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مریم کاظمی

دو ماه پیش در اوج ش��یوع بیماری آنفوالنزا دختری حدود 28 ساله به این 
بیماری مبتال می شود  و در چندین مرتبه مراجعه به پزشک هیچ نشانی از 
بهبودی در او مشاهده نمی گردد به طوری که با حاد شدن این بیماری در وی 
باالخره در یکی از بیمارستان های سیرجان  بستری و در حالی که بیهوش 

شد تحت مراقبت قرار می گیرد. بیهوشی او رفته رفته طوالنی شده و پزشکان 
اعالم می کنند که  او به طور کامل به کما رفته اس��ت. خانواده اش که وضع 

مالی مناسبی هم ندارند مجبور به انتقال بیمارشان به کرمان می شوند. 
بیمار با یک مادر کهنسال و کم توان در بیمارستان شفا بستری می شود 
و وض��ع او بهتر نمی ش��ود که هیچ، بلکه رفته رفته ش��رایط بدتری پیدا 
می کن��د. خانواده ی نگ��ران او که دغدغه ی بهبودی فرزندش��ان را دارند 
دغدغ��ه تأمین مخارج درمانش  نیز ذهن آن ها را درگیر می کند. آن ها با 
طوالنی ش��دن بیماری دخترشان هر روز دست به دعا برمی دارند و برای 

سالمتی او از خدا استمداد می طلبند.
با وجود بس��تری بودن حدود 2 ماهه بیم��ار هزینه ها از100 میلیون تومان 
فراتر می رود. خانواده دست به دامان خیرین می شوند ولی عدد و رقم آن قدر 
باالس��ت که خیرین فقط بخش اندک��ی از آن را تأمین می کنند. خانواده ی 
مس��تأصل می ماند برای ترخیص بیمارش��ان که هنوز در کما است و دیگر 

پزشکان از او ناامید شده اند چگونه هزینه های درمان وی را تأمین کنند. 
باالخ��ره با تالش مس��ئولین بیمارس��تان ش��فا کرمان و هم��کاری دکتر 
محمدحسین مصدق رییس بیمارستان در راستای مسئولیت های اجتماعی 
خود با هماهنگی بیمه س��المت این خانواده توانس��تند با پرداخت مبالغی 
که بیمه و جمعی از خیرین فراهم کردند بیمارشان را ترخیص و با همین 
ش��رایط به خانه منتقل نمایند. بیماری که هنوز پس از بیش از دوماه در 
کماس��ت و تغییری در ش��رایطش ایجاد نشده است. هرچند هنوز خانواده 
امیدوار به بازگش��ت فرزند 28 ساله ش��ان به زندگی می باشند. بیماری که 
هنوز نی��از به تأمین هزینه هایی چون فیزیوتراپ��ی و تهیه دارو و آزمایش 
دارد و چش��م انتظار مساعدت بیش��تر خّیرین است. این دختر که به دلیل 
مش��کالت خانواده اش کمک نان آور آن ها بود حاال ب��ه خاطر عوارض این 
بیم��اری مرگ آور بیش از دوماه همچنان بیهوش و سرنوش��ت غم انگیزی 

پیدا کرده است.

گروه خبر: سیرجان صاحب بازارچه محلی می شود. 
ش��هردار سیرجان با اعالم این خبر از بهره برداری این 

بازارچه محلی تا پایان سال جاری خبر داد.
رضا س��روش نیا گف��ت: بازارچه محلی س��یرجان در 
زمینی به مس��احت 4 هکت��ار واقع در ابت��دای بلوار 
قائم)عج( به منظور متمرکزس��ازی کس��ب و کارهای 
اقتصادی پراکنده در نظر گرفته ش��ده و این بازارچه 
ه��م اکنون ب��ا پیش��رفت 80 درصدی و ب��ا امکاناتی 
همچون پارکینگ خودرو، روش��نایی شبانه، سرویس 
بهداشتی و غرفه با هدف تجمیع جمعه بازار، برگزاری 

نمایش��گاه های فصلی، برپایی بازار فروش خودرو و از 
این قبیل کسب و کارها با اعتباری بیش از50 میلیارد 
ریال در دست احداث است. وی احداث این مجموعه 
را  در راس��تای ارای��ه خدمات مطلوب به ش��هروندان 
دانس��ت و گفت: ب��رای س��اماندهی دستفروش��ان و 
وانت های میوه فروش��ی، جمعه بازار و نیز یک روز در 
هفته به عنوان روز بازار خودروهای س��بک و سنگین 
برای دسترسی سریع شهروندان به خدمات خودرویی، 
راه اندازی بازارچه محلی شهرداری سیرجان در دستور 

کار قرار گرفته است.

 خبر دیگری از ش��هرداری حاکی است مدیر عامل 
س��ازمان آتش نش��انی از برگ��زاری دوره اصول و مبانی 
فرماندهی عملیات آتش نش��انی در این شهرستان خبر 
داد. مهدی فیروزآبادی با بیان این مطلب گفت: این دوره 
آموزش��ی با هدف ارتقای کیفی��ت عملکرد و توانمندی 
آتش نش��انان و افزای��ش توان علم��ی، عملیاتی و دانش 
تخّصص��ی مدیران، فرماندهان عملیاتی و کارشناس��ان 
آتش نش��انی و با مشارکت شرکت گهرنشاط و همکاری 
جهاد دانشگاهی سیرجان در محل سالن مهر شهرداری 

سیرجان برگزار می شود.

گ�روه خبر: مع��اون خدمات بیم��ه ای بانک 
کش��اورزی اس��تان کرمان با اش��اره به اینکه 
خس��ارت محصول پس��ته در اس��تان در سال 
گذش��ته بی سابقه بود، بیان کرد: ۹21 میلیون 
ریال نیز به صورت تهاتر خرید بیمه نامه س��ال 

زراعی بعد کسر شده است.
وی در جلسه س��تاد بیمه کش��اورزی استان 
کرم��ان اظهار کرد: در س��ال زراعی ۹۷ – ۹۶ 
تعداد 10۷ هزار و 1۷۳ فقره بیمه نامه در استان 
صادر کرده ایم که بی��ش از 540 میلیارد ریال 

حق بیمه دریافت شده است. وی با بیان اینکه 
استان کرمان در پوشش بیمه باغات رتبه اول 
کشور را به خود اختصاص داده است افزود: 40 
درصد ضریب نفوذ بیمه در سطح باغات استان 
است که بیشترین خسارت نیز در سال زراعی 
۹۷ – ۹۶ در باغات بوده و 100 درصد محصول 

پسته دچار خسارت شد.
احمدزاده با اش��اره به اینکه در سال زراعی ۹۷  
میزان 81 هزار و ۳44 پرونده خس��ارت در زیر 
بخش های کش��اورزی مورد تأیی��د قرار گرفت، 

تصریح کرد: بیش��ترین حجم غرامت مربوط به 
خس��ارت باغات به مبل��غ 28۹1 میلیارد ریال 
بود ک��ه عم��ده آن مربوط به محصول پس��ته 
اس��ت و تاکنون 1۹5۷ میلیارد ریال به حساب 
بیمه گذاران واریز ش��ده اس��ت.معاون خدمات 
بیمه ای بانک کش��اورزی کرمان گفت: درس��ال 
زراع��ی ج��اری)۹۹ – ۹8( از ابت��دای مهرم��اه 
تاکنون ۶1 هزار و 528 فقره بیمه نامه محصوالت 
کشاورزی در استان صادر شده و 1۷۶1 میلیارد 
ریال معادل ۳5 درصد برنامه محقق شده است.

