دفتر قراردادهای 

شرکت آب و فاضالب سیرجان واقع در خیابان قدس مراجعه نمایند.
مبلغ تضمین ش�رکت در فرآیند ارج�اع کار  :  212،000،000 ) دویس�ت و دوازده میلیون( ریال 
بصورت ضمانت نامه بانکی )منحصرا و الزاما مطابق فرم پیوست مصوبه هیئت وزیران به شماره 
123402/ ت - 50659 ه  - مورخ  1394/9/22( یا واریز نقدی به شماره حساب 3400318188  

در وجه شرکت آب و فاضالب سیرجان نزد بانک ملت شعبه میدان آزادی

تاریخ تحویل پیشنهادات قیمت حداکثر ساعت 13 روز پنج شنبه مورخ 1398/11/24 می باشد.

تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهادی ساعت 10 روز شنبه  مورخ 1398/11/26 می باشد.

هزینه درج آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.

سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.
دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب سیرجان



جناب آقای س�پهری با تشکر 
از ش�ما، جنابعالی در مدت زمان 
حضورتان در س�یرجان ش�رایط 
فرهنگ�ی اجتماعی س�یرجان را 
چگون�ه دیدید و چ�ه تحلیلی از 

این شرایط دارید؟
ضم��ن ع��رض تس��لیت به مناس��بت 
ش��هادت بان��وی دو عال��م حض��رت 
فاطم��ه زه��را )س( وبا ع��رض ادب 
فهیم  واحت��رام خدمت همش��هریان 
عرض  س��یرجان،  شهرس��تان  وعزیز 
کنم سیرجان یک شهر فرهنگی است 
و پتانس��یل های زیادی در این رابطه 
دارد. حضور گس��ترده م��ردم در ایام 
محرم و صفر در مساجد و هیأت های 
عزاداری نیز نش��ان از پایبندی مردم 
والیی این شهرستان به شعائر اسالمی 
دارد. من در بعضی از مس��اجد و تکایا 
که حضور داشتم وقتی جوانان پرشور 
را ب��ا نظم خاصی مش��اهده می کردم 

برایم جالب توجه بود. پس از شهادت 
سردار سپهد سلیمانی نیز این موج را 
به خوبی احس��اس کردم و معتقدم از 
این ش��رایط باید اس��تفاده کنیم و به 
کمک جوانان بس��یاری از مشکالت را 
حل کنیم. آن ها پتانسیل خوبی دارند 
فقط باید م��ورد توجه قرار گیرند. اما 
در خص��وص تحلیل وقایع باید عرض 
کنم برخی مش��کالت عمومی است و 
اینجا هم وجود دارد. مثاًل در بررسی 
پرونده ه��ا مش��اهده می کنی��م ک��ه 
صاحبان پرونده های حقوقی بیشترین 
آمار مراجعه را دارند. مس��ائلی چون 
مطالب��ه مهریه، نفقه و طالق که خود 
محصول برخی ش��رایط است. برخی 
پرونده ها هم مربوط به دیگر مس��ائل 
حقوق��ی چ��ون اجراییه ه��ای چک و 

اختالفات کلی می باشد. 
 به عنوان یک کارش�ناس این 
رش�ته چگونه می توان نس�بت به 

کاهش جرایم کمک کرد؟
همه نخبگان و متولیان امر فرهنگ و 
آموزش باید نسبت به این امر حساس 
باش��ند و کمک کنند. ما هم در حوزه 
قضایی بر اس��اس اصل 156 اقداماتی 
انجام می دهیم. قانون اساسی یکی از 
وظایف دس��تگاه قضایی را پیشگیری 
از جرای��م ذک��ر کرده اس��ت. س��تاد 
پیش��گیری از جرایم ت��الش خودش 
را می کن��د و هر ماه جلس��ه و راهکار 
دارد. به عن��وان مث��ال ب��ا راهکار های 
مناسبی که از طرف دادستان محترم 
و س��ایر اعضاء س��تاد هنگام برداشت 
پس��ته صورت گرفت در س��ال جاری 
کاهش چشمگیر س��رقت پسته را در 
پی داشت و حتی در موضوعات دیگر 
نیز ستاد پیشگیری اقداماتی را انجام 
می ده��د و با تش��کیل کارگروه کلیه 
وقایع را رصد می کند. حتی مس��ائلی 
که اتفاقی ص��ورت می گیرد نیز مورد 

تحلی��ل ق��رار می گی��رد در همین جا 
از تم��ام ش��هروندان تقاضا می ش��ود 
مواردی که به نظر می رس��د می تواند 
منجر به واقعه ای ضد اجتماعی ش��ود 
اع��الم نمایند و از اف��رادی که راهکار 

ارائه نمایند استقبال می کنیم. 
 یک�ی از مش�کالت موج�ود،  
در سیرجان  مهاجرت ها  مش�کل 
اس�ت ک�ه خ�ود باع�ث تداخ�ل 
فرهنگی و تبعات بعدی می ش�ود. 
برخ�ی  می ش�ود  گفت�ه  حت�ی 
پرونده ها در دادگس�تری منبعث 
برخوردهاس�ت. ش�ما  از همی�ن 
چگون�ه این مس�ئله را بررس�ی 

می کنید؟
بل��ه با توجه به وج��ود معادن متعدد 
در س��یرجان به ص��ورت طبیع��ی ما 
به داخل  زیادی  ش��اهد مهاجرت های 
ش��هر هستیم. س��یرجان از شهرهای 
مهاجرپذیر اس��تان است و همین امر 
باعث تنوع فرهنگی در این شهرستان 
خصوصاً مرکز شهرس��تان شده است. 
البت��ه مهاج��رت در آموزه های دینی 
ام��ر پس��ندیده ای اس��ت و از طرفی 
چنانچ��ه اف��راد غیربوم��ی پایبند به 
خ��رده فرهنگ های��ی باش��ند ک��ه با 
فرهنگ عموم مردم مطابقت نداش��ته 
باشد می تواند تأثیرات خاص خودش 
را داش��ته باش��د و در بعض��ی مواقع 
مش��کالتی بروز کند. م��ردم قاعدتاً با 
سعه صدر باید با این موضوع برخورد 
کنند که اثرات منفی نداش��ته باش��د 
ول��ی آنچه مهم اس��ت و در اس��تان 
کرم��ان این موض��وع به عن��وان یک 

مس��ئله قابل تأمل است حضور افاغنه 
ب��دون جواز ورود اس��ت ک��ه این امر 
باید مورد توجه مسئولین ذیربط قرار 

گیرد. 
متوج�ه  انتقادات�ی  گاه�ی   
روابط عمومی دادگستری می شود 

ک�ه به دلیل ارتب�اط ضعیف آن با 
و  دس�تگاه های فرهنگ�ی ش�هر 
رسانه های جمعی آن طور که باید 
در تحلیل و بررس�ی وقایع  عمل 
نمی کن�د در حالیک�ه این معبری 
می تواند باشد به جامعه و استفاده 

مفی�د در مس�ائل اجتماعی. نظر 
جنابعالی در این رابطه چیست؟

  روابط عموم��ی در هم��ه حوزه های 
قضایی وجود دارد ولی به دلیل کمبود 
نیروی انسانی یکی از مدیران محترم 
دفاتر ش��عب کار عمومی را در حوزه 
قضای��ی انجام می ده��د. از این نظر با 
کمب��ود مواجه هس��تیم و ب��ه دلیل 
نداش��تن نی��روی مس��تقل،  انعکاس 
و اقدام��ات ی��ا پیگیری ه��ا کمتر به 
رسانه ها عرضه می شود. در همین جا 
به این موضوع اشاره می کنم که حوزه 
قضایی س��یرجان با توجه ب��ه تراکم 
جمعیت با کمبود قاضی و کادر اداری 
نیز مواجه اس��ت. حتی اگر مقایس��ه 
ش��ود با بعض��ی از مراکز اس��تان ها و 
به تناس��ب جمعیت متأسفانه نیروی 
کافی را ندارد. از نظر س��اختمان نیز 

همین طور.

ورود  از  پ�س  اس�ت  مدت�ی   
رییس جدید ق�وه قضاییه به این 
ق�وه موض�وع برخورد با مفاس�د 
جّدی تر شده اس�ت. آیا تفکرات 
ایش�ان در س�یرجان نیز اجرایی 

شده یا می شود؟ 
برخورد با فساد در ادارات و سازمان ها 
با حضور آیت ا... رئیس��ی در رأس قوه 
قضائیه ب��ا جدیت تمام در حال انجام 
اس��ت. ما ه��م در این رابط��ه نظارت 
خودم��ان را گس��ترده کرده ایم و در 
این حوزه قضایی نیز مواردی پیگیری 
ش��ده که پس از رسیدگی و اثبات آن 
مطابق موازین قانونی با وجود شرایط 
قابل انعکاس می باش��د ک��ه در قانون 
مجازات اس��المی به موارد و ش��رایط 
انتشار اشاره شده است و تابه حال نیز 

اثرات مثبتی در پی داشته است. 
نظارت ب�ر مجموعه دس�تگاه 

قضای�ی تحت مدیری�ت خودتان 
چگونه اس�ت و آیا م�واردی بوده 
ک�ه نی�از ب�ه پیگی�ری و برخورد 

داشته باشد؟
جه��ت  قضای��ی  دس��تگاه  درون  در 
فرمای��ش مق��ام معظم رهب��ری اگر 
افرادی باش��ند که خ��الف وظایف و 
ش��ئونات عمل کنند با آن ها برخورد 
می ش��ود چ��را ک��ه دس��تگاه قضایی 
با توج��ه به نی��روی دلس��وز و فعال 
تعداد انگش��ت ش��ماری که بخواهند 
حیثیت آن ها را زیر س��ؤال ببرند باید 
با قاطعیت، جدی��ت و موازین قانونی 
برخورد ش��ود. عالوه بر رابط  محترم 
حفاظت و اطالعات سیرجان دادستان 
محترم در دادس��را و اینجانب در کل 
حوزه قضای��ی مس��ئولیت نظارت بر 
عملک��رد را داری��م تا خ��دای نکرده 
اگر تخلفی مش��اهده شود به ریاست 
اس��تان،  دادگس��تری  کل  محت��رم 
حفاظ��ت و اطالع��ات اس��تان واحد 
ارزش��یابی قضات اعالم خواهیم کرد. 
از طرفی از همه آحاد مردم می خواهم 
هرگونه تخلّ��ف احتمالی را با ثبت نام 
واح��د  ک��ه  »س��جام«  س��امانه  در 
به صورت  است  دادگستری  مددکاری 
محرمانه اعالم نمایند. ریاست محترم 
قوه قضائیه نیز موکداً دستور پیگیری 
در این زمینه را داده اند و در اس��تان 
نیز جناب آقای دکتر موحد ریاس��ت 
محت��رم کل دادگس��تری ب��ا جّدیت 

موارد را پیگیری می کنند.
جن�اب س�پهری م�ا انتخابات 
داری�م.  پی�ش  در  را  مجل�س 
از  پیش�گیری  س�تاد  ش�نیدیم 
ح�وزه  در  انتخابات�ی  تخلف�ات 
قضایی س�یرجان تش�کیل شده 
است. در این رابطه بیشتر توضیح 

نمی دهید؟
خدمتت��ان ع��رض کن��م ی��ک اصل 
عقالیی اس��ت ک��ه پیش��گیری بهتر 
از درمان اس��ت ای��ن موضوع در همه 
جوان��ب زندگ��ی حک��م فرما اس��ت 
و براس��اس وظیف��ه قانون دس��تگاه 
قضایی در زمینه پیش��گیری از جرائم 
طبق بند 5 اصل 156 قانون اساس��ی  
می بایست اقدام نماید. لذا قوه قضائیه 

بر حس��ب وظیف��ه قانون��ی در صدد 
از جرای��م می باش��د در  پیش��گیری 
قضیه انتخابات نیز برای اینکه درنظام 
جمه��وری اس��المی مردم ب��ه لحاظ 
تقویت نظام در تمام صحنه ها وگوش 
به فرمان ولی امر مس��لمین می باشند 
باید اقدام مناس��ب ص��ورت گیرد تا 
انتخابات با حضور گس��ترده مردم وبه 
دور ازتخلف��ات وجرایم برگزار ش��ود. 
به همین منظور حسب دستور ریاست 
محترم قوه قضاییه در تمام حوزه های 
انتخاباتی ستاد پیش��گیری از جرایم 
تش��کیل ش��ده ویک��ی از موضوعات 
اصلی م��ورد توجه نیز پیش��گیری از 

تخلفات وجرایم انتخابات است.
ترکیب س�تاد چگونه اس�ت و 
برای آن چه ساز وکاری پیش بینی 

شده است؟
اعض��ای س��تاد عبارتن��د از رئی��س 
دادگستری شهرستان به عنوان رئیس 
س��تاد، دادس��تان عموم��ی وانقالب 
به عن��وان قائ��م مق��ام  ودبیر س��تاد، 
رئیس دفتر نظارت ش��ورای نگهبان، 
فرماندار،  واجتماعی  معاون سیاس��ی 
فرماندهی انتظامی شهرستان، رئیس 
اداره اطالعات، فرمانده سپاه و معاون 
دادستان. از مهمترین وظایف آشنایی 
کاندیداها با تخلفاتی اس��ت که امکان 
وقوع آن ها وج��ود دارد تا از آن حذر 
کنن��د. با توج��ه به فراین��د انتخابات 
در زمان های مناس��ب به کاندیداها و 
می شودکه  اعالم  انتخاباتی  ستادهای 
این موارد را م��د نظرقرار دهند و در 
صورت عدم رعایت یا مشاهده تخلّف 
طبق مقررات متخلّف با ذکر دلیل به 
دادس��تان محترم معرف��ی تا اقدامات 

تعقیبی را انجام دهند.
قاضی رس�یدگی کنن�ده ویژه 

هم دارید؟
بله در دادس��را و دادگستری دو نفر از 
قضات محترم به صورت ویژه به عنوان 
قاضی رس��یدگی کننده ب��ه تخلّفات 
انتخاب��ات  ب��ه دادگس��تری اس��تان 
معرفی ش��ده اند که درص��ورت وقوع 
تخل��ف قاطعان��ه رس��یدگی خواهند 
کرد. در اینجا الزم اس��ت عرض کنم 
که یک��ی از تخلفات مه��م انتخاباتی 

تبلیغات زود هنگام است دلیل آن هم 
روشن است چون در فرایند برگزاری 
انتخابات نوع و زمان تبلیغات مشخص 
شده وکاندیدایی که ادعای شایستگی 
قانون گذاری ونظارت بر اجرای قانون 
را در خ��ود می بین��د در صورت��ی که 
تخل��ف از قان��ون نماید قطع��اً دچار 
تناقض خواهد ش��د وع��الوه بر اینکه 
از طریق ش��ورای محترم نگهبان که 
نظارت استصوابی در موضوع انتخابات 
را دارد از طری��ق ق��وه مجریه نیز این 
تخلف در هی��أت اجرایی مورد توجه 

قرار خواهد گرفت.
تخلف�ات  ب�ا  برخ�ورد  نح�وه 
انتخابات�ی در رس�انه ها چگون�ه 

است؟ 
در ای��ن مورد عرض ش��ود رس��انه ها 
رسالت مهمی برعهده دارند مهمترین 
رس��الت آن ها روشن س��اختن افکار 
عموم��ی و باال بردن س��طح معلومات 
ودانش مردم اس��ت. این رسالت مهم 
نبای��د فدای سیاس��ت ب��ازی وجناح 
بندی ها گردد. چنانچه رسانه مطلبی 
خ��الف واق��ع ارائ��ه نمایند ی��ا علیه 
کاندیدایی جوس��ازی کن��د به عنوان 
نشر اکاذیب وافترا قابل تعقیب خواهد 
بود. همچنین به موجب تبصره 2 ماده 
23 قانون مطبوعات  اگر در نشریه ای 
مطالب��ی علی��ه نام��زد انتخاباتی در 
جریان انتخابات چاپ ش��ود در اولین 
شماره باید پاسخ کاندیدا را همانگونه 
که قان��ون گفته در نش��ریه اش چاپ  
کن��د. ضم��ن اینکه به موج��ب ماده 
64 قان��ون انتخابات مجلس ش��ورای 
اس��المی و ماده 83 همان قانون قید 
شده عالوه بر مجازات چنانچه مصداق 
افترا واهانت باشد طبق قانون مجازات 

اسالمی تعیین مجازات خواهد شد.
را  ش�ما  توصی�ه   هرگون�ه   

می شنویم. 
اوالً همه افراد باید کوش��ش کنند که 
انتخاباتی پرش��ور و با صالبت برگزار 
ش��ود. همانطور ک��ه تا به ح��ال نیز 
انتخابات در نظام جمهوری اس��المی 
ایران  طبق مقررات برگزار ش��ده که 
انتخاب اف��راد با س��الیق مختلف در 
ه��ر دوره ای دلیل محکمی اس��ت که 

انتخابات در نظ��ام مقدس جمهوری 
اس��المی س��الم و با رعای��ت مقررات 
با  انتخابات  ثانی��اً  برگ��زار می ش��ود. 
همکاری همه مسئولین سالم وبدون 
کوچکتری��ن  تخلف ص��ورت خواهد 
گرفت که این موضوع با رصد وپیگیری 
وهمچنی��ن  پیش��گیری  س��تاد  در 
همکاری همه کاندیداها وس��تادهای 
انتخابات��ی وبا توج��ه به بصیرت مردم 
متدی��ن روند ب��ه گونه ای اس��ت که 
ان ش��اا... شاهد خواهیم بود و مطلوب 
است اصاًل پرونده ای به عنوان تخلفات 
انتخاباتی در این شهرس��تان تشکیل 
نشود. ثالثاً دستگاه قضایی با بی طرفی 
کامل واحترام به آرای مردم به منظور 
انتخاباتی با نشاط وبا امنیت و آرامش 
کامل که مورد رضایت خداوند متعال 
وامام زمان) عج( و ولی امر مس��لمین 
جهان حضرت آی��ت ا... العظمی امام 

خامنه ای )دام عزه(از همه ظرفیت های 
قانونی برای برگزاری  انتخابات سالم 
مثل س��ایر  دوره های  قبل اس��تفاده 
خواهند کرد. در این خصوص ریاست  
محترم کل دادگستری استان کرمان 
نیز به عنوان رئیس س��تاد پیشگیری 

از جرای��م انتخاباتی  اس��تان کرمان 
ب��ه ص��ورت ویژه ب��ه همه رؤس��ای  
موکداً  ودادستان ها  قضایی  حوزه های 
دستور داده اند که در خصوص موضوع 
با قاطعیت وجدیت  اقدامات مناس��ب 

وشایسته را داشته باشند.
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در گفتگو با قاضی سپهری رییس دادگستری شهرستان
مطرح شد:

تشکیل دادگاه ویژه انتخابات 
 در دادسرا و دادگستری دو نفر از قضات  به صورت ویژه به عنوان قاضی رسیدگی کننده به تخلّفات انتخاباتی
 مشخص و به استان معرفی شده اند. هرگونه تخلف انتخاباتی توسط  قضات ویژه رسیدگی و با افراد متخلف
طبق  قانون برخورد می شود



  با توجه به وجود معادن متعدد در سیرجان به صورت طبیعی ما 
شاهد مهاجرت های زیادی به داخل شهر هستیم. سیرجان از شهرهای 
مهاجرپذیر استان است و همین امر باعث تنوع فرهنگی در این شهرستان 
خصوصاً مرکز شهرستان شده است. البته  مهاجرت در آموزه های دینی 
امر پسندیده ای است و از طرفی چنانچه افراد غیربومی پایبند به خرده 
فرهنگ هایی باشند که با فرهنگ عموم مردم مطابقت نداشته باشد می تواند 
تأثیرت خاص خودش را داشته باشد و در بعضی مواقع مشکالتی را هم بروز 
کند. مردم قاعدتاً با سعه صدر باید با این گونه  موضوعات  برخورد نمایند.

  رییس دادگستری سیرجان در پاسخ سؤالی راجع به مبارزه با فساد 
اداری گفت: موضوع برخورد با فساد در ادارات و سازمان های
 با حضور آیت ا... رئیسی در رأس قوه قضائیه با جدیت تمام در حال انجام 
است. ما هم در این رابطه نظارت خودمان را بیشترکرده ایم و در این حوزه 
قضایی نیز مواردی پیگیری شده که پس از رسیدگی و اثبات آن مطابق 
موازین قانونی با وجود شرایط الزم، قابل انعکاس خواهد بود که در قانون 
مجازات اسالمی به موارد و شرایط انتشار اشاره شده است و تابه حال
 نیز اثرات مثبتی در پی داشته است

                    احسان یزدی 

بیش از 7 ماه از انتصاب قاضی سپهری به ریاست 
دادگس�تری س�یرجان می گ�ذرد. دکتر ی�دا... 
سپهری از سیزده سال قبل وارد سیستم قضایی 
شد و در این مدت در سمت های مختلفی کار قضا 
کرده اس�ت. او دانش�جوی دکترای رشته حقوق 
در گرایش جزا و جرم شناس�ی است و قبل از آن 
س�ابقه تدریس در آموزش و پرورش دارد. قاضی 

سپهری از جمله قضاتی است که به دالیل سوابق 
فرهنگی و تحصیل و تحقیق در رشته جزا و جرم 
شناسی با ریشه های جرم و آسیب های اجتماعی 
آشناست و تحلیل خوبی از وقایع اجتماعی دارد. 
در آس�تانه انتخابات مجل�س یازدهم و مأموریت 
جدید دادگس�تری و نیز بررسی آخرین وضعیت 
پرونده ها در دادگستری و شرایط اجتماعی شهر 
در ای�ن رابطه گفتگوی�ی با رییس دادگس�تری 

سیرجان انجام دادیم که با هم می خوانیم. 

  در صورت وقوع هر گونه تخلّف قاطعانه 
رسیدگی می کنند. یکی از تخلّفات مهم انتخاباتی 
تبلیغات زودهنگام است دلیل آن  هم روشن است 
چون در فرایند برگزاری انتخابات  نوع و زمان  تبلیغات 
مشخص شده وکاندیدایی که ادعای شایستگی 
قانون گذاری و نظارت بر اجرای  قانون را در خود می بیند
و می خواهد به مجلس برود در صورتی که تخلّف از قانون
 نماید قطعاً دچار تناقض خواهد شد 

  همه ی نخبگان در حوزه فرهنگ و آموزش 
نسبت به آسیب های اجتماعی حساسیت داشته باشند. 
ستاد پیشگیری از جرایم نیز تالش خودش را دارد 
و هرماه جلسه و راهکار ارائه می کند و در موضوعات 
مختلف با تشکیل کارگروه کلیه وقایع را رصد می کند. 
حتی مسائلی که اتفاقی صورت می گیرد نیز مورد تحلیل 
قرار می گیرد. در همین جا از تمام شهروندان تقاضاً 
می شود مواردی که به نظر می رسد می تواند منجر

 به واقعه ای ضد اجتماعی شود اعالم نمایند. 
ما از افرادی که راهکار ارائه نمایند استقبال می کنیم

جناب آقای

 دکتر امیر طاهری 
کسب عنوان قهرمانی مسابقات دد لیفت استان 
کرم�ان در تمام�ی رده ه�ای س�نی نوجوان�ان، 
جوان�ان، بزرگس�االن و پیشکس�وتان توس�ط 
باش�گاه خانه ق�درت )ی�زدان( را از صمیم قلب 

تبریک عرض می نمایم. 
اصغر مکی آبادی

جناب آقای

 حاج حمید 
شهسواری 

انتخ�اب جنابعال�ی ب�ه عن�وان ریاس�ت هیأت 
پهلوان�ی و زورخان�ه ای شهرس�تان س�یرجان 
را صمیمان�ه تبریک ع�رض نم�وده، موفقیت و 

بهروزی روزافزون تان را آرزومندیم. 

شرکت سعادت راه - سعادت شهسواری

جناب آقای دکتر 

علی عباسلو 
مدیرعامل محترم 

مجتمع جهان فوالد سیرجان 

انتخ�اب ش�رکت تحت مدیریت ش�ما 
ب�ه عنوان یکی از صد ش�رکت برت�ر ایران در ارزیابی س�ازمان 
مدیری�ت صنعتی ایران را حضور ش�ما و تمام�ی فعاالن مجتمع 

جهان فوالد تبریک می گوییم. موفق و سربلند باشید. 
مجید نجف پور 
فرماندار شهرستان بردسیر 

جناب آقای دکتر 

علی عباسلو 
مجتم�ع  ش�رکت  انتخ�اب 
جهان فوالد س�یرجان در ارزیابی س�ازمان مدیریت 
صنعت�ی ای�ران به عن�وان یکی از صد ش�رکت برتر 
ای�ران را تبریک ع�رض نموده، موفقی�ت و بهروزی 

روزافزون تان را آرزومندیم. 