استاندار کرمان:

گزارش حادثه کرمان را به مردم
 اعالم خواهیم کرد 

گروه خبر: اس��تاندار کرمان گفت: از س��وی وزارت کشور بررسی های الزم درباره موضوع حادثه تشییع پیکر 
شهید حاج قاسم سلیمانی در کرمان در دست انجام است و در این راستا نیز حتی وزیر اطالعات برای بررسی 
بیشتر این موضوع در استان حضور یافت و هر زمان گزارش این حادثه آماده شود حتماً به اطالع عموم مردم 
خواهیم رساند. به گزارش ایسنا، دکتر محمدجواد فدایی صبح روز پنجشنبه دهم بهمن ماه در جلسه نشست 
مسئوالن کارگروه های ستاد دهه فجر استان کرمان گفت: باید در برنامه های دهه فجر امسال نوآوری را شاهد 
باشیم و بیشتر برنامه های اعالم شده همانند برنامه های سال های گذشته است که باید بازبینی جّدی در آن ها 
صورت گیرد. فدایی در پاس��خ به این س��ؤال که موضوع جان باختگان تشییع شهدای مقاومت به کجا رسید؟ 
عنوان کرد: این پرونده در دس��ت رسیدگی اس��ت و از سوی وزارت کشور بررسی های الزم درباره موضوع این 

حادثه که بسیار ناگوار بود در دست انجام است.

مصرف CNG در استان کرمان
۵۰ درصد افزایش یافت

گروه خبر: مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان کرمان گفت: مصرف سوخت CNG در استان کرمان با آغاز اجرای 
طرح افزایش قیمت بنزین با استقبال خودروهای دوگانه سوز مواجه شد و میزان آن نسبت به قبل از اجرای طرح، 

ماهیانه بیش از ۶ میلیون متر مکعب افزایش داشته است.
منوچهر فالح با اعالم این خبر گفت: با افزایش قیمت بنزین، گرایش مصرف کنندگان به استفاده از گاز طبیعی 
فشرده، افزایش یافته است به طوری که پس از اجرای طرح سهمیه بندی سوخت، در سال جاری تاکنون مصرف 
سوخت CNG در استان کرمان 50 درصد بیشتر شده است. مدیر عامل شرکت گاز استان کرمان ادامه داد: گاز 
به صورت CNG، سوخت پاک و ارزان تری در مقایسه با سایر سوخت ها است و استفاده از این سوخت از لحاظ 
اقتصادی مقرون به صرفه بوده  و به طور قابل مالحظه ای سبب کاهش میزان آلودگی هوا و محیط زیست می شود.

مدیر عامل شرکت گاز استان کرمان تأکید کرد: شرکت گاز استان کرمان هم اکنون در مناطق جنوبی و کمتر 
برخوردار از جایگاه های CNG باتوجه به توسعه گازرسانی و رشد مصرف کنندگان از گاز طبیعی، زیر ساخت های 

الزم به منظور راه اندازی جایگاه های جدید توسط بخش خصوصی را فراهم آورده است.

در سیرجان
 بازارچه محلی
تأسیس می شود
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بیماری که پس از دو ماه 
هنوز در کما است
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۳421  س��الم نگارستان. در مسیر 
کارخانه آس��فالت و تعری��ض جاده به 
نخاله ریزی  همچن��ان  کرمان  س��مت 
س��اختمانی ادام��ه دارد. اینجور پیش 
برود چندس��ال دیگه تا چشم می بیند 
همش نخاله اس��ت. واقعاً افتضاح است 

خواهشاً به اطالع برسانید.
80۷5  سالم به عنوان یک شهروند 
از راه اندازی تایمر چراغ های راهنمایی 
ورانندگی نصب در چهارراه ها تش��کر 
می کنم )تایمر اگه خوب نبود چرا آن 

را می ساختند(
5855  با سالم خواهشی از مسئولین 
دارم فکری به حال سگ های ولگرد داخل 
ش��هر بکنند. واقعاً دیگه تعدادشون زیاد 
ش��ده، وقت و نیمه وقت گله  ی سگ ها 
داخل شهر جوالن می دهند و باعث رعب 
وحش��ت مردم می شوند. دوس��ه بار که 
خودم اوایل صبح داشتم می رفتم سرکار 
به من حمله کردند. تا یه اتفاق ناگوار برای 

کسی نیافتاده مسوولین فکری بکنند.
و  مجل��س  نماین��دگان   218۳
دولتمردان فقط به فکر صندلی نباشند. 
در بودجه س��ال آینده برای قش��ری که 
حداقل حقوق دریافت می کنند یک قدم 
مثبت بردارید همانطورکه س��ازمان فائو 
گفته کسانی که سال ۹۷ حقوق ماهیانه 
آن ه��ا زیر پن��ج میلیون باش��د زیرخط 
فقرهستند. چطور هنوز حقوق کارمندان 
دولت حتی به سه میلیون هم نمی رسد؟ 
مگر یکی از وظایف مجلس و دولت تعیین 
بودجه و حقوق کارمندان نیست؟ اگر در 
این کارهم ناموفق باشید دیگر نیازی به 

شما و صرف هزینه های هنگفت نیست.
۶01۹  س��الم آیا ب��رای عبور و مرور 
ماشین های س��نگین از داخل شهر بلوار 
ش��اهد که هر روز شاهد نابودی تیرهای 
برق فشار قوی هس��تیم فکری کرده اید 
اداره راه ترابری ش��هرداری و دیگر ادارات 
که وابسته به این مسوولیت هستند چرا 
زیر بار این ام��ر نمی روند چقدر مردم بر 
اثر بی احتیاطی کشته می شوند در ضمن 
بی برقی هم مش��کل خودتان را بگذارید 

جای ما اهالی بلوار شاهد و شهرک آب.

440۷  باس��الم و خس��ته نباش��ید 
می خواس��تم پیام من به شهردار محترم 
س��یرجان برس��د. امروز یک چاله وسط 
خیابان )آخ��ر بلوارمالک اش��تر( بعد از 
میدان تره بار پش��ت پلی��س راه منجر به 
زمین خوردن پسرم با موتورسیکلت شد 
ک��ه فقط خدا عمر دوباره ای بهش داد. با 
زخمی شدنش به خیرگذشت لطف کنید 
پیگیر ش��وید این حادثه ب��رای دیگران 
اتف��اق نیافتد.گاه��ی اوق��ات بی تفاوتی 

مسئولین منجربه این وقایع می شود.
4۳0۶  چون )درد( همان )درد( است. 
یابن الحسن! دلم آرامش وارونه می خواهد.

نباش��ید  وخس��ته  س��الم    ۷۳20
خدم��ت نگارس��تانی ها. خواس��تم بگم 
رئیس قوه قضایه هزار بار بیش��تر به تمام 
مس��ئولین گفته چ��وب الی چرخ مردم 
نگذارید. نیروی دریایی آمده زمین داده به 
کارمندانش اوناهم بعضی هاشون فروخته 
اند. حاال اداره راه شهرسازی من نمی دونم 
تا  یک س��ال پی��ش که خیلی ه��ا پروانه 
ساختمانی گرفتند و پایان کار گرفتند تا 
یک  س��ال پیش کجا بوده که بعد از این 
همه س��ال یا آمده جلوی ساخت ساز رو 
گرفته اس��ت. خواس��تم اول به ش��خص 
نماینده، دوم فرمانده نیرو دریایی، س��وم 
حوزه قضایی س��یرجان بگم پیگیر حق 
مردم باشند و به اداره راه شهرسازی بگم 
مردم چه گناهی دارند که یک سال است 
جلوی ساخت  و س��از مردم را گرفته اید. 
خیلی ها می خواس��تند از یک سال پیش 
بسازند اما امسال خیلی قیمت ها افزایش 
داش��تن. آقایان مس��ئول هرچه سریعتر 

مشکل زمین های چمران را حل کنید.
ش��هرداری  کاش  41۷۹  س��الم، 
محترم به جای ح��ذف فیزیکی حوض 
زیب��ای وس��ط پ��ارک 1۷ ش��هریور، 
روش��نایی پارک را بیشتر می کرد چرا 
که ش��ب ها برای تردد واقعاً ترسناک و 

به شّدت تاریک و ناامن است.
1۶02  ب��ا س��الم. از ای��ن طری��ق 
می خواستم تشکر کنم. از پاکبانان محترم 
و زحمتکش ش��هرک نصر؛ که به نظافت 
کوچه ها توجه می کنند. با تشکر خدا قوت

برداشت هایم از نمایشگاه سیمکس! نمایشگاه عالی با محتوا و کیفیت فوق العاده، اما 
بدون کمترین تبلیغات در شهر، نمایشگاهی که شاید در این حد که نماینده 5 کشور 
خارجی و ۳0 شرکت از اقصی نقاط کشور و حدود ۶0 شرکت نیز از سیرجان در آن 
شرکت کرده بودند باید تبلیغات بیشتری در سطح شهر داشت تا مردم و صنعتگران 
و نیز جوانان خالق سیرجانی نیز با بازدید از آن ایده گرفته و با خالقیت بیشتر به کار 
بپردازند. نقل قول چند شرکت کننده از بقیه شهرها آقایی که نماینده ی یک شرکت 
خارجی بود گفت در ورود به س��یرجان سورپرایز شدم. س��ورپرایز معکوس، آن قدر 
تعریف پیشرفت صنعت این شهر را شنیده بودم که با خودم فکر می کردم وارد شهری 
می ش��وم که اگر کمتر از شهرهای اروپایی نباشد کم از کالن شهرها نباید باشد ولی 
متأس��فانه اینجور نبود. استاد یکی از دانش��گاه های کشور نیز که در قالب یک غرفه 
ش��رکت کرده بود عنوان کرد توسعه پایدار درگرو توسعه اقتصادی،  محیط زیستی، 
صنعتی،  فرهنگی و در یک کلمه توس��عه همه جانبه ی شهر هست ولی متأسفانه در 
سیرجان فقط یک قطبی پیش��رفت به وجود آمده و این اصاًل خوب و مطلوب نبوده 
و نخواهد بود. ش��رکت کننده دیگری می گفت باوجود توسعه و پیشرفت صنعت در 
س��یرجان که تقریب��اً 80 درصد آن ها در منطقه ی گل گهر تجمیع ش��ده اند در این 
نمایشگاه دیدم و مطمئن هستم با جود این صنعت پیشرفته باید امروز و فردا شهری 

به نام گل گهر را تأسیس کنند.  /  )نامه رسیده(
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گروه سیاسی: دردس��رهای حسن عباسی 
س��خنران جنجال��ی پایان��ی ن��دارد، او زیاد 
س��خنرانی می کن��د  و بیش��تر حرف هایش 
هم جنجالی اس��ت. س��ایت فرارو با بیان این 
مطلب در بررس��ی تریبون ه��ای جنجالی او 
چنین نوش��ت: حاال سپاه پاس��داران مجبور 
شده است بخش��ی از حرف های او را تکذیب 
کند. حرف هایی که بین المللی ش��ده اند و با 
زیرنویس انگلیس��ی در رس��انه های غربی و 
شبکه های اجتماعی دست به دست می شوند.

حسن عباسی در جدیدترین ادعای خود گفته 
است که دولت سه میلیارد دالر از خون بهای 
سردار شهید قاسم س��لیمانی درآمد خالص 
داشته که از س��وی قطر پرداخت شده است! 
چن��د روز پیش، پایگاه خبری میدل ایس��ت 
هم زمان با س��فر تمیم بن حمد آل ثانی، امیر 
قطر، به تهران مدعی ش��ده ب��ود که یکی از 
دالیل س��فر وی، پیشنهاد کمک سه میلیارد 
دالری به ایران ب��رای پرداخت غرامت هدف 
قرار دادن هواپیمای اوکراینی است که منجر 

به کشته شدن همه ۱۷۶ سرنشین آن شد. 
علی ربیعی سخنگوی دولت یک روز بعد این 
ادعا را تکذیب کرد. حسن عباسی همچنین 
گفته است که س��پاه با دستگیری جیسیون 
رضاییان باعث ش��ده اس��ت ک��ه دولت یک 
میلیارد و هفتصد میلی��ون دالر از آمریکا در 

ازای آزادی رضاییان دریافت کند. 
عباس��ی در ادامه سخنان خود پیشنهاد داده 
که ب��رای حل مش��کل تحریم ه��ا هر اکیپ 
گشتی سپاه با دستگیری ۱۰ تا ۲۰ آمریکایی 
می تواند درآمد زیادی کسب کند. به گفته او 
باب��ت هر آمریکایی می توان یک میلیارد دالر 
گرفت و اگ��ر هر هفته یک میلی��ارد دالر از 
آمریکا بگیریم ساالنه ۵۴ میلیارد دالر درآمد 
خواهیم داش��ت)!(. او در ادامه می گوید »کی 
در برجام قرار بود اینقدر درآمد کس��ب شود. 
توان داخل��ی را باید جّدی گرفت.«! حس��ن 
عباس��ی این موارد را به عن��وان نمونه هایی از 
روش سپاه در کسب درآمد عنوان کرده است. 
این اظهارات نامتعارف روز یکش��نبه از سوی 
سخنگوی سپاه پاسداران تکذیب شد. سردار 
رمضان شریف در این باره گفت: »هرچند بیان 
برخی مطالب و تحلیل های غیرمنطقی توسط 
کارش��ناس مذکور مسبوق به س��ابقه بوده و 
سپاه در مرداد ماه سال ۹۵ نیز بر اصالح این 
رویه تأکید کرده است؛ اما اعالم می کنیم این 
فرد در برخی محافل دیدگاه ها و برداشت های 

شخصی و بی پایه و اساس را مطرح کرده که در 
مواردی از جمله آنچه اخیراً مطرح شده توسط 
بدخواهان مورد دستاویز و هجمه به سپاه شده 
است در حالی که اصاًل واقعیت نداشته است.« 
س��خنگوی س��پاه دریافت خون بهای سردار 
شهید سلیمانی را رد کرد و گفت » خون بهای 
سردار س��لیمانی خروج اشغالگران تروریست 
آمریکایی از منطقه است و به فضل الهی این 
مهم تحقق خواهد یافت و هیچ معادل مادی 
نخواهد داشت.« وی همچنین منطق سازمان 
اطالعات س��پاه در برخورد با عوامل نفوذی و 
جاسوس های سرویس های اطالعاتی دشمن 
را در چارچوب وظایف مصرح و قانونی و یکی 
از تأثیرگذارترین عملکرد های س��پاه توصیف 
کرد. او همچنین خواس��تار رسیدگی مراجع 

قانونی به اظهارات این چنینی شد.
فرارو نوشت: »این اولین بار نیست که حسن 
عباس��ی برای سپاه دردسر ساز می شود. سال 
۹۵ نی��ز انتش��ار ویدئویی از او باعث ش��د که 
بازداشت شود. عباسی در آن ویدئو که مربوط 
به یک س��خنرانی در سال ۸۹ بود، خطاب به 
آمریکا گفته بود: »ش��ما چیزی دوست دارید 
مثل ارتش که بی سروصدا در پادگان ها باشد 
و اگر آب این کش��ور را بب��رد، هیچ صدایی از 
آن در نیاید و موضعی نگیرد.« این س��خنان 
عباسی موجب شکایت ارتش از او شد و سپاه 
پاس��داران نیز ضمن رد سخنان او اعالم کرد 