مجمع خیرین سالمت شهرستان سیرجان 

جناب آقای دکتر 

علی عباسلو 
مدیرعامل محترم 

مجتمع جهان فوالد سیرجان 

موفقیت شما در اخذ عنوان یکی از صد شرکت برتر ایران 
در ارزیابی سازمان مدیریت صنعتی ایران را تبریک عرض 

نموده، موفقیت و بهروزی روزافزون تان را آرزومندیم.

مجمع خیرین سالمت شهرستان بردسیر 

دوست عزیز جناب آقای

 مهندس جواد جعفری پاریزی
انتصاب شایس�ته جنابعالی بعنوان مدیر عام�ل کارخانه تولید مات 
و بلیس�تر بخ�ش پاریز را تبریک گفته ، از خداوند منان برای ش�ما 

توفیقات روز افزون را خواستاریم.
حسین اسکندری نسب،
حامد گویینی،محمد علی خداداد

جناب آقای دکتر 

علی عباسلو 
مدیرعامل محترم 

مجتمع جهان فوالد سیرجان 

انتخاب ش�رکت تحت مدیریت ش�ما به عنوان یکی از صد 
ش�رکت برتر ای�ران در ارزیابی س�ازمان مدیریت صنعتی 
ایران را حضور ش�ما و تمامی فع�االن مجتمع جهان فوالد 

تبریک می گوییم. 

رئیس و اعضاء شورای اسالمی شهرستان بردسیر 

آگهی تجدید مناقصه شهرداری بلورد )نوبت اول(
شهرداری بلورد در نظر دارد به استناد بند 1 مصوبه شماره 263 مورخ 98/9/24 شورای اسالمی 
شهر، اجرای پروژه آسفالت تعدادی از معابر شهر بلورد را از طریق مناقصه با شرایط مندرج در 
راهبردی  نظارت  و  برنامه ریزی  معاونت  از  رتبه بندی  دارای  که  شرایط  واجد  پیمانکار  به  آگهی 
ریاست جمهوری باشد واگذار نماید لذا واجدین شرایط می توانند از تاریخ 98/11/15 جهت تهیه 

اسناد مناقصه به شهرداری بلورد مراجعه نمایند. 

شرایط شرکت در مناقصه: 
1- سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 300/000/000 ریال که بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر یا واریز 

به حساب سپرده شهرداری بلورد به شماره 0109586219005 بانک ملی شعبه شهید عباسپور 
2- هرگاه برندگان اول تا سوم به هر نحو از انعقاد قرارداد خودداری نمایند به ترتیب سپرده آنان به نفع 

شهرداری ضبط خواهد شد. 
3- شهرداری در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار است. 

4- مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی )تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 98/11/19( 
5- سایر شرایط و اطالعات مربوطه در اسناد مناقصه موجود می باشد. 

6- هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

کمیسیون معامالت شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجانسیدمرتضی مداحی- شهردار بلورد

         آگهی فراخوان عمومی

کاران تعمیرات ساالهن کارخاهن احیاء مستقیم" شماره 98-54 شناسایی و پیش ارزیابی پیمان
شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به شناسایی و پیش ارزیابی شرکت های واجد 
صالحیت جهت تعمیرات ساالنه کارخانه احیاء مستقیم خود در بخش های 1- آبرسانی، 2- االینمنت، 

3- ریفورمر، 4- کوره، 5- متریال هندلینگ، 6- نسوز و 7- سرویس و تعمیر ولوها، اقدام نماید.
بدینوسیله از کلیه شرکت های واجد شرایط که سابقه کار در حداقل دو پروژه تعمیرات کارخانه های 
احیاء مستقیم در هر یک از بخش های اشاره شده فوق را دارا می باشند، دعوت بعمل می آید حداکثر 
ظرف مدت یک هفته از تاریخ چاپ آگهی، تمایل خود را بصورت مکتوب همراه با تصویر اسناد و 

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

• اسناد و مدارک: 
1- درخواست رسمی با ذکر شماره و موضوع فراخوان و زمینه فعالیت. )ذکر شماره تماس تلفن ثابت و همراه  و 

ایمیل الزامی است.(
2- مدارک ثبتی. ) شماره ثبت، کد اقتصادی، شناسه ملی، گواهی ثبت، گواهی آخرین تغییرات و ... (

3- گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاران. ) مهم (
4- گواهی رتبه ها و گرید های اخذ شده.

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

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

توضیحات :
1- محل انجام فعالیت شهرستان سیرجان، کیلومتر 50 جاده سیرجان-شیراز، کیلومتر 2 جاده اختصاصی گل 

گهر، کارخانه احیاء مستقیم شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان می باشد.
2- موضوع مدارک ثبتی پیمانکار حتمًا باید در رابطه با موضوع آگهی باشد.

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

آگهی مناقصه عمومی شماره 98/58/ع
زمین  مصنوعی  چمن  نصب  و  "خرید  دارد  نظر  در  عام(  )سهامي  گهر  گل  صنعتي  و  معدني  شرکت 
فوتبال ورزشگاه شماره 2 " خود را به شرح مندرج در اسناد مناقصه از طریق برگزاري مناقصه عمومي 
به شرکت فروشنده واجد شرایط واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه 
به آدرس الکترونیکي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابي 
تأمین کنندگان از قسمت تأمین کنندگان و مشتریان - مناقصه ها دانلود نمایند . مهلت تحویل پاکات 
یا  و  الي 14 روز دوشنبه مــورخ 98/11/21 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع  ساعت 9 

دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. 
مدیریت قراردادها و معامالت 
شرکت معدني و صنعتي گل گهر

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح

 و اجرای جدولگذاری معارب سطح شهر شماره 10 سال 1398  
شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر: تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری معابر سطح 
شهر شماره 10 به شماره 2098005674000103 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 

قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1398/11/5 می باشد. 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 18 روز سه شنبه تاریخ 1398/11/15   
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19 روز  شنبه تاریخ 1398/11/26  

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 14:40 روز   یکشنبه تاریخ 1398/11/27  
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها: 

آدرس: سیرجان، میدان انقالب شهرداری مرکزی امور قراردادها 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



 شماره 1207 
 شنبه 5 بهمن 1398  اقتصاد6

◄ لطفاً بفرمایید بورس چیست؟
س��ازمانی به نام س��ازمان بورس اوراق بهادار که 
ساختمان آن در خیابان حافظ تهران هست، در 
آنجا سهام شرکت های پذیرفته شده  حدود600 
ش��رکت، خرید و فروش یا ب��ه  اصطالح معامله 
می ش��وند که اش��خاص حقیقی و یا حقوقی در 
صورت تمایل ب��رای س��رمایه گذاری، به راحتی 
می توانند با دریافت کد بورسی، این کار را انجام 

دهند. 
◄فعالیت دراین ب�ازار نیاز به تخّصص هم 

دارد؟
نه خوش��بختانه فعالیت در این ب��ازار احتیاج به 
مدرک تخصصی خاصی ندارد و شما به راحتی با 
آگاهی از جزییات آن و کسب آموزش و باال بردن 
مهارت ه��ای خود می توانید موفق ش��وید. البته 
توجه داشته باش��ید که شما به  صورت مستقیم 
نمی توانید خرید و فروش انجام دهید بلکه توسط 
کارگزاری ها این کار صورت می گیرد و شما باید 
با دادن مشخصات خود، کد بورسی خودتان را از 
یکی از کارگزاری هایی که ثبت شده اند، دریافت 
کنید و درخواست خرید و فروش سهام شرکت ها 
هم از طرف شما توسط کارگزاری ها در سیستم 
معامالت بورسی ثبت می شود در صورتی  هم که 
فرصت کافی برای مطالعه در بازار سهام و بررسی 
سهام گوناگون ندارید می توانید از راه های زیر به 
سرمایه گذاری به اصطالح غیرمستقیم در بورس 
بپردازید و از طریق واسطه در بازار سرمایه حضور 
پیدا کنید. در حال حاضر دو روش رسمی »سبد 
گردان��ی« و »صن��دوق س��رمایه گذاری« جهت 
مدیریت س��رمایه گذاری در ب��ورس اوراق بهادار 

وجود دارد.
◄همیشه این سؤال برای بسیاری از افراد 

وجود دارد که سرمایه گذاری در بانک بهتر 
است یا بورس؟ 

بانک به شما چیزی در حدود 18 درصد سالیانه 
-که هم اکنون همین 18درصد را هم نمی دهند 
- س��ود می دهد. یعنی ماهیانه 1/5 درصد و در 
مقاب��ل آن تورمی وج��ود دارد مثل همین تورم 
س��الیانه دی ماه که 38 درصد ب��ود  چیزی که 
مرک��ز آمار اعالم می کن��د. درحالی که در باطن، 
تورم فرات��ر از 38 درصد هس��ت و این یعنی 3 
درصد ماهیانه به محاس��به س��اده یعنی در آخر 
ماه ح��دود 1/5 درص��د از ارزش پولی که دارید 
کم می شود و در انتهای سال بانک به شما سود 
18درص��دی می ده��د در حالی ک��ه 38 درصد 
تورم وجود داش��ته اس��ت. این نشان می دهد در 
انتهای سال ش��ما ارزش پولتان رشد که نکرده 
هیچ، حتی در حدود 20 درصد هم کاسته شده 
است. به طور خالصه اگر شما 100 میلیون تومان 
ابتدای س��ال حت��ی در بانک با ن��رخ 18درصد 
سرمایه گذاری کنید ارزشش در انتهای سال80 
میلیون است این یعنی فاجعه و فاجعه بارتر اینکه 
از جمعی��ت کش��ور ما تنها 2 درص��د در بورس 
فعالیت می کنن��د. این رقم در کش��ورهایی که 
تورم ش��ان ثابت یا با درصد افزایش��ی خیلی کم 
هست چیزی در حدود 70 درصد است. شاخص 
بورس ما در 5 سال گذشته در حدود 400 درصد 
رشد داشته که اگر شخصی سرمایه ای که داشت 
را در تمام ش��رکت های بورس��ی پخش می کرد 
حداقل  اآلن سرمایه اش 4 برابر می شد. در همین 
بازار ش��رکت هایی داشتیم که در 1 سال قیمت 

سهام شان20 برابر هم شده است. 
◄چگونه می توان با دنیای بورس آشنا شد 

و به فعالیت در آن پرداخت؟ 

بورس دنیای بس��یار جذابی است. شما اول باید 
به خوبی با آن آشنا شوید، من شخصاً دوره هایی 
برگزار می کنم در باره آش��نایی با بورس و اینکه 
بورس چیست و آن را مقایسه می کنم با بازارهای 
دیگر و اینکه نسبت سودهی بورس را نسبت به 
بازارهای موازی ب��رای کاربران توضیح می دهم، 
ق��درت باالی نقد َش��َوندگی و دیگر مزایای بازار 
را به شاگردان بیان می کنم. پس در اولین مرحله 
دوس��تان باید با ب��ورس و مزیت های آن آش��نا 
شوند، کتاب خواندن و دیدن ویدیوهای آموزشی 

می تواند فرد را با بازار بورس آشنا کند.
◄بعد از این آش�نایی ش�رایطی که بتوان 
موفقیت های�ی در ای�ن ب�ازار کس�ب کرد 

کدامند؟
س��ؤال خوبی است. بعد از آش��نایی کامل شما 
می توانی��د به چن��د روش به موفقیت برس��ید، 
یکی از این روش ها این است که شما تحلیل گر 
بورس ش��وید و بتوانید ب��ازار را تحلیل کنید که 
به دو صورت است: 1-تحلیل تکنیکال و بنیادی 
2- این که ش��ما بتوانید از نظرات و تحلیل دیگر 
متخّصصان برای خرید و فروش اس��تفاده کنید 
3- روش بعدی این اس��ت که ش��ما با استفاده 
از صندوق های س��رمایه گذاری که ش��رکت های 
س��رمایه گذاری دارن��د، س��رمایه گذاری کنید و 
ساالنه سود خود را دریافت کنید. اینها روش های 
رس��یدن به موفقیت در بورس است، ولی اینکه 
اگر بخواهید به صورت حرفه ای وارد بورس شوید، 
یکی از مهم ترین شرط های الزم آن داشتن تجربه 
اس��ت به همراه علم. وقتی شما تحلیل گر بورس 
هستید باید شروع کنید به تحلیل کردن سهام در 
بازار با اس��تفاده از این علم و به مرور تست کنید 
ببینید تحلیل شما چه نتیجه ای داشته است و به 

مرور شما به اشتباهات خود پی می برید و متوجه 
می شوید که کجا باید درست عمل کنید.