ک��ه این اظه��ارات قابل پیگرد اس��ت. در آن 
مقطع عباسی به اتهام »نشر اکاذیب و فراهم 
کردن جّو بدبینی نسبت به نیرو های مسلح« 
بازداشت شد. حسن عباسی در روز های اخیر 
نی��ز جنجال های دیگری به پا کرده اس��ت. او 
پس از آنکه مسعود کیمیایی فیلم ساز برجسته 
اع��الم کرد ب��ه احترام کشته ش��دگان حادثه 
سرنگونی هواپیمای مسافری حاضربه شرکت 
در جش��نواره فیلم فجر نیس��ت، در سخنان 
تندی به کیمیایی تاخت و خطاب به او گفت: 
»ما به امثال تو در این مملکت شرایطی دادیم 
که توانس��تی جلو بیایی.« او اف��زود: »نظام تا 
اآلن هم گذاشته فیلم هایت را بسازی و در آن 
جشنواره ای که من رییس تیم داوری جشنواره 
فجر بودم، فیلم جناب عالی را آوردم باال.«اشاره 

حسن عباسی به فیلم »جرم« مسعود کیمیایی 
بود که در بیست ونهمین دوره جشنواره فیلم 
فجر در سال ۱۳۸۹ سیمرغ بهترین فیلم را از 
آن خود کرد. با این وجود عباسی در آن دوره، 
در کنار جهانگیر الماس��ی، مجی��د انتظامی، 
ابوالقاسم طالبی، جابر قاسمعلی و علی معلم، 
فقط یک��ی از داوران بود. این ادعای حس��ن 
عباس��ی با واکنش جابر قاسمعلی مواجه شد 
که در روزنامه ش��رق ضمن یادداشتی، عالوه 
بر رّد ادعای او، نوشت که علی معلم در جلسه 
داوران پیش��نهاد داد برای»اعتبار بخش��یدن 
به جش��نواره« جایزه بهترین فیلم به »جرم« 
مسعود کیمیایی داده شود و سایر داوران هم 

پیشنهاد او را پذیرفتند.
حسن عباس��ی اما چند روز پس از شهادت 

سردار قاس��م س��لیمانی در یک سخنرانی 
جنجال��ی اظهارات��ی عجیب علی��ه اصالح 
طلب��ان مطرح کرد. او ب��ا عصبانیت خاصی 
ضمن هش��دار به دادستان کل کشور گفت: 
»اصالح طلب ها دارند با احساسات مردم در 
قضیه شهادت  قاسم سلیمانی بازی می کنند. 
اگر مردم ریختند این باند اصالح طلب رو تو 
خیابون کش��تند و تکه تکه کردند نگید که 
هشدار ندادید!« این سخنان عباسی با انتقاد 
برخی اصولگرایان نیز روبه رو شد. سایت الف 
وابس��ته به احمد توکلی در مطلبی نوشت: 
»این نخستین بار نیس��ت و آخرین بار هم 
نخواهد بود که ایش��ان در سخنانی تند و از 
سر عصبانیت کسی یا کسانی را می نوازد، اما 
یقیناً نخس��تین بار است که در زمانی مانند 
این زمان که خون پاک س��ردار س��لیمانی 
چنین وحدت ملی کم نظیری را در مقابله با 
تهدیدات خارجی پدید آورده و هنوز پیکر او 
نیز به خاک سپرده نشده کسی پیدا می شود 
که به همین راحتی از جانب مردم حکم به 

تکه تکه کردن مخالفان خود می دهد!«
این سایت اصول گرا نوشت: »حقیقت آن است 
که اگر قرار به ورود دادس��تان باش��د همین 
اظهارات اس��ت ک��ه ادله عقالن��ی و حقوقی 

قوی تر برای این منظور فراهم کرده است!«
اظهارات عجیب و دامنه دار حسن عباسی 
این گمان��ه را به وجود آورده اس��ت که او 
عامدانه این سخنان را بیان می کند. برخی 
حتی این س��ؤال را مط��رح کردند که آیا 
او یک نفوذی نیس��ت؟ جعفر محمدی، در 
س��ایت عصر ایران با طرح این پرسش که 
»نمی دانم حسن عباسی، نفوذی اسرائیل 
در ایران است یا نه«، نوشت: »اما می دانم 
اگر یک مأمور اسرائیلی می توانست سال ها 
در سیس��تم حکومتی ای��ران نفوذ کند و 
رفت��ه رفته ب��ه تریبون دار و تئوریس��ینی 
برای جری��ان حاکم تبدیل ش��ود، همان 
حرف های��ی را می زد که حس��ن عباس��ی 
می زند.« مشاور فرهنگی رییس جمهور نیز 
نسبت به تبعات سخنان عباسی هشدار داد 
و در توئیتی نوشت: »هنوز هم می گویم با 
زندانی شدن هیچ سخنران و فرد رسانه ای 
از جمله حس��ن عباسی و رائفی پور موافق 
نیستم؛ اما آیا در این کشور نهاد مسئولی 
هست که در باره هزینه های ملی ادعا های 
افراطی این افراد ارزیابی امنیتی درس��تی 

ارائه کند؟

 شماره 1208 
3 شنبه 12 بهمن 1398  سیاست

 سایت اصول گرای الف در مطلبی با انتقاد تند از حسن عباسی نوشت:
 »این نخستین بار نیست و آخرین بار هم نخواهد بود که ایشان در سخنانی
 تند و از سر عصبانیت کسی یا کسانی را می نوازد، اما یقیناً نخستین بار است
 که در زمانی مانند این زمان که خون پاک سردار سلیمانی چنین وحدت ملّی
 کم نظیری را در مقابله با تهدیدات خارجی پدید آورده کسی پیدا می شود که
به همین راحتی از جانب مردم حکم به تکه تکه کردن
مخالفان خود می دهد!«

نگاه

واکنش اصول گرایان به ردصالحیت اصالح طلبان
احراز صالحیت را

سخت نکنید
رد صالحی��ت طی��ف وس��یعی از اصالح طلب��ان واکن��ش برخ��ی 
اصول گرای��ان را ه��م برانگیخت تا در این هفت��ه برخی آن ها به این 
امر واکنش نش��ان دهند. احمد توکلی یکی از همین افراد مش��هور 
در اردوی اصول گرای��ان اس��ت ک��ه طی نامه ای به ش��ورای نگهبان 
خواستار تجدید نظر و اصالح در این امر شده است. این عضو مجمع 
تشخیص مصلت نظام در نامه خود خطاب به اعضای شورای نگهبان 
آورده است: طرز برخورد با اکثر داوطلبان اصالح طلب از چند جهت 
نیازمند اصالح اس��ت. این برادران و خواهران به دلیل فقدان شرایط 
مذکور در بند ۱، ۲ و ۴ که حاوی عدم التزام و اعتقاد به والیت فقیه 
و نظام جمهوری اس��المی رد صالحیت ش��ده اند. در حالی که شرط 
التزام عملی به نظام اس��المی را ظاهراً به معنای پذیرش حاکمیت و 

تبعیت از قانون باید دانست.  
وی گفته است: اگر کسی به چراغ قرمز گاهی بی اعتنایی می کند از 
التزام عملی به نظام ساقط نمی شود. بلی اگر بی اعتنائی به دستورات 
حکومت عادت وی باش��د فاقد این ش��رط خواهد بود. احمد توکلی 
شرط آخر را مدرن تر از همه دانسته و خاطر نشان کرد: قانون حتی 
وفاداری کامل در عمل را نخواسته است، بلکه ابراز وفاداری را کافی 
می داند. کدام یک از افراد نامبرده در فهرست پیوست را می شناسید 
که این ش��رایط چهارگان��ه را ندارند. وی تأکید کرد: ممکن اس��ت 
برخی از ایش��ان به قبول نداش��تن والیت فقی��ه و مخالفت با نظام 
یا مواف��ق مذاکره با آمری��کا یا اصرار بر اهمیت مناس��بات خارجی 
در ام��ور داخلی یا مخالف��ت با حجاب اجباری یا دف��اع از برگزاری 
کنسرت در مشهد شهرت داش��ته باشند! اما تا وقتی که مخالفت ها 
جامه عمل نپوش��یده باشد آن ها فاقد ش��رایط پنج گانه مذکور برای 
ردصالحیت نیستند. وی در نامه اش اصالح طلبان را یک جریان غیر 
منضب��ط و طیفی خواند و در عین ح��ال تأکید کرد: ولی تفکر آنان 
در می��ان مردم طرف��داران زیادی دارد و نمی ت��وان و نباید آن ها را 
نادیده گرفت. ش��رط عقل و حکومت داری علوی به حس��اب آوردن 
آنان اس��ت. از بی اعتنائی و سخت گیری فقط دلخوری و حتی نفرت 
زاییده می ش��ود. آن وقت اهداف سیاسی حکومت که وحدت ملّی از 
اهم آن هاس��ت از دسترس دور می ش��ود. احمد توکلی در ادامه نامه 
خود هش��دار داد: حذف نامزد هایی ش��بیه افرادی که در فهرس��ت 
پیوس��ت نامبرده شده اند، به جای وحدت، شقاق ایجاد می کند و در 

وضعیتی که ما در آن به سر می بریم این امر خطرناک است.
توکل��ی در ادام��ه نامه خ��ود نوش��ت: الزم به ذکر اس��ت که احراز 
صالحیت ه��ا امری واجب اس��ت. چرا که ما نمی خواهیم کس��ی را 
مج��ازات کنیم که اصل را بر برائت بدانی��م، بلکه می خواهیم امانت 
بس��پاریم و شرط عقل بالش��ک احراز امانت داری و صالحیت است. 
چنانک��ه حضرت آیت ا... خامنه ای به ش��ورای نگهب��ان فرمودند که 

احراز صالحیت قطعی است، ولی احراز را خیلی سخت نکنید.

سخنگوی سپاه بخشی از حرف های
حسن عباسی را تکذیب کرد

دردسرهای یک 
سخنران 
جنجالی

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای آسفالت 

محوطه جمعه بازار و بخشی از پیاده رواهی فضای سبز جنب بلوار اقئم  
شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر: تهیه مصالح و اجرای آسفالت محوطه جمعه 
بازار و بخشی از پیاده روهای فضای سبز جنب بلوار قائم( به شماره 2098005674000105 را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران 
و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام 
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 98/11/12 می باشد. 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 18 روز دوشنبه تاریخ 98/11/21   
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19 روز  پنج شنبه تاریخ 98/12/1  

زمان بازگشایی پاکت ها: 14:40 روز  شنبه تاریخ 98/12/3  
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

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح

 و اجرای جدولگذاری معارب سطح شهر شماره 10 سال 1398 )نوبت دوم(  
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

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

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

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

بدینوس�یله به اطالع کلیه اعض�اء زیرمجموعه اتحادیه های صنفی فوق الذکر می رس�اند در صورت 
تمایل به عضویت در هیأت مدیره و بازرسی این اتحادیه ها با در دست داشتن اصل و کپی شناسنامه، 
کارت مل�ی، پروانه کس�ب معتب�ر و مدرک تحصیلی حداق�ل دیپلم )برای افراد فاقد س�ابقه هیأت 
مدیره( از تاریخ 98/11/13 به مدت 10 روز به اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سیرجان واقع 

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

هیأت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان سیرجان 

جناب آقای محسن احمدی 
مدیر دبستان مرحوم یونسی نجف شهر 

از زحمات و تالش های شما برادر بزرگوار در جهت تحصیل و آموزش 
دانش آموزان تقدیر و تشکر به عمل می آید. 

جمعی از والدین 

جناب آقایان

 مهندس عباسلو 
ریاست محترم برق زیدآباد 

جناب آقای 

مهندس حبیبی 
از ُحسن همکاری و تالش شما بزرگواران و همکاران تان 

در ایج�اد و اصالح بخش�ی از ش�بکه ب�رق محمودآباد 

س�ادات کم�ال تش�کر و قدردان�ی را داری�م. موفقیت 

روزافزون شما را از درگاه خداوند منان خواستاریم. 

دهیاری و شورای اسالمی 
محمودآباد سادات 

آقای رضا حکمتی  
انتص�اب جنابعال�ی را ب�ه ریاس�ت حوزه 

بانک صادرات س�یرجان، شهربابک، بافت 

تبریک می گویم.

شرکت حمل ونقل سپهر سمنگان 
محمدی



مجتبی رضایی 

تی��م فوتبال گل گهر در اولین ب��ازی از دور 
برگشت رقابت های لیگ برتر دست از عادت 
مأل��وف خود بر نداش��ت و باز هم به رقبا در 
خانه امتیاز داد. این بار سایپا تیم ضعیف لیگ 
بود که آمد و یک امتیاز ش��یرین از گل گهر 
گرفت و رفت. کمتر هوادار س��یرجانی باور 
می کرد تیم تقویت ش��ده گل گه��ر در نیم 
فصل به تیم پایین نش��ین سایپا که تاکنون 
8 باخ��ت در کارنام��ه اش دارد امتیاز بدهد. 
اگرچه در فوتبال برد و باخت و مساوی حتی 
برابر ضعیف ترین و یا قوی ترین تیم ها قابل 
پیش بینی نیس��ت اما انتظ��ار اهالی فوتبال 
س��یرجان این بود پس از این همه باخت و 
مس��اوی در بازی های گذشته و با توجه به 
خانه تکانی که در ترکیب تیم صورت گرفت 
و از س��ویی نیاز ُمبرم گل گهر به پیروزی و 
کس��ب س��ه امتیاز در بازی های برگش��ت، 
حداق��ل در ب��ازی نخس��تین از این مرحله 
پیروزی را برای هوادارانش به ارمغان می آورد 
اما نتیجه این بازی  نشان داد نه خانی آمده 
و نه خانی رفته است.! اگر چه پیشتر مجید 
جاللی می توانس��ت ادعا کند این تیم را در 
میان��ه کار تحویل گرفته و آن را نبس��ته و 
پاسخگو نیس��ت اما این مربی در میانه نیم 
فصل ب��ا کنار گ��ذاردن 5 بازیکن قبلی که 
به قول خودش توانایی الزم را در مس��ابقه ها 
نداش��تند و اضافه کردن 5 بازیکن جدید با 
انتخاب خودش س��عی ک��رد  این تیم را در 
فصل نقل و انتق��االت تقویت کند در حالی 
که در این بازی نشانی از گل گهر تقویت شده 