◄آی�ا ب�ورس ای�ران امنی�ت الزم ب�رای 
سرمایه گذاری را دارد؟

بورس ایران بازاری اس��ت که خیلی باال و پایین 
دارد و در عین حال در آن س��ودهای زیادی هم 
هس��ت اما ضرر هم می تواند وجود داشته باشد 
و این طبیعی اس��ت. این تحلیل گری شما است 
که باعث می شود در متن ضررها نباشید و سود 
کنید. ما در بورس حتی شرکت هایی را داریم که 
سهام شان در یک سال20 برابر شده است اما در 
مقابل بعضی از ش��رکت ها هم هستند که هنوز 

هیچ سودی نداده اند.
◄چه بای�د کرد تا از ای�ن ضررها اجتناب 

نمود؟
معموالً افرادی که وارد بورس می شوند دو دسته 
هس��تند، یکی کس��انی که می مانن��د و دیگری 
افرادی که می روند، کسانی که می مانند کسانی 
هس��تند که می دانند چگونه در این بازار س��ود 
کنن��د، راه تحلیل درس��ت را پی��دا کرده اند، راه 
مناس��ب خرید سهام را پیدا کرده اند. اما  افرادی 
هم که می روند کس��انی هستند که آماتور بوده 
و بدون هیچ گونه تحلی��ل و آموزش علمی وارد 
بازار شده  و باالخره با مقداری ضرر از بازار خارج 

می شوند.
◄پس می ش�ود کاری کرد ک�ه هیچ وقت 

ضرر نکرد؟
من نمی گویم بازار بورس ض��رر ندارد، خیلی از 
افرادی که وارد بورس می شوند ضرر هم کرده اند، 
ولی چیزی که مهم است سودها خیلی بیشتر از 
ضررهاست. شما 5 سهم می خرید، 4 تا از سهم ها 
بعد از 4 ماه20 الی 30 درصد سود می کند، یکی 
از آن ه��ا ضرر7 الی 8 درصدی می دهد و در کل 

خرید شما سود داشته است.
◄تجربه خودتان از این بازار چگونه است؟

م��ن خ��ودم از کالس های آموزش��ی بورس که  
رفته بودم مدت زمان زیادی تقریباً 8 الی9سال 

می گذرد، یک کالس س��اده بود، متأس��فانه در 
آن کالس ها ب��ه من نگفتند ک��ه این کالس ها  
الفباس��ت، شما نویسنده نمی ش��وید. من خودم 
در تدریس کالس هایم همیشه می گویم، انتظار 
نداشته باشید از فردا شروع به جمله سازی کنید، 
باید جمله س��ازی را کم کم تمری��ن کنید، من 
همزمان که کالس آموزش��ی بورس را می رفتم، 
کتاب هم می خریدم و ش��روع به خرید و فروش 
می کردم. متأسفانه چون آشنایی کامل نداشتم 
بعد از یک مدتی پولم نصف ش��د، بعد فهمیدم 
این ش��یوه غلط است که بعد از دوره اولیه شروع 
به خرید و فروش کنیم. باید کم کم تحلیل کنیم، 
تس��ت کنیم و با سرمایه کم ش��روع به خرید و 
فروش کنیم. بعد از 6 ماه یا یکس��ال ش��ما تازه 
تحلیل گر ش��دی و تازه وارد دنیای خیلی جذاب 
بورس می ش��وید و حاال ش��ما می توانید در بازار 
بورس س��ود کنید. این راهی بود که من انتخاب 
ک��ردم. راه دیگ��ر این اس��ت که باید بس��پارید 
به دس��ت کس��ی که ای��ن راه را رفته اس��ت. یا 
صندوق های سرمایه گذاری یا شرکت های مشاوره 
در بورس. من خودم این طور تمرین می کردم که 
به طور تس��تی تحلیل می ک��ردم و تحلیل های 
اشتباهم را یادداشت می کردم و آن ها را بررسی 
می ک��ردم، منابع مختل��ف و کتاب های مختلف 
تحلی��ل را می خواندم، با بزرگان��ی که در بورس 
فعالیت می کردند شروع کردم به صحبت کردن، 
از افرادی که موفق بودند اطالعات کسب کردم، 
بعد از این مدت حاال خودم کالس های آموزشی 
برگزار می کنم، حاال خیلی از س��هم ها را راحت 
انتخاب می کنم، مش��کلی نداشتم، طی یکسال 
گذش��ته بالغ بر80 درصد خریدهایم موفق بوده 
و حاال دارم نتیجه زحماتی که کشیدم را می بینم.

◄بورس چه مزیت های دیگری دارد؟
یکی از مهمترین مزیت های بورس این اس��ت 
که شما می توانید با یک لپ تاپ، یا یک موبایل 
هوش��مند و اینترن��ت و در هرجای��ی خرید و 
فروش تان را انجام دهید ، از100 تومان تا چند 

میلیارد را می توانید در لحظه خرید کنید و در 
لحظه بفروش��ید، در کل قدرت نقدش��وندگی 
این نوع سرمایه خیلی مهم است، شما در بازار 
بورس در آن واحد تصمیم می گیرید سرمایه تان 
را وارد کنید یا در همان لحظه خارج کنید، این 
یک مزیت خیلی بزرگ اس��ت، دومین مزیت 
معامل��ه در بورس بی خطر بودن آن اس��ت. در 
بورس همه چیز تحت کنترل اس��ت، یعنی به 
هیچ عنوان پول تان امکان دزدیده شدن ندارد. 
به بورس می گویند شغل دوم، درآمد اول. شما 
می توانی��د به عنوان یک ش��غل پ��ر درآمد به 
بورس نگاه کنید و همه سرمایه گذاری هایتان 
را در بورس انجام بدهی��د، بورس یک معامله 

برد برد است.
◄پس شما معتقدید حتماً برای شروع کار 
افرادکالس ه�ای آموزش بورس را در برنامه 

خود قرار دهند؟
بله. تجربه و علم، هر دو با هم باید باشد. شما دو 
راه دارید، یا بروید تجربه و علم را بیاموزید و یا 
به کسانی که تجربه و علم دارند مراجعه کنید، 
شاید خیلی ها عالقه به بورس دارند ولی حوصله 
یا وقت دوره دیدن و تحلیل کردن را نداش��ته 
باش��ند، این اف��راد می توانند ب��ه صندوق های 

سرمایه گذاری مراجعه کنند. 
◄توصیه شما بر مبنای تجربه تان در این 
سال ها برای عالقه مندان به ورود به دنیای 

بورس چیست؟
توصیه بس��یار مهمی به همه خوانندگان دارم 
اینکه تا اصول بورس را درس��ت یاد نگرفتند، 
س��رمایه گذاری جّدی در بورس نکنند، بورس 
خیل��ی خوب و جذاب اس��ت به ش��رطی که 
آگاهانه وارد شوید. بورس بازاری است که واقعاً 
نیاز به آموزش و تجربه دارد ش��اید این روزها 
اوضاع بازار خوب باشد افراد از سودکردن لذت 
ببرن��د  ولی ما همیش��ه در بورس یک چرخه 
به عنوان رش��د و ریزش داریم، افراد حرفه ای 
هی��چ وق��ت در ریزش ها نیس��تند و این افراد 
معمولی و کم تجربه هستند که هم درگیر این 
ریزش ها می شوند و هم سرمایه شان را به خطر 
می اندازن��د و هم از لحاظ روانی ممکن اس��ت 
آسیب ببینند. بورس این روزها به شّدت اهرم 
کنترل نقدینگی و جلوگیری از تورم شده است 
و واقعاً امیدوارم افرادی که در شهر ما هستند 
درگیر این کنترل نقدینگی و تورم نش��وند تا 
بتوانند به موقع از این بازار خارج شوند و درگیر 

ریزش های آن نشوند.
◄متقاضیان چگونه می توانند با شما در 

ارتباط باشند؟
افراد عالقه مند می توانند جهت هرگونه مشاوره 
در خصوص بورس با شماره 09361438914 
تم��اس بگیرن��د. اینجان��ب آمادگ��ی هرگونه 
همکاری و آموزش و تحلیل برای عالقه مندان 

را دارم.

گفتگو با مهندس سجاد گلزاری، تحلیلگر بازار بورس و مدیر شرکت ایده پرداز پارس

 بورس یک معامله بُرد بُرد است
 بورس دنیای بسیار جذابی است. شما اول باید به خوبی با آن آشنا شوید
و نسبت به آن آگاهی پیدا کنید که در این صورت برایتان سودآور است اما 
ورود ناآگاهانه شما را با مشکالتی همراه می کند. 

علی حاج محمدی 

مدت�ی اس�ت از ب�ورس بیش�تر از گذش�ته 
می شنویم که نشان می دهد عالقه مردم به سرمایه گذاری 
در این حوزه افزایش یافته و خیلی ها نیز به دنبال کس�ب 

اطالعات بیشتر از این بخش می باشند.
اما نکته مهمی که هست این است تحلیل گران و مدّرسان 
ب�ازار بورس توصیه می کنند ب�دون آگاهی کافی وارد این 
بازار نش�وید که می تواند ضرر مالی به همراه داشته باشد 

ولی ب�ا آموزش و آگاهی از این بازار پر درآمد و س�ود ده 
می توانید به موفقیت های بیش�تری در این زمینه دس�ت 
یابید. از این رو برآن ش�دیم با س�جاد گلزاری کارشناس 
ارشد مهندسی صنایع و تحلیلگر بازار سرمایه که  مدیریت 
ش�رکت» ایده پرداز پارس« را در حوزه آموزش و مشاوره 
سرمایه گذاری در بورس را بر عهده دارد گفتگویی داشته 
باشیم. او یکی از موفق ترین تحلیلگران بازار بورس است 
و خوانن�دگان را ب�ا چگونگی س�رمایه گذاری در این بازار 

آشنا می کند.

خانواده محترم خالقی
با نهایت تاسف ضایعه درگذشت والده مکرمه تان را حضور 
ش�ما تس�لیت عرض می نمائیم. ما را در غم خود ش�ریک 

بدانید.
خانواده عسکری

خانواده محترم خالقی
ضایعه درگذش�ت مادر بزرگوارتان را حضور شما تسلیت عرض 
نم�وده، از درگاه خداوند متعال ش�ادی روح آن مرحوم و صبر و 

سالمت بازماندگان معزز را مسئلت می نمائیم.
بیمه ایران- عسکری، مسلمی زاده

پدر بگذشت سالی از فراغت                غمت با ما بماند ات قیامت 
اگرچه ساهی ات رفت از سر ما               غمت ساهی فکنده رب دل ما 

یک س�ال از غروب ناباورانه عزیزمان گذش�ت. دس�ت تقدیر او را از باغ زندگی جدا 
کرد و جز خاطراتی بر ما باقی نگذاش�ت. بدینوس�یله به اطالع دوس�تان و سروران 
گرامی می رساند به مناسبت اولین سالگرد درگذشت پدری مهربان و معلمی فداکار 

شادروان علی خان آقایی 
روز سه ش�نبه 98/11/8 از س�اعت 2 ت�ا 4 در جوار آرام�گاه ابدیش واقع در 

آرامستان گرد هم می آییم تا یاد و خاطرش را زنده نگه داریم. 
ساعت حرکت: 2/5 بعدازظهر از خیابان غفاری، خیابان شهید ایران نژاد، کوچه شهید ساالری، منزل آن مرحوم 

خانواده 

جناب آقای ابوالقاسم عسکری 
اندوه از دس�ت دادن مادر چنان تلخ است که هیچ عبارتی را در این مقام یارای مرهم نهادن نیست. 
تنها یاد خداس�ت که می تواند دل پر درد شما را تسلی بخشد. درگذشت مادر گرامی تان را به شما و 
خانواده محترم صمیمانه تس�لیت عرض می نماییم. برای ش�ما صبر جزیل و برای آن مرحومه رحمت 
بیک�ران اله�ی را آرزو داریم. از خداوند متعال خواهانیم که روح پاکش را با س�رورش بی بی دو عالم 

فاطمه زهرا )س( محشور نماید. 
مصطفی خالقجو- مهندس اسداهلل دولتی 
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بسیاری از انحرافات با ناتوانی در نه گفتن
آغاز می شود.

) معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان ( 

 شماره 1207 
7 شنبه 5 بهمن 1398 

گروه حوادث: فرمانده انتظامي شهرستان 
س��يرجان از كش��ف 17 فق��ره س��رقت و 
دس��تگيري 9 نفر س��ارق طي 48 س��اعت 
گذش��ته خب��رداد. س��رهنگ محمدرض��ا 
ايران نژاد در گفت وگو با خبرنگار نگارس��تان 
گفت: در اجرای طرح پاكس��ازی نقاط آلوده 
و جرم خيز شهرس��تان س��يرجان، موضوع 
شناسايي و دستگيري سارقان به صورت ويژه 
در دستور كار مأموران قرار گرفت. وي افزود: 
مأموران با گشت زني محسوس و نامحسوس 

در سطح حوزه اس��تحفاظي 9 نفر سارق را 
شناسايي و دستگير كردند.

اين مقام انتظامي با اشاره به اينكه سارقان به 
2 فقره س��رقت داخل خودرو،2 فقره سرقت 
قطعات، 2 فقره س��رقت كش رو زنی، 3 فقره 
س��رقت اماك��ن خصوصی، 2 فقره س��رقت 
اتومبيل، 2 فقره مغازه، 2 فقره ساير سرقت ها 
و 2 فقره سرقت منزل اعتراف كردند، تصريح 
كرد: در بازرس��ي از مخفيگاه سارقان لوازم و 
وس��ايل مخصوص باز كردن قفل، وس��ايل و 

قطع��ات داخل خ��ودرو، و تع��دادي مدارك 
شناس��ايي مربوط به افراد مالباخته كش��ف 
و ضبط ش��د. فرمانده انتظامي شهرستان با 
بيان اينكه تحقيق از س��ارقان جهت كش��ف 
ساير س��رقت هاي احتمالي ادامه دارد، اظهار 
داش��ت: مشاركت شهروندان نقش مهمي در 
پيشگيري از سرقت دارد و در صورت مشاهده 
هرگونه موارد مش��كوك مي توانند مراتب را 
در اس��رع وقت از طريق تلفن 110 به پليس 

اطالع دهند.

گ�روه حوادث: هفته گذش��ته خب��ر راه اندازی 
اقامتگاه موقت زنداني��ان با جرم های كوچک در 
نگارستان منتشر ش��د. بنابر اعالم دادستان اين 
اقامتگاه برای اولين بار در كش��ور در س��يرجان 
و اس��تان كرمان به عن��وان پايلوت ب��ا امكانات 
كاف��ی افتتاح و م��ورد بهره برداری ق��رار گرفت 
و متهم��ان دارای ش��رايط به اي��ن محل جديد 
منتقل ش��ده اند. اقامتگاه موق��ت حداكثر تا 14 
روز ميزب��ان زندانيان ب��ا جرائم كوچک در محل 
ساختمان س��ابق ش��ورای حل اختالف واقع در 
ميدان امام حس��ين )عليه الّس��الم( اس��ت. البته 
بنا بر اعالم قاضی ني��ک ورز تنها زندانيان با قرار 

كفالت يا وثيقه به اين اقامتگاه منتقل می ش��وند 
و از پذيرش متهمان س��ابقه دار با قرار بازداش��ت 
خودداری می شود. مسئوليت اين اقامتگاه موقت 
به عهده سعيد حلوايی پور است. اقدام قوه قضائيه 
در راه اندازی اين اقامتگاه موقت بسيار مفيد بوده و 
از ورود متهمان با جرائم كوچک در ميان متهمان 
سابقه دار جلوگيری می شود. از سوی ديگر محيط 
اين اقامت��گاه متفاوت از زندان اس��ت و خانواده 
متهم��ان می توانند با افراد بازداش��تی به راحتی 
مالق��ات ك��رده و مقدمات آزادی آن��ان را فراهم 
كنند. ضمناً انگشت نگاری نيز انجام نشده و برای 

افراد بازداشت شده سابقه محسوب نمی شود.

راز 17 سرقت
 با دستگیری 9 سارق
برمال شد

آغاز
پذیرش 
متهمان
در 
اقامتگاه 
موقت 

پلمب 20 مکان به علت فروش موادمخدر
گروه حوادث: باتالش مأموران پليس مبارزه با موادمخدر سيرجان طی 45 روز گذشته بيش 
از 20 مغازه و منزل كه به خرده فروشی مواد مشغول و يا به پاتوقی جهت مصرف مواد تبديل 
شده بودند، پلمب شدند. دادستان عمومی و انقالب سيرجان در گفت وگو با خبرنگار ما ضمن 
تأييد اين خبر گفت: مأموران پليس مبارزه با مواد مخدر در راستای وظايف ذاتی خود و به دنبال 
تقاضای مردمی، طرح برخورد با خرده فروشان مواد را در سطح شهرستان اجرا و قريب به 50 
متهم را دستگير و مقادير قابل توجهی انواع موادمخدر سّنتی و صنعتی را كشف و ضبط كردند.

کشف سالح غیرمجاز توسط پلیس
گروه حوادث: مأموران پليس س��يرجان هفته گذشته يک قبضه سالح شكاری دولول غيرمجاز را 
از يک خودروی زانتيا كشف و توقيف كردند. دادستان عمومی و انقالب ضمن تأييد اين خبر گفت: 

متهم در حال حركت به سمت يكی از روستاهای سيرجان بوده كه شناسايی و دستگير می شود.
قاضی نيک ورز افزود: ش��هروندان هرگونه اطالع از خريد و نگهداری سالح غيرمجاز را می توانند به 

پليس110 يا دادسرا اطالع دهند.

مرگ مرد معتاد کارتن خواب
در پارک 17 شهریور

گروه حوادث: جس��د يک مرد معتاد كارتن خواب هفته گذشته در پارك 17 شهريور توسط مردم 
كشف شد. گزارش خبرنگار ما حاكی است در پی اطالع شهروندان به پليس110 مأموران انتظامی 
به محل كش��ف جسد رفته و با هماهنگی مقام قضايی و پزشكی قانونی جسد را به سردخانه منتقل 
كردند. علت مرگ اين مرد كارتن خواب هنوز مش��خص نيس��ت اما احتماالً وی به دليل مصرف مواد 
يا س��رمای هوا جان باخته اس��ت. روابط عمومی اداره بهزيستی سيرجان در پی اين حادثه با صدور 
اطالعيه ای از شهروندان خواست در صورت مشاهده افراد كارتن خواب آن ها را به مركز شبانه سرای 
اميد واقع در خيابان ميرزارضا معرفی و يا با ش��ماره هم��راه 09135795951 روابط عمومی اداره 

بهزيستی در هرساعت از شبانه روز تماس حاصل كنند.

قاچاق سوخت همچنان ادامه دارد ...
گروه حوادث: مأموران اداره مبارزه با قاچاق كاال پليس آگاهی س��يرجان هفته گذش��ته موفق به 
كش��ف 1500 ليتر س��وخت قاچاق در دو عمليات جداگانه در سيرجان و نجف شهر شدند. فرمانده 
انتظامی سيرجان ضمن تأييد اين خبر افزود: مأموران سوخت قاچاق را در منزلی در شهرك ثارا... 
و منزلی در فاز 3 نجف شهر كشف و 2 نفر را در اين رابطه دستگير كردند. سرهنگ ايران نژاد افزود: 

يكی از متهمان قصد جابه جايی گازوئيل ها توسط تريلر به شهر ديگر را داشت كه ناكام ماند.

فراخوانمناقصهعمومییکمرحلهای

عملیاتبهسازیاپرکبنفشه)نوبتدوم(
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

فراخوانتجدیدمناقصهعمومییکمرحلهای

تهیهمصالحواجرایجدولگذاریمعاربسطحشهرشماره7سال1398 )نوبتدوم(
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 

آکادمی تناسب اندام تپش 
ارائه برنامه تخصصی تغذیه و تمرین 

زیرنظر کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی 
مربی بین المللی فیتنس از FAE اروپا 

مربی رسمی فدراسیون بدنسازی ایران 

بانوان 
آقایان 

اولین باشگاه 
کراسفیت و بدنسازی 

در سیرجان 

- کراسفیت
- تی آر ایکس 
- بادی ریتیم 

- ایروبیک 
- بادی پامپ 

- پیالتس 

ساعت کار آقایان )احمدی( 
12:30 تا 14:30 

18:45 تا 23
 09131781032

بانوان )رودری( 
ساعت کار: 8 تا 12:30 

 14:30 تا 18:30 
 09368939963 برای اولین بار ورزش پر هیجان 

کراسفیت را با ما تجربه کنید 



 سال بیست و دوم  شماره  1207 شنبه 5 بهمن 1398 

سیاسی  /   اجتماعی /   فرهنگی

حضرت زهرا )سالم ا... علیها(:
خداوندا، به حّق اولیاء و مقّربانی که 

آنها را برگزیده ای، و به گریه فرزندانم 
پس از مرگ و جدائی من با ایشان، 

از تو می خواهم گناه خطاکاران 
شیعیان و پیروان ما را ببخشی.

نگاه آخر

 آدرس دفتر مرکزی: سیرجان، تقاطع رضوی )اشکذری(  
   چاپخانه: چاپ کارمانیا تلفن ها:     034-42230702  /  42206677 تلفکس: 034-42206644

 صاحب امتیاز و مدیر مسئول: ذبیح اله بلوردی 
negarestannews@yahoo.com :ایمیل     www.negarestannews.com :وب سایت 

 سامانه پیام کوتاه:       30007258 همراه:  09132783241 مدیریت بخش آگهی ها: 09133475180  
 مدیریت توزیع شهرستان:     09133477433 توزیع کرمان:  09132418781

 هفته ایّام تاریخ اذان صبح اذان ظهر اذان مغرب
 هـبــنشـــ بهمن 5 05:19 11:59 17:37
 نبهــیکش بهمن 6 05:19 12:00 17:38
 نبهــدوش بهمن 7 05:19 12:00 17:38
 شنبه سه بهمن 8 05:19 12:00 17:39
 چهارشنبه بهمن 9 05:18 12:00 17:40
 شنبهپنج بهمن 10 05:18 12:00 17:41
 معهــــــج بهمن 11 05:17 12:01 17:42

 

18 سال پیش در این روز
مروری بر 

 دور
خبار سال های

ا

◄کرمان میزبان نواهای شورانگیز ایران./ یکبار دیگر نواهای 
ش�ورانگیز و غن�ای موس�یقی ایران در ش�هر کرم�ان طنین 
خواهد افکند. بنا به اعالم انجمن موس�یقی اس�تان این هفته 
بیش از 120 نوازنده از سراس�ر کش�ور در جشنواره موسیقی 
نواح�ی کرمان گرد هم خواهند آمد تا صفحه دیگری از کتاب 

موسیقی در کرمان رقم بخرد. 
◄م�روری کوت�اه ب�ر زندگی مرح�وم دکتر حس�ین خواجه 
کریم الدینی./ او از نوادگان مرحوم حاج زین العابدین اس�ت 
ک�ه در پنج�م رجب س�ال 1310 هجری قمری متولد ش�د. با 
مرحوم ش�یخ علی اصغر صالحی کرمانی همدرس بود و هردو 
در محضر مرحوم ش�مس االطبا تعلیم دیدند. دکتر حس�ین 
خواجه کریم الدین�ی در ن�زد ایش�ان طب ابوعلی س�ینا را به 
پایان رس�اند و پس از مراجعت به س�یرجان هرآنچه آموخته 
بود در اختیار مردم این خطه گذارد. این ش�خصیت فرهیخته 
س�یرجانی پس از سال ها خدمت به مردم س�رانجام در سال 

1349 درگذشت. 