ندیدیم.
یونس شاکری از شهر خودرو، احمد زنده روح 
از ماشین س��ازی، س��ید احمد موس��وی از 
تراکت��ور، رض��ا علیاری از نس��اجی و میالد 
کمندانی از تیم ملوان بندرانزلی هر کدام  با 
عقد قراردادهای جداگانه ای  به عضویت تیم 
گل گهر درآمدند تا 50 درصد ترکیب تیم به 
خواست و انتخاب مربیان و حمایت مدیران 
باش��گاه. تغییر کرده باش��د. اگرچه می توان 
ادع��ا کرد ترکیب جدید تی��م هنوز در آغاز 
راه است و خودش را نشناخته و به مرور جا 
می افتد)که امیدواری عالقمندان هم است( 
اما متأس��فانه جز گلی که یونس شاکری با 
اس��تفاده از ویژگی های گلزن��ی خودش با 
ضربه سر وارد دروازه سایپا کرد چیز خاصی 

از بازیکنان جدی��د ندیدیم و حتی انتظارها 
از احمد زنده روح مدافعی که س��ابقه بازی 
در تیم های مختل��ف  لیگ برتر و بازی های 
آس��یایی دارد برآورده نشد تا گل گهر خیلی 
زود گل مساوی را دریافت کند و دو امتیاز از 
سه امتیاز کسب شده با گل یونس شاکری را 

به راحتی آب خوردن  از کف بدهد. 
عالوه ب��ر ای��ن تاکتیک قاب��ل توجهی که 
بر مبنای آن به تناس��ب حض��ور بازیکنان 

جدید می بایس��ت در زمین برای پیروزی بر 
حریف از س��وی مربی گل گهر اتخاذ می شد 
دیده نش��د و داور در یک بازی کسل کننده 
سوت پایان را در حالی زد که انگار تغییری 
در تیم ایجاد نش��ده است. با این وجود امید 
می رود مجید جاللی دربازی های آینده )این 
یادداشت قبل از بازی با پارس جنوبی نوشته 
ش��ده و از نتیجه آن نگارنده بی خبر است( 
بتواند با تزریق روحی��ه امید و پیاده کردن 

تاکتیک مؤثر حداق��ل در بازی های خانگی 
امتیازه��ای الزم را برای ماندن کس��ب کند 
تا ترس از س��قوط برای تیمی که تا این جا 
دومین کاندیدای س��قوط پس از شهرداری 
بوشهر نام گرفته دور شود و مردم سیرجان 
پس از س��الیان سال که چشم شان به لیگ 

برتر روشن شد نا امید نشوند. 

 نیاز به پوست اندازی
گل گه��ر برای نی��ل به این مقص��ود نیاز به 
پوس��ت اندازی بیش��تر دارد و نبای��د تنه��ا 
بازیکنان��ش را قربانی کند. باش��گاه، هیأت 
مدی��ره و کادر فن��ی جاهایی هس��تند که 
می توان با ایجاد تغییر در آن شوک بیشتری 
به تی��م داد. این که یک سرپرس��ت را دور 
خودش چرخاند و دست آخر آن را برکنار و 
بعد از مدتی برای دلجویی به او حکم مشاور 

داد مشکلی از تیم حل نمی کند. 
چه بسا کارایی فردی مثل بدخشان بیشتر 
از دیگ��ران باش��د و عضوی��ت او در هیأت 
مدیره تأثیرش از حضور اعضایی که سابقه 
فوتبالی در آن ندارد بیش��تر باشد. اگر چه 
امروز دور و بر ای��ن تیم و به خصوص کادر 
فّنی را در کنار جاللی اعضای دست دومی 

گرفته اند که س��یرجانی نیس��تند و همین 
موجب کاهش ضریب آمادگی تیم می شود. 
سؤال این جاس��ت که آیا در سیرجان افراد 
با س��ابقه فوتبالی یافت نمی ش��وند که در 
ترکیب هیأت مدیره قرار گیرند؟ آیا افرادی 
یافت نمی شوند که با شرایط سیرجان آشنا 
باش��ند و به مجی��د جالل��ی در کادر فنی 
کمک کنند؟ آیا مشاوران روانشناسی یافت 
نمی ش��وند که علت العلل این همه باخت و 
از دس��ت دادن امتیازهای مفت و مجانی را 
به حریفان ضعیف تر از خود ارزیابی کنند؟ 
پیش��تر نوش��تیم آنچه گل گهر را می تواند 
قب��ل از حریف��ان زمین گی��ر کن��د همین 
حاشیه هایی است که تمام نمی شوند. بازی 
با اسامی چون ویلموتس که با خرج زیاد به 
این شهر آورده ش��د و یا چهره هایی چون 
علی دایی، مجتبی جباری، آیاندا پاتوسی، 
رحمان احمدی و گادوین منشأ مشکلی از 
این تیم حل نمی کند. چند بازیکن و مربی 
بدون نام به این تیم بیشتر می تواند کمک 
کند تا اسامی دهان پرکنی که یا پیر شده اند 
و ی��ا چون علی دایی حاضر به مربیگری در 
سیرجان نیستند. گل گهر قبل از تغییر در 
ترکیب بازیکنان و تقویت تیم باید نسبت به 
افزایش روحیه تیم کار کند و دست آخر با 
یک پوست اندازی در درون باشگاه و هیأت 
مدیره و کمک های جاللی در کادر فّنی، به 
اص��ل خود برگردد تا همچنان بر روی یک 

ریل از کار افتاده حرکت نکند.
ای��ن تی��م که ام��روز یک��ی از متمول ترین 
تیم های حاضر در لیگ است با فاصله بسیار 
زیاد از تیم هایی قرار دارد که یک دهم بودجه 
آن را ندارن��د. آیا دل هیچکس در گل گهر و 
بیرون گل گهر برای دور ریختن این بودجه ها 

نمی سوزد؟
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این کنار کشیدن ها شکست 
است نه دست آورد

سعید قرایی

فوتبال نبردی دارد بس��یار س��خت تر از نبرد داخل زمی��ن و آن رقابت 
بیرون از زمین چمن فوتبال است که پشت میزها و روی اسناد و کاغذها 
رق��م می خورد، جایی که به جای بازیکنان با ش��ورت ورزش��ی، مردان 
شیک پوش کت و شلواری باید با کالم و قلم راه حفاظت از تیم های خود 

و البته باز کردن دروازه رقیبان را بلد باشند.
چه بسا اگر بیرون از زمین بازنده باشید، شما هرچقدر هم در داخل زمین 
قدرت داشته باشید و بازیکن درجه یک در ترکیب خود قرار دهید، بازهم 
محکوم به شکستید. فوتبال ملی ما که سال هاست در آسیا درجا زده است 
دقیقاً از همین جا شکست می خورد. جایی که سال هاست رقابت های بیرون 
از زمین خود را بلد نیست به درستی بازی کند و با نابلدی مدیرانش، این 
رقابت های پشت میز را واگذار می کند تا خیلی راحت شکست ها به داخل 
زمین هم راه پیدا کند. در همه س��ال های گذشته دیپلماسی و مدیریت 
فوتبال ایران در مواجه با رقیبان خارجی اش، شکس��ت را نتیجه آش��کار 
فعالیت خود کرده اس��ت و این شکست ها آنقدر ادامه دار بوده که حاال به 
بزرگ ترین باخت ممکن رس��یده اس��ت و آن اتفاقی است که برای چهار 

نماینده ایران در جام باشگاه های آسیا رخ داده است.
در این ک��ه ظالمانه ترین و غیرمنطقی ترین تصمیم ممکن از س��وی »ای  
اف س��ی« برای باشگاه های ایرانی اتخاذ شده است و گرفتن حق میزبانی 
از تیم های ایرانی به هیچ وجه با غرور ملّی ایرانیان س��ازگاری ندارد جای 
هیچ ابهامی نیست، اما از این سو باید دید تا چه اندازه دستگاه مدیریتی 
فوتبال ما به خصوص در ابعاد بین الملل ضعف داش��ته اس��ت که به این 
راحتی مغلوب تصمیم رقیبانش می ش��ود. مسلماً زمانی که ای اف سی با 
فشار فدراسیون های فوتبال رقیب ایران، چنین تصمیمی را اتخاذ می کند، 
ساده ترین واکنش فدراسیون فوتبال ایران را مورد ارزیابی قرار می دهد که 
تصمیم اشتباه به کنار کش��یدن از مسابقات و به تبع آن محرومیت های 
شدید بعد از آن است تا با شکست مدیریت بیرون از زمین فوتبال ایران، 
عماًل رقیبی هم در داخل زمین برای آن ها از سمت ایران باقی نماند. نکته 
نگران کننده تر اینکه هر زمان مقامات مدیریتی ایران تأکید داشتند که با 
اخذ فالن تصمیم، ضمن حفظ غرور ملّی، محرومیتی نیز برای این کشور 
پیامد نخواهد داش��ت، دقیقاً بدترین و شدیدترین تصمیمات بین المللی 
علیه ایران اخذ شده است و حاال هم که مقامات فوتبال ایران تأکید دارند 
در صورت کناره گیری تیم های باش��گاهی ایران اتف��اق خاصی به غیر از 
جریم��ه نقدی رخ نخواهد داد، به ش��ّدت چهار س��تون تن تمام ایرانیان 

فوتبال دوست از تبعات این تصمیم به لرزه افتاده است!
دستگاه دیپلماسی و مدیریت فوتبال ایران که آنقدر ضعیف و فاقد نفوذ 
در نهادهای بین المللی است که به راحتی اجازه اخذ چنین تصمیماتی 
برای خود به دیگران می دهد، در برابر این تصمیمات نیز هیچ استراتژی 
محکمی برای وتو و یا لغو آن ها ندارد تا جداً از همه ضعف های مدیریتی 
فوتبال در داخل کش��ور، مشخص ش��ود که در خارج از کشور هم هیچ 

شاخه قابل اتکایی نداریم./ تک به تک

بازگشت نا امیدکننده گل گهر به  بازی های نیم فصل دومنقد و نظر

گل گهر نیاز به 
پوست اندازی دارد

 گل گهر برای نیل به این مقصود نیاز به پوست اندازی بیشتر دارد 
و نباید تنها بازیکنانش را قربانی کند. باشگاه، هیأت مدیره و کادر فنّی 
جاهایی هستند که می توان با ایجاد تغییر در آن شوک بیشتری به
 تیم داد. این که یک سرپرست را دور خودش چرخاند و دست آخر
 آن را برکنار و بعد از مدتی برای دلجویی به او حکم مشاور داد 
مشکلی از تیم حل نمی کند. چه بسا کارایی فردی مثل بدخشان 
بیشتر از دیگران باشد و عضویت او در هیأت مدیره تأثیرش از حضور 
اعضایی که سابقه فوتبالی در آن ندارند بیشتر باشد

 اگر چه پیشتر مجید جاللی می توانست ادعا کند این تیم را در میانه راه 
تحویل گرفته و آن را نبسته و پاسخگو نیست اما این مربی در میانه نیم فصل با 
کنار گذاردن 5 بازیکن و اضافه کردن 5 بازیکن جدید با انتخاب خودش سعی 
کرد این تیم را در فصل نقل و انتقاالت تقویت کند در حالی که در این بازی نشانی 
از گل گهر تقویت شده ندیدیم. اگرچه می توان گفت ترکیب جدید تیم هنوز در 
آغاز راه است و خودش را نشناخته و به مرور جا می افتد  اما متأسفانه جز گلی که 
یونس شاکری با استفاده از ویژگی های گلزنی خودش با ضربه سر وارد دروازه 
سایپا کرد چیز خاصی از بازیکنان جدید در این بازی دیده نشد

جناب امير محمد عززي 
از سياوش كياني 

    بسيار شنيده ايم ؛
       از اپكدامني اش ؛

         از اصالت ، ژناده گي 
                    و زبرگي كوروش

                        از وافداري آرش ...
                                 و شنيديم 

همنام سياوش ،

فرزند محشر و اننسي ؛

         همركاب تو گشته ؛
                          كه رد

                         ژناده گي و واف ؛
                   شهره هب آافق است ؛

رپ خنده باد اين هم ركابي؛
         و فرخنده باد پيشه ي نو .

دوستدار شما
و دعاگوي  

    خانواده ي يزداني نيا 

“فـــرهمــــند”
باشگاه سوارکاری يزدان

آگهي مزایده فروش پسته 
شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد حدود 400 تن انواع پسته از 

محصول تولیدی خود را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند، 

بدینوسیله از اشخاص حقیقی و حقوقی که تمایل به خرید دارند دعوت به عمل می آید 

جهت رؤیت نمونه محصوالت ارائه شده برای فروش و اخذ برگ شرایط شرکت در مزایده 

حداکثر تا تاریخ 98/11/15 همه روزه بجز ایام تعطیل در ساعات اداری به دفتر شرکت 

واقع در سیرجان، بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی، شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد 

مراجعه و یا با شماره تلفن های 42305430-42304403-034 واحد بازرگانی شرکت 

و شماره همراه 09131456552 مدیر واحد بازرگانی تماس و یا جهت اطالع از شرایط 

 www.pistachio-tooka.ir سایت  به  فروش  مورد  پسته  اقالم  همچنین  و  مزایده 

مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 98/11/16 

تحویل دبیرخانه شرکت نمایند. زمان برگزاری مزایده روز چهارشنبه 98/11/16 رأس 

ساعت 11 صبح در محل دفتر مرکزی شرکت می باشد. 

 

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد
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نگارستان : هفته گذش��ته پردیس دانشگاه 
آزاد س��یرجان به مدت 3 روز ش��اهد برپایی 
دومین نمایشگاه و همایش بین المللی معدن، 
صنای��ع معدن��ی و زنجیره تأمین ف��والد بود 
ک��ه در آن بیش از 100 غرفه از س��وی ده ها 
شرکت معدنی و صنعتی از سراسر کشور برپا 
شده بود. یکی از مهمترین شرکت های حاضر 
در این نمایش��گاه ش��رکت معدنی و صنعتی 
گل گهر بود که میزان باالیی از توانمندی های 
خ��ود را در این نمایش��گاه ب��زرگ ارائه کرد. 
حضور مس��ئوالن بلند پایه اس��تانی در کنار 
مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
نمایندگان اس��تان کرمان در مجلس شورای 
اسالمی، معاونین و مدیران استانداری کرمان، 
مس��ئولین اس��تانی و شهرس��تانی و مدیران 
ش��رکت های فوالدی و صنعتی کشور در این 
مراس��م نش��ان دهنده اهمیت این نمایشگاه 

بین المللی بود.
ب��ه گ��زارش روابط عمومی و ام��ور بین الملل 

ش��رکت معدن��ی و صنعت��ی گل گه��ر، این 
نمایش��گاه دس��تاوردهای مفیدی برای ارتقاء 
توانمندی  شرکت های حاضر در نمایشگاه که 
در بی��ش از 8 هزار متر مرب��ع فضای داخلی 
سرپوش��یده و 5 ه��زار مت��ر فضای ب��از، برپا 
ش��ده بود در پی داش��ت. برگزاری 3 کارگاه 
آموزش��ی ش��امل »کمپی��ن رس��انه ای برای 
بنگاه های معدنی«، »صنایع معدنی و توسعه 
پای��دار« و » از چالش تا ارزش؛ ارزش آفرینی 
اس��تارتاپ ها در زنجیره تأمین فوالد« توسط 
روابط عمومی و امور بین الملل شرکت معدنی 
و صنعت��ی گل گهر از جمله برنامه های جنبی 
این نمایشگاه ویژه خبرنگاران و اصحاب رسانه 
بود که مورد اس��تقبال قرار گرفت. مهمترین 

هدف، همکاری در بومی سازی قطعات است.