 ◄مهن�دس ش�ه بخش مدیرعام�ل س�ازمان 
عم�ران کرم�ان مجری منطق�ه وی�ژه در گفتگوی 

چالشی نگارستان با او در پاسخ این سؤال که  چرا سهم 
مدیران را از قس�مت س�هام س�ازمان عمران کس�ر کرده اید 
گفت: این تش�خیص مدیر است که چه بکند و چگونه تصمیم 
بگی�رد. این س�ؤال ها مورد نیاز مردم نیس�ت و نیاز نیس�ت 
بدانند در یک شرکتی مثل سازمان عمران چنین درصدهایی 
به مدیران داده می شود. در این مصاحبه 3/5 ساعته بسیاری 
از پرس�ش های م�ردم مطرح که آق�ای مدیرعام�ل به برخی 

پرسش ها پاسخ و برخی ها را هم به چالش گذراند.
◄ دری�ادار محتاج فرمان�ده نیروی دریایی ارتش در س�فر به 
سیرجان از امکانات و تجهیزات لجستیکی مرکز آموزش دریایی 
س�یرجان بازدید کرد. وی در جریان اهدای سردوشی به ناویان 
مرکز س�یرجان، نیروی دریای�ی ای�ران را از قویترین نیروهای 
دریایی منطقه دانست و بر ارتقاء بیشتر امکانات و تجهیزات این 

نیرو در سیرجان تأکید کرد. نگارستان، دی ماه 1380

اصالح طلبان سربه تو، اصولگرایان در تکاپو
انتخابات امسال مجلس در سیرجان داستان خودش را دارد. از یک سو در 
جبهه اصولگرایان، تراکم کاندیدا وجود دارد و در دیگر سو تمام نامزدهای 
اصالح طلبان رد صالحیت ش��ده اند. اصالح طلبان با استفاده از تجربه دور 
گذشته این بار با چند کاندیدا به صحنه آمدند. این جبهه در دور گذشته 
تمام تخم مرغ های شان را در سبد ابراهیم جهانگیری گذاشته بودند که با 
رد صالحیت او همه ی داش��ته های خود را از دست دادند. آن ها  این بار با 
استفاده از همان تجربه ی تلخ با چند کاندیدا وارد شدند تا اگر یکی آن ها 
رد صالحیت شد دستشان خالی نباشد ولی به نظر می رسد با رد صالحیت 
همه ی نامزدهای شان از جمله زهرا رنجبر، محسن اسدی، جعفرقلی خانی 
و عباسلو، کار آن ها به دقایق پایانی این مسابقه کشیده شده تا ببینند آیا 
می توانند با تأیید صالحیت یکی دو نفر از نامزدهای شان به بازی برگردند 
یا نه. در س��وی دیگر این داستان اصولگرایان با وجود رد صالحیت برخی 
از مهره های ش��ان اما باز هم یکی دو چهره نام آش��نا چون حجت االسالم 

حسینی و محمد معتمدی برای شان باقی مانده است. 
انتخابات در سیرجان جدای از نامشخص بودن سرنوشت رقبای حاضر در 
دور نهایی، با یک مشکل دیگر نیز روبه روست که خاص سیرجان نیست 
و آن سرد بودن تنور انتخابات است. موضوعی که در یادداشت چند هفته 

قبل نگارستان با عنوان »انتخابات در سکوت« به آن پرداخته شده بود. 
آیا با تأیید برخی صالحیت ها و بازگش��ت بازیکنان اخراجی این مسابقه، 
تنور انتخابات یازدهم در اینجا گرم می شود یا نه، حسن پور در آخر فقط 

حسینی و معتمدی و یا یکی آن ها را پیش رو دارد!    
بدخشان به خانه اش برگشت

چندهفته ای اس��ت از حضور حسن بدخشان در کنار تیم گل گهر خبری 
نیست و به نظر می رسد او را محترمانه کنار گذاشته باشند. نزول بدخشان 
از زمانی ش��روع ش��د که وی از ریاس��ت هیأت مدیره باش��گاه که در آن 
تصمیم گیر اصلی در باشگاه بود برکنار و به سرپرستی تیم گمارده شد تا 
دیگر آن اختیارات گذشته را نداشته باشد. همان زمان گفته شد این آغاز 
خروج تدریجی بدخش��ان از این مجموعه اس��ت. او خود نقل به مضمون 
همان روزها گفته بود درصورت برکناری دس��ت به افشاگری خواهد زد و 
حتی به نقل از وی بیان شده بود او اطالعات زیادی از پشت پرده های تیم 
دارد. حس��ن بدخشان از چهره های ریشه دار فوتبال سیرجان در دهه 50 
و60 اس��ت که پس از دوران بازیگری، با مسئولیت هایش در اداره ورزش، 
هیأت فوتبال شهرس��تان و هیأت مدیره باشگاه گل گهر از قدرت زیادی 
برخوردار شد. او در این مدت منتقدان زیادی هم  پیدا کرد. خیلی ها او را 
متهم به  تک روی می کردند که هیچ اختیاری به بقیه اعضای هیأت مدیره 
و حتی مدیرعامل باش��گاه نمی دهد. او قدرت مجاب کردن دیگران را در 
هر کاری که می خواس��ت انجام دهد داشت و حرف آخر را در تیم می زد. 
بدخش��ان حاال رفته و به نظر می رس��د اکنون دوران افول مرد همه کاره 

فوتبال سیرجان شروع شده باشد.

چند نکته از این ماجرا 
جایزه برای »قتل ترامپ«
 و هزینه تراشی برای ایران

 نماینده کهنوج در مجلس گفته اس��ت: »ب��ه نیابت از مردم کرمان، 
ب��رای قتل دونالد ترامپ جایزۀ 3 میلیون دالری تعیین می کنم. این 
جایزه به نیابت از مردم کرمان به عنوان زادگاه س��ردار ش��هید قاسم 
س��لیمانی است و هر کرمانی برای تأمین این جایزه 1 دالر پرداخت. 

خواهد کرد.« در این باره چند نکته قابل بیان است:
◄ 1- در ای��ن که دونالد ترامپ چهره منفوری برای ایرانیان اس��ت 
تردیدی وجود ندارد و نوش��تن ای��ن متن هم برای حمایت از ترامپ 
جنایتکار نیست. این را تصریح کردم که همین ابتدا در فضای مسموم 

کنونی، سوء تفاهم پیش نیاید.
◄ 2- تعیین جایزه برای قتل رئیس جمهور یک کشور دیگر، کجای 
وظایف نمایندگی است و احمد حمزه اصاًل کیست که چنین جایزه ای 
را تعیین کند و بعد هم برای هر کرمانی پرداخت یک دالری در نظر 
بگیرد؟ این نماینده که از جیب مردم کرمان وعده سه میلیون دالری 
می دهد، آیا بهتر نیس��ت به جای این خاص��ه خرجی ها، به وضعیت 
اس��فناک و آکنده از فقر و محرومیت حوزه انتخابیه اش در کهنوج و 

منوجان بپردازد؟
و این س��ه میلیون دالر کذایی )39 میلیارد توم��ان( را - در صورت 
وجود - صرف رس��یدگی به افرادی کند که در حوزه انتخابیه اش در 
فقر غذایی، بهداشتی و آموزشی شدید به سر می برند و بسیاری شان 
حتی از آب آشامیدنی سالم هم محروم اند و با تانکر به آن ها آبرسانی 
می ش��ود.)مزید اطالع خوانندگان عرض می کنم که ایش��ان نماینده 
کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعه گنج و فاریاب است و اگر با این 
مناطق آشنا نیستید، کافی است سرچی در گوگل داشته باشید تا به 

عمق فاجعه انسانی که در این نواحی وجود دارد پی ببرید.(
◄ 3- یک عده به طرز عجیب و مستمری برای کشور هزینه تراشی 
می کنند. یک روز حرف های حس��ن عباسی دس��تاویز تبلیغات ضد 
ایرانی در جهان می ش��ود، روز دیگ��ر حرف های علم الهدی را در دنیا 
بر س��رمان می کوبند و ... اینک نوبت احمد حمزه اس��ت که بهانه به 
دس��ت دنیا بدهد که برای نگاه بدبینانه ش��ان به ایران، دلیل دیگری 
داشته باشند تا جایی که سفیر آمریکا در ژنو آتو می گیرد و می گوید: 
» این حرف ها ش��ناختی از ماهیت تروریستی حکومت ایران به دست 

می دهد.«
واقعاً این فرد متوجه نیس��ت که حرف او نه به عنوان شخص»احمد 
حم��زه« که به عنوان یک ش��خصیت حقوقی و سیاس��ی ایرانی و از 
پارلمان ایران به دنیا مخابره و باعث وهن همه می شود؟ آیا او بعد از 
س��ال ها حضور در پارلمان نمی داند که تهدید به قتل رئیس جمهور 
یک کش��ور، می تواند مصداقی از تش��ویق به تروریس��م باشد و برای 
کش��ورمان هزینه بتراشد کما اینکه شبکه های ماهواره ای ضد ایرانی 
هم مدام در حال پرداختن به این موضوع هستند چون خوب آبی به 

آسیابشان ریخته شده است./ جعفر محمدی، عصر ایران
◄ 4-در آخر به طنزی تلخ باید گفت که گیریم کسی پیدا شد و سر 
ترامپ را آورد.!  برای پرداخت »دو زار« پول اس��تراماچونی، به خاطر 
تحریم ها و محدودیت های بانکی، این همه دچار فالکت شدیم، حاال 
چطور می خواهید 3 میلیون دالر به حساب قاتل ترامپ واریز کنید؟!

حاشیه - خبر

هدایای مردمی جمع آوری شده توسط انجمن رفتگران طبیعت سیرجان ، خیریه روزنه امید و کمپین بانوان نیک اندیش به همراه مقادیری از لوازم
 هالل احمر به مناطق سیل زده ی سیستان و بلوچستان جهت توزیع شخصی توسط اعضای انجمن ارسال شد.

جناب آقای مهندس مالرحمان مدیرعامل محترم شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 
جناب آقای دکتر علی عباسلو مدیرعامل محترم مجتمع جهان فوالد سیرجان 

جناب آقای مهندس ابراهیمی  مدیرعامل محترم شرکت فوالد سیرجان ایرانیان 
انتخاب ش�رکت های تحت مدیریت شما بزرگواران در ارزیابی سازمان مدیریت صنعتی ایران به عنوان برترین های 
ایران قابل تقدیر و تش�کر اس�ت. از خداوند متعال برای شما توفیق خدمتگزاری و رشد و توسعه روز افزون تمامی 

شرکت های منطقه گل گهر و شهرستان سیرجان را خواهانم. 
شهباز حسن پور 
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی

جناب آقای مهندس مالرحمان مدیرعامل محترم شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 
جناب آقای دکتر علی عباسلو مدیرعامل محترم مجتمع جهان فوالد سیرجان 

جناب آقای مهندس محمودآبادی مدیر عامل محترم شرکت گهرروش
تالش و همت ش�ما بزرگواران ک�ه منتج به اخذ جایزه اهتمام مس�ئولیت های اجتماعی و توس�عه پایدار 
بنگاه های اقتصادی کشور شد، قابل تقدیر و سپاسگزاری است. اینجانب این مهم را به شما تبریک عرض 

نموده، توفیق ادامه مسیر ارزنده تان را از خداوند متعال خواهانم. 
شهباز حسن پور 
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی 

جناب آقای دکتر 

علی عباسلو 
بنیانگذار صنعت فوالد در 

شهرستان سیرجان 

انتخاب ش�رکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در ارزیابی 
سازمان مدیریت صنعتی ایران )IMI -100( به عنوان یکی 
از صد شرکت برتر ایران را تبریک عرض نموده، موفقیت 

و بهروزی روزافزون تان را آرزومندیم. 

 MMTE مدیریت و کارکنان شرکت

جناب آقای دکتر 

علی عباسلو 
مدیرعامل محترم 

مجتمع جهان فوالد سیرجان 

انتخاب ش�رکت مجتمع جهان فوالد س�یرجان در ارزیابی 
سازمان مدیریت صنعتی ایران به عنوان یکی از صد شرکت 
برتر ای�ران را به جنابعال�ی، مدیران، کارکن�ان و کارگران 

خدوم شرکت تحت مدیریت شما تبریک می گوییم. 

مدیریت و کارکنان شرکت کانی مس 

جناب آقای دکتر علی عباسلو 
مدیرعامل محترم مجتمع جهان فوالد سیرجان 

موفقیت ش�ما در اخذ عنوان یکی از صد شرکت 
برتر ایران در ارزیابی س�ازمان مدیریت صنعتی 
ای�ران را تبری�ک ع�رض می نمایی�م. موف�ق و 

مدیریت و کارکنانسربلند باشید. 
 شرکت کیان حدید

فروشی
یک قطعه زمین واقع در  فاز 2 نجف ش�هر به مس�احت 12 
قصب در کوچه 10 متری، فاصله یک زمین تا خیابان اصلی، 
دارای سند تک برگ و پروانه ساخت به فروش می رسد. 

09137314661



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

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

 09139473880-42252330
09136473880 سلطانی

شعبه دیگری ندارد

6  صفحه
نیازمندیهای سیرجان

اولین و جامع ترین

 نیازمندیهای  استان

شنبه 5 بهمن ماه 1398 - 29 جمادی االول 1441 - 25 ژانویه  2019
@negarestanniaz  ضمیمه رایگان شماره 1207  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

مهد و پیش 
دبستانی گلهای بهشت جهت 
شیفت عصر از یک نفر مربی 
دعوت به همکاری می نماید.

09133451561
42202477
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به یک فروشنده خانم با روابط 
عمومی باال ترجیحا مجرد حهت کار در 

پوشاک فروشی نیازمندیم
   09177691926  

به تعدادی راننده 
با ماشین جهت کار درآژانس 

شبانه روزی نیازمندیم  
)درآمد و زنگ خور عالی( 

 09139560069

به یک شاگرد 
وارد جهت کارواش 

نیازمندیم
 09179256954

به یک همکار 
خانم در دفتر کاغذ 

دیواری واقع در بلوار 
عباسپور نیازمندیم 

09139470716

به یک 
صندوقدار خانم برای 
رستوران نیازمندیم  

093713٨7154

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

های الزم نیازمندیم 
0905021٨7٨٨

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

دعوت به همکاري می شود
093632٨0٨26  
چهارراه اداره گاز

به یک نفر 
شاطر جهت کار در 

نانوایی نیازمندیم
091376٨1355

به یک خانم جهت 
همکاری درفست فود با 
حقوق ماهیانه 1میلیون 

و500هزارتومان  نیازمندیم
09133473700    

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 2 نفر نیرو 
جهت کار در لوازم قنادی 

به صورت دو شیفت  
نیازمندیم 

09216293956

یک شرکت معتبر تولیدی

  از تعدادی 

 خانم دیپلم و فوق دیپلم الکترونیک

 دعوت به همکاری می نماید.

42271370

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

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

09132799215-0912٨610916

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

09175307370-093662575٨0

به شاگرد جهت کارگاه
 ام دی اف نیازمندیم

093614٨6٨26

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 شاگرد جهت کار کاغذ 
دیواری ترجیحا مجرد نیازمندیم

09216169133

به چند کارشناس 
پاره وقت در رشته دامداري، 

اصالح نژاد دام و تولیدات 
دامي جهت دفتر فني 

نیازمندیم.
091715٨٨525

به یک نفر انبار دار مرد جهت 
یک شرکت ساختمانی نیازمندیم

09120٨34126

ازیک نفرنیروی آقا جهت کاردر باحقوق 
ومزایای خیلی عالی وبیمه دعوت به همکاری 

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

03442265590

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

نیازمندیم.
093٨16454٨4

به تعدادی نیروی 
کار و کار آموز جهت 
همکاری در آرایشگاه 

مردانه نیازمندیم 
0939155٨9٨9 شهیدی

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

منشی)خانم(
422305٨1-09135797327

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

شیفت با حقوق ماهیانه 1٨00000 
تومان و بیمه نیازمندیم. 

09130422714

به تعدادي نیروي ساده 
)آقا یا خانم ( 

جهت کار در فست فود زرین 
نیازمندیم .

09363006463

به دو نفر آقا برای کار در کافه به 
صورت شیفتی با حقوق عالی نیازمندیم

09131795200 

به 2 نفر نیروی کار خانم متعهد با 
حقوق عالی جهت کار در  مغازه فست 

فود شیفت عصر نیازمندیم.
09373572910

مجموعه غذایی تورینو جهت تکمیل کادر خود از 
افراد زیر دعوت به همکاری می کند :

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

یک نفر نیر خانم ظرف شور 
یک نفر کمک اشپز رستوران

یک نفر پیک ماشینی
با حقوق و مزایا عالی و بیمه

092242٨6762

به یک استادکار 
ماهر جهت کار در کارگاه 

MDF نیازمندیم.
 09133472492

ملک پور

به یک نیروي  
خانم جهت کار دفتر 
ساختماني با حقوق 

ومزایایي عالي نیازمندیم
 09361449711 

آژانس اطمینان 
به تعدادی راننده با ماشین، 

باکارکرد باال-کمیسیون 
12درصد نیازمندیم.

شهرک مشتاق 
09130695312

به یک شاطر آقا 
جهت کار در نانوایی تنوری 

نیازمندیم 
0910345٨120

 0902942٨572

به یک شاگرد 
تعویض روغن با حقوق 

عالی نیازمندیم
091317٨3510

یک نفرنیروی 
خانم جهت کاردرآش 

وحلیم نیازمندیم
0913٨260531

به تعدادی 
نیروی کار در کارواش 

نیازمندیم 
 09131453261

به دو نفر بازاریاب 
خانم جهت پخش محصوالت 
بهداشتی و خرازی با پورسانت 
عالی و حقوق ثابت در سیرجان 

با ضامن معتبر نیازمندیم 
 099102٨1432

سالن آرایش شایسته )گیالنی( به چند نیروی 
خانم رنگ کار، کاشت کار، اپیالسیون و میکاپ کار 

نیازمند است 
آدرس: مشعل گاز، خ نور، جنب کافه لندن

 0913522٨٨04

شرکت پخش مواد غذایی به تعدادی راننده 
و مامور پخش با سابقه کار، با حقوق و مزایای عالی 
نیازمند است ، متقاضیان محترم جهت همکاری با 

شماره 09130169124 تماس حاصل فرمایید

به تعدادی راننده تریلی جهت 
حمل آب از شهر به معدن نیازمندیم

09307515023

به یک فروشنده خانم با تجربه، روابط 
عمومی باال ، مجرد برای پوشاک فروشی 

نیازمندیم 
09177691926

به یک شاگرد جهت کار 
درتنظیم نور چراغ نیازمندیم

  09132456703 شاهمرادی 

کافی نت کوروش مرکزی
از نیروی خانم )مجرد( مسلط 

به کامپیوتر با روابط عمومی باال 
دعوت به همکاری مینماید.

09923769463

به دونفر مستمری بگیر تامین 
اجتماعی جهت دریافت وام ازدواج 

نیازمندیم 
 09139454920

ویژه خواهران، 
برادران، محصالن

کیفیت آموزش را با ما تجربه کنید

     آموزش رقآن رکیم 
خ دهخدا جنوبی جنب مهمانخانه گلیم

مدیریت: خانم محیاپور 09139452840

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

دعوت بعمل می آید
 42204254 -09132451417 

ساعت تماس 9 الی13 و 16 الی22

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

حیدری نیازمندیم.
09133452٨10

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

 099195120٨1 صفوی
از ساعت 13 تا 24 تماس بگیرید .

مراجعه حضوری فقط عصرها 16 تا 22

به یک نیروی  خانم  
مجرد  با مدرک تحصیلی لیسانس  
آشنایی  کامل با کامپیوترو  روابط 

عمومی باال  برای کار در دفتر 
ایرانسل نیازمندیم  لطفا مشخصات  
خود را به این  شماره  پیامک بزنید

09021455999 

به دو نفر همکار خانم 
) ترجیحا مجرد ( جهت همکاری 

در عکاسی ) در صورت نیاز آموزش 
داده میشود( و یک نفر خانم ترجیحا 

مجرد جهت همکاری در پوشاک 
فروشی زنانه نیازمندیم 

093٨3455542 

به تعدادی راننده به 
صورت تمام وقت ونیمه وقت 

بازنگ خور باالوباپرداخت ماهانه 
60هزارتومان یارانه بنزین وبه 

یک دفتردارنیازمندیم
091393٨74٨0صادقی

به تعدادی نیروی 
خدماتی خانم جهت کار در 

غذای بیرون بر دارچین واقع در 
بلوار هجرت )شهرک مشتاق( 

نیازمندیم
09137694927

به یک دفتر دار 
خانم با روابط عمومی باال و 

آشنا به امور حسابداری جهت 
کار در تاالر نیازمندیم

09135٨6200٨

 به نیروی خانم 
جهت امورحسابداری 

نیازمندیم
09131454374

به یک نیرو 
جهت جوش کاربیت 

نیازمندیم
09131454374

دو نفر نیرو آقا 
برای کار در هایپر مارکت 
نیازمندیم سن 20 تا 25 

سال مدرک دیپلم 
0913٨645972

به یک خانم 
با ظاهري آراسته براي 

فروشندگي در بوتیک بانوان 
نیازمندیم. 

ابتداي نصیري شمالي 
09192٨9٨5٨0

به یک نفر خانم 
جهت پرستاری از کودک با 
ساعت کاری 7 صبح الی 2 
بعد از ظهر و حقوق مکفی 

نیازمندیم.
09103696231  

یک نفر آقا 1٨ 
تا 22ساله برای کار در 
دندانسازی نیازمندیم

09132450701

به یک نفر آقا فوق 
دیپلم یا لیسانس برق جهت 

تدریس در یک موسسه 
آموزشی نیازمندیم

09132455003 

به دونفر نیروی 
خانم ترجیحا مجرد جهت 
کار در کارگاه شیرینی پزی 

خانگی نیازمندیم
09133455725  

4225٨071

به یک نیروی 
خانم جهت کار در اغذیه 

فروشی نیازمندیم
09137597627 

به تعدادی نیرو آقا 
جهت کار در سالن با روابط 

عمومی باال نیازمندیم 
4223٨0٨0
4223٨99٨

از یک نفر خانم آشنا 
به کامپیوتر ترجیحاً مجرد جهت 
کار در نمایندگی سایپا  دعوت به 

همکاری می شود
42309992

09130707344

از یک نفر مکانیک و 
یک نفر جلوبندی کار جهت کار 

در نمایندگی سایپا واقع در شهرک 
تعمیرکاران  دعوت به همکاری 

می شود
42309992

09130707344

به یک فروشنده 
با تجربه برای کار در 

کفش فروشی نیازمندیم 
با حقوق عالی

09193450042

به یک نفر خانم 
جهت کار دفتر داری در 
یک موسسه آموزشی 

نیازمندیم
09130515430

به یک نفر 
فروشنده
 نیازمندیم

0902570٨311

به چند نفر 
نیروی خدماتی برای 
کلینیک نیازمندیم .

091317٨3449 

به یک شاگرد 
ساده و یک وانت بار جهت 
همکاری با تعمیرات لوازم 

خانگی نیازمندیم. 
091317٨6٨90

به یک خانم جهت کار در مطب 
دندانپزشکی نیازمندیم تاریخ مراجعه یکشنبه 

دوشنبه وسه شنبه 6 و 7 و ٨ بهمن
 ساعت 11 الی 1ظهر

42206073 

دعوت به همکاري در سالن زیبایي)ویژه بانوان(
درتمامیه الین هاي زیبایي

ساعت کاري 9 الي13 - 14 الي20
)به صورت دوشیفت یا یک شیفت(نیروی کار خانم نیازمندیم

آدرس:ضلع جنوبي میدان کشتي،جنب هایپرتابان
091973٨0356-0913515٨037
اجاره صندلي واتاق اپیالسیون

استخدام نیرو رستوران بی نظیر صفائیه
حسابدار خانم یک نفر

سالن دار با روابط عمومی باال یک نفر خانم
کارگر ساده و نظافتچی دو نفر

09133450093

به یک نفر خانم لیسانس صنایع 
غذایی ترجیحاً مجرد جهت آزمایشگاه 

کنسروجات پریچه نیازمندیم
09133473702

شرکتی تولیدی در زمینه موادغذایی در سیرجان 
از چند نیروی بازاریاب )ترجیحاً با سابقه کار( با حقوق و 
پورسانت عالی دعوت به همکاری می نماید. جهت کسب 

اطالعات بیشتر و ارسال رزومه از طریق شماره
09215195750  واتساپ

به یک نیرو انباردار جهت کار 
در انبار پخش لوازم یدکی نیازمندیم

09137317536

به یک همکار خانم یا آقا جهت 
جهت کار در چلوکبابی دربار نیازمندیم

 0913٨267399 جهانشاهی

آگهی استخدام
پذیرش هتل شیفت شب یک نفر آقا )آشنای با 

کامپیوتر و دارای معرف(
خاندار هتل)نظافتی چی( یک نفر

مربی باشگاه بدنسازی  دارای مدرک یک نفر اقا
تاسیسات اشنا با برقکار و تصفیه خانه آب یک نفر اقا

09130620906

از دو نفر کارگر ساده آقا جهت کار در 
کارگاه MDF دعوت بعمل می آید.

 با بیمه و حقوق مکفی
0939046٨٨27 - 091314523٨0

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

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 
همکاری می شود.)تماس از ساعت 9 تا 5 عصر(

09137690071

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

با مدیریت متقین   09131454060

تاسیسات گازرسانی ساالربنیان
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استخدام

آگهی جذب نیرو
به تعداد همکار 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 کارگر 
ساده برای کار در صبحانه 

- عصرانه نیازمندیم.
0913347351٨

به دو نفر نیروی 
خانم برای کار در 

رستوران نیازمندیم.
09132795327

به یک 
نفر خانم برای 

فروشندگی در نان 
فانتزی نیازمندیم.
0913345٨٨21

استخدام خانم جوان و با سلیقه 
جهت کار در البراتوار دندانسازی 

09137693037

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

نیازمند یک ضامن کارمند 
جهت اخذ وام

09150٨01354-09305245125

به یک نیرو 
جوان خانم در 
کافه فست فود 

نیازمندیم.
09139452٨٨3

به یک ویزیتور 
ماهر جهت فروش مواد 

غذایی نیازمندیم.
09034963577

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

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

 نیازمندیم
09335239997

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

0913247260٨

ضامن برای 
وام 50 میلیون تومان 

نیازمندیم.
091372٨4247

به یک خانم مجرد با مدرک 
روانشناسی نیازمندیم.

09133451741-09136219166

به دو همخونه خانم 
نیازمندیم.

09223203151

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، مکان بازار پاساژ حافظ

09211034916-09135٨76557

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

و یک شیفت با حقوق و مزایای بسیار عالی 
نیازمندیم.

0913145760٨

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

09134454349

جهت تکمیل کادر 
فروش به 2 نفر خانم در 

لوازم تحریر و کتاب فروشي 
نیازمندیم 

)مراجعه حضوري(
میدان شهرداري

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

و بیمه نیازمندیم
 091334571٨9  

به یک نیروی 
کار خانم جهت کار در نان 

فانتزی آذربایجان، خ نصیری 
جنوبی، جنب بستنی ضیغمی 

نیازمندیم 
 09141972123

به یک شاگرد 
مغازه تزیینات اتومبیل 

ماجیکار ) روکش صندلی و 
دزدگیر( نیازمندیم

0912019٨240  

یک نفر مسئول 
فروش آقا یا خانم در 

مجتمع سنگ اصفهان نما 
نیازمندیم

091395669٨5  سلطانی

به یک راننده پایه 
یک با مدارک کامل جهت 
کار بر روی تریلی با حقوق 

و مزایای عالی نیازمندیم
093076340٨2

به دو نیرو جهت 
کار در فست فود واقع در 
بلوار سیدجمال با حقوق و 

مزایای عالی نیازمندیم
0913247260٨

به چند نیرو 
جوشکار جهت کار در کانکس 

سازی نیازمندیم. گمرک 
جنب آهن فروشی زیدآبادی

091334557٨5

به دو  راننده پایه 
یک کارکرده با اف اچ با 

سابقه کار و مدارک کامل 
نیازمندیم.

09369420٨71

آژانس کیان 
مهر به یک دفتر دار 

ساعت کاری از 7/30 تا 
13  و 15/30 تا 19/30 
با حقوق ماهانه 1/200م 

تومان  نیازمند است
09215569٨40 

به یک نفر 
کارگر ساده ویا 
ماهر جهت کار 

درخشک شویی 
نیازمندیم

09129213934 

فلزکار ) برش و خم ورق( 
نیازمندیم.

09137702171

به یک خانم مجرد جهت پرستاری در 
خانه به صورت شبانه روزی نیازمندیم

09139962461

یک نیروی آقا یا خانم در کبابی و بال 
مزه بصورت نیم وقت نیازمندیم

091394749٨1

فروشگاه 
موتورسیکلت به نیروی 
های زیر نیازمند است 
- مونتاژکار دوچرخه
- فروشنده با روابط 

عمومی باال
- بازاریاب

 09131454612

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

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

09135٨1373٨  

تاکسی 1٨51 جهت تکمیل 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.

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

 حقوق ماهیانه 1 میلیون تومان نیازمندیم .
0936990٨366

از یک نفر نیرو جهت کار با کامپیوتر و 
یک نفر منشی و یک نفر فروشنده کتاب جهت 

کار در آموزشگاه زبان دعوت به عمل می آید
0912926٨109

نیازمند حسابدار جهت امور اداری 
و حسابدرای با حقوق ماهیانه

 2 میلیون تومان
0935067316٨

به یک نیروی مرد و زن جهت 
همکاری در بیرون بر نیازمندیم

باشرایط و مزایای عالی
091347٨1375 

 به تعدادی نیروی ساده آقا یا خانم  جهت 
کار در بیرون بر زعفرون)شیفت صبح(  با حقوق  

ماهیانه یک میلیون تومان+بیمه نیازمندیم.
به همراه صبحانه و نهار.

0936990٨366

به یک شاگرد آقا با روابط عمومی باال،  و ظاهری 
آراسته،  ) سن 19  تا 25  سال ، مجرد ( با ضامن معتبر 
جهت کار در فروشگاه نیازمندیم، متقاضیان مشخصات 

کامل)سن ، تحصیالت، سابقه کاری، نوع وسیله نقلیه، آدرس 
محل سکونت، وضعیت نظام وظیفه (  خود را  به شماره                                                                               

090274964٨4 ارسال نمایند. ) فقط پیامک (

چند شاگرد 
جهت کار در کارگاه 

کابینت mdf نیازمندیم
09135025735

به یک 
شاطرتنوری باحقوق 
ومزایای باال و بیمه 

نیازمندیم
093٨2103706 

به یک شاگرد خانم جهت کار در 
فست فود نیازمندیم   

 091366329٨٨

جوشکاری سیار اسکلت شیروانی باران گیر و خرده 
جوشکاری     09139422079 سلمانزاده
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شرکتی فعال واقع در منطقه ویژه اقتصادی 
سیرجان به دو نفر جوشکار مسلط به جوش آرگون 

با حداقل سن 30 سال نیازمند است.
034423٨2070

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

با حقوق و مزایاي عالي
09139562457

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 

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

تمام وقت جهت کار در فروشگاه 
دعوت به همکاری می شود

09353903370-092109٨45٨4
09137313135

از یک خانم جوان 
با روابط عمومی باال جهت 
بازاریابی با پورسانت عالی 

دعوت بعمل می آید.
0916445٨335

به یک نفر نیروی 
کار ماهر یآ نیمه ماهر در 
یک کارگاه تراشکاری 

نیازمندیم 
0910374005٨

به یک نفر کارگر 
ساده جهت کار در فروشگاه 

پروتئینی نیازمندیم.
0913620٨407
09130154040

 به یک نیرو مرد 
با روابط عمومي باال جهت 

همکاري در فروشگاه 
نیازمندیم 
42236544

09133453323

 به 2نفر نیروي 
مرد جهت کار در کارگاه 
شیریني پاک نیازمندیم

ابتداي بلوار قاآني
42305216 

به یک 
نفربازاریاب 
نیازمندیم

09132795163 

به یک شاگرد جوان دارای گواهینامه 
رانندگی جهت نصب اسپلیت به صورت تمام 

وقت با حقوق ماهیانه دو میلیون نیازمندیم
0916445٨335

یک باب مغازه نوساز و تمیز به ابعاد 5*1.5 
متر واقع در بازار کوچه حدفاصل بازار و ایستگاه 

تاکسی )بازار کاله مالی سابق( رهن و
 اجاره داده میشود
09132479056

کلیه اجناس مارک دار و مرغوب 
روسری فروشی بصورت یکجا 

بفروش میرسد
0921102

به یک خانم جهت کار منزل 
نیازمندیم.

09136693037

سند قطعی 11092 مورخ 94/2/6  خودرو 
پیکان وانت سفیدرنگ مدل 1393 شماره شاسی 

NAAA36AA5EG679427 به شماره پالک 
475ب92ایران75 به نام فرهاد پورجعفرآبادی مفقود 

گردیده از درجه اعتبار ساقط میباشد.
09137317329

 رهن واجاره 
واحد 95متری، خ امام، 

نبش چهارراه صادقی
09213٨662٨6

فروشگاهی با 
بهترین موقعیت در خیابان 
امام با کلیه امکانات واگذار

میشود
 0913٨452042

یک قطعه زمین، قطعه 10راه آهن با 
پروانه ساخت و امتیاز آب بفروش میرسد 

091317٨7965

یک سوئیت یک الی دو نفره واقع در 
شهرک مشتاق خیابان نارنج کوچه جنب 

ایستگاه اتوبوس اجاره داده میشود
091337٨6246

مغازه پوشاک 
فروشی پاساژ علی ابن 
ابیطالب طبقه همکف 

به فروش میرسد 
)مغازه استیجاری

 می باشد(
091347٨٨331

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.
091327٨0140

یک ِملک ) تجاری ، مسکونی ( شامل : دو 
باب مغازه )دوبلکس، کف و دیوارها سرامیک، شیشه 

سکوریت ، با امتیازات کامل و سرویس بهداشتی ( زیر 
زمین )خوش نقشه با نورگیری عالی ، کلید نخورده ( 

واحد باال ) سه خوابه ،  درب و پنجره دوجداره، کابینت 
کامل، کمد دیواری ، توالت ایرانی و فرنگی، خواب مستر 
،شیرآالت اهرمی، اسکلت فلزی،  شناژ پیوسته ، سقف 

ها تیرچه فلزی ، نما سفال ، نقشه بروز و مهندسی 
ساز،  پروانه ساخت با پایان کار و امتیازات کامل( واقع 
در مرکز شهر زیدآباد  به قیمت کارشناسی  بفروش 
میرسد،یا  با زمین، مغازه، خانه  کلنگی، در سیرجان 
معاوضه میگردد، قابل معاوضه با باغ پسته مرغوب 

شماره تماس: 090274964٨4 

فروش دستگاه 
قطعه شویی سبک 
مناسب کارواش و 

تعمیرگاه ها
0913٨263675

یک برگ اصل فرم اجاره موقت به قطعه شماره 417 و 
شماره 126 به تاریخ 1360/3/1٨ از بنیاد مسکن 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 مسکن سیرجان تحویل دهد.

53 میلیون امتیاز وام رسالت 
5/300 بفروش میرسد

09139422792

فروش امتیاز 
آژانس با زنگ خور باال 

یا معاوضه با خودرو
09916952602 فروش تیبا2، مدل 

96 ، رنگ قهوه ای متالیک 
، کارکرد37 هزار، بیمه 

فول، بدون رنگ 
 09132473244

فروش سوله 
در شهرک صنعتی، 

فاز یک
 091735٨7595  

امتیاز وام رسالت شما را با 
بهترین قیمت خریداریم

093٨3636166

سندی برای رهن نیاز هست .
093301725٨7-0913666٨521

03442261474

امتیاز  وام  رسالت امام
 را نقداً خریدارم
09032642205

خرید و فروش امتیاز وام 
رسالت 

09135323325

خرید و فروش وام رسالت
091317٨4966

مقدار دو متر مکعب چوب روس 
قیمت مناسب به فروش میرسد

09139454954 

سوپرمارکت شباهنگ 
با تمامی امکانات وموقعیت عالی 

25 سال سابقه کار به فروش 
میرسد ملک استیجاری 

 091337٨5456
0913062092٨

زمین فروشی  
واقع در شهرک نصر درب به 
ساختمان 250 متر مربع سند 

تگ برگ 50 متر پروانه ساخت 
قیمت 800 میلیون تومان

09131454966 

یک عدد فیش 
حج واجب زیر قیمت 
بازار بفروش میرسد

09137444550

یک دستگاه 
خودوری 206 مدل 97  

یا 9٨ خریداریم
09357233346

به یک باب سوله 
جهت اجاره در منطقه 

ویژه اقتصادی نیازمندیم.
091327٨4395  

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

09132796959 

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

روبروی فضای سبز به فروش میرسد
 0916276514٨  - 09139567790  

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

اتاق بفروش میرسد
09133793126

دو عدد زمین یکي 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
093713٨7154

رستوران کامل مجهز با مکان 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
09130٨91159

قیمت کارشناسی زمین و ساختمان 
مهندس نادری نیا 
 09133455472

ابتدای بلوار دکترصادقی - 50 متر بعد از تقاطع دهخدا

خرید، فروش، 
رهن و اجاره

آموزش نرم افزارهای
 مهندسی صنایع
09130568200

آموزش ریاضیات
 تقویتی و کنکور
09130568200

پخش دریل مینی سنگ و دریل 
شارژی و... از بانه کردستان

09107588220

نقاشی ساختمان 
و انواع پتینه های 

جدید
09371945638

مشاوره پایان نامه و مقاله
09130568200



شنبه 5 بهمن  61398
شماره 1207 روزنامه نگارستان

@negarestanniaz

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 

اینستاگرام  دنبال کنید
تلگرام : پرده سرای اسطوره

: PARDEH.OSTOREH.SIRJAN

نوسازی و تعمیرات خانه خود را به ما بسپارید
انجام کلیه خدمات برق کشی ساختمان تعمیر و 

عیب یابی سیم کشی، نصب آیفون و کولر، تعمیرات 
رنگ ساختمان، تعمیر کابینت، تعمیرات لوله کشی

با قیمت مناسب و کیفیت عالی  09136197496

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

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

سرکارخانم ایرانمنش 09136629737 - 42309840 

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

استیل، انواع پشتی دستباف و ماشینی
09138177708