◄گل گهر پرچم دار صنعت و معدن
در جری��ان این نمایش��گاه مهن��دس محمد 
ایرانمنش مدیر روابط عمومی و امور بین الملل 

ش��رکت معدن��ی و صنعت��ی گل گه��ر گفت:  
»منطقه ی گل گهر و اکثر ش��رکت هایی که در 
نمایش��گاه حضور داش��تند و با توجه به اینکه 
بی��ش از۴0 درص��د ظرفیت تولیدات کش��ور 
در زمینه س��نگ آهن و محصوالت وابسته در 
منطق��ه گل گهر انجام می ش��ود، خواس��ته ی 
تمامی شرکت های منطقه گل گهر بود، که این 
نمایشگاه در س��یرجان برگزار شود و به دلیل 
پتانس��یل باالی س��یرجان در زمینه معدنی و 
صنعتی، ش��رکت معدن��ی و صنعتی گل گهر 
خواه��ان برگ��زاری نمایش��گاه در س��یرجان 
بودن��د. وی اف��زود: گل گهر به عن��وان یکی از 
پرچمداران صنعت س��نگ آهن و فوالد کشور 
در ای��ن نمایش��گاه حضور پرقدرتی داش��ت و 
آخرین دس��تاوردهایی که در این س��ال ها در 
تکمیل زنجیره فوالد داشته است را به نمایش 
گذاشت. دستاوردهایی در زمینه بومی سازی و 
مهندسی معکوس قطعات، پروژه هایی در حوزه 
مس��ئولیت های اجتماعی نظیر پ��روژه انتقال 

آب خلی��ج فارس، پروژه بیمارس��تان گل گهر 
و پ��روژه فاضالب ک��ه در کنار ای��ن برنامه ها، 
همایش های تخصصی هم برگزار ش��د و نتایج 
خوبی داش��ت.« مدی��ر روابط عموم��ی و امور 
بین الملل ش��رکت معدن��ی و صنعتی گل گهر 
مهمترین برنامه  تدارک دیده شده این شرکت 
را در نمایشگاه صنایع معدنی و زنجیره تأمین 
فوالد)SIMEX( سیرجان، به نمایش گذاشتن 
بومی سازی و مهندسی معکوس قطعات عنوان 
کرد و در پاس��خ اینکه گل گهر چه هدفی را در 
این نمایشگاه دنبال کرد افزود: »قطعاتی را که 
بومی س��ازی کردیم اینجا به نمایش گذاشتیم 
و این یکی از دس��تاوردهای نمایش��گاه بود تا 
بازدیدکنن��دگان از این توانایی ه��ا در منطقه 
گل گهر آگاه ش��وند.« ایرانمنش افزود: یکی از 
اهداف اصلی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 
از حضور در این نمایش��گاه این بود که هرکس 
ک��ه توانایی دارد قطعاتی که مورد نیاز گل گهر 
اس��ت را بس��ازد و در این زمینه همکاری کند 

تا این قطعات بیش��تر از گذش��ته بومی سازی 
شوند. همچنین صنعت گران سیرجان، استان 
و سراسر کشور با بازدید از نمایشگاه، اطالعات 
جامعی را به دست آورند که چه قطعاتی را در 
منطقه گل گهر نیاز داریم تا برای ش��رکت های 

منطقه گل گهر تهیه کنند.«

◄سخنان مشاور وزیر صنعت و معدن
دکتر سّیدعلی حس��ینی مشاور وزیر صنعت، 
معدن و تجارت  نیز در جریان  این نمایشگاه 
با اش��اره به اینکه توجه به بخش خصوصی از 
سیاس��ت های وزارت صنعت، معدن و تجارت 
اس��ت ام��ا نمی دانم چ��را بخ��ش خصوصی 
را ج��ّدی نمی گیری��م؟ گف��ت: اکنون بخش 
خصوص��ی می توان��د در کنار بخ��ش دولتی 
کمک کند. مشکالت بخش دولتی که بزرگ 
و س��نگین ش��ده و نمی تواند حرکت کند، اما 
بخش خصوصی چابک و سریع می تواند خیلی 
از مش��کالت را حل کند و امیدواریم مدیران، 
بخ��ش خصوصی را جّدی بگی��رد. وی افزود: 
بحث نخب��گان و مدیریت جوان کش��ور باید 
در دس��تور کار همه شرکت ها باشد. داریم به 
سن پیری مدیریت می رسیم و تا زمانی که به 
جوان ها اعتماد نکرده و به آنها اعتبار ندهیم، 
انگیزه را در آنها کشته ایم. دکتر دهقان معاون 
اس��تاندار کرمان نیز با اشاره به حضور خوب 
ش��رکت های معدن��ی از جمل��ه گل گه��ر در 
این نمایش��گاه اظهار کرد: همیشه در استان 
کرمان این تأکی��د وجود دارد هر صنعتی که 
در منطق��ه ای رش��د می کند، هم��ان منطقه 
نیز باید همراه صنعت رش��د کند و نیاز داریم 
ش��رکت های مختل��ف تولیدی در س��یرجان 
همپای شرکت های بزرگ رشد و زنجیره کار 

را تکمیل کنند که این مسئله اتفاق می افتد.
وی اف��زود: قطعات و مواد م��ورد نیاز در روند 
کار را اگر در سیرجان نتوانیم پیدا کنیم، باید 

از داخل اس��تان تأمین ش��ود و حتی االمکان 
نیاز ها از داخل کش��ور و بومی سازی رفع شود 
و اصرار اس��تاندار و سیاست استان بر همین 
مس��ئله بوده و حت��ی از ش��رکت های بزرگ 
خواسته ش��ده مراودات تجاری و سپرده ها را 

نیز در شهرستان و استان متمرکز کنند .

◄جشنواره ایده های ارزش آفرین 
به گ��زارش روابط عمومی و ام��ور بین الملل 
گل گه��ر همزم��ان با نمایش��گاه س��یرجان، 
جش��نواره ایده ه��ای ارزش آفری��ن به عنوان 
اولین رویداد ارائه نیازه��ای فناورانه معدن و 
صنایع معدنی با حض��ور مهندس مالرحمان 
مدیرعامل ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر 
و مدی��ران عامل ش��رکت های بزرگ معدن و 
صنایع معدن��ی در محل صن��دوق نوآوری و 
شکوفایی ریاس��ت جمهوری در تهران برگزار 
ش��د. این جش��نواره نیز که ب��ا حضور هفت 
شرکت بزرگ معدن و صنایع معدنی از جمله 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر و با حمایت 
س��ازمان ایمیدرو برگ��زار ش��د از ۴00 ایده 
نوآورانه در آن رونمایی گردید و ش��رکت های 
بزرگ معدن و صنایع معدنی با هم اندیش��ی، 
پیوند صنعت و دانش بنیان ها را رقم زدند. در 
این رویداد ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر 
به عنوان یکی از حامیان اصلی جش��نواره، به 
ارائ��ه نیازهای فناورانه ح��وزه معدن و صنایع 
معدنی در این جشنواره پرداخت. بر پایه این 
گزارش در مراس��م اختتامیه جشنواره تهران 
چندی��ن تفاه��م نامه همکاری بین ش��رکت 
معدن��ی و صنعت��ی گل گهر با ش��رکت های 
مختلف در ح��وزه تصفیه گاز خروجی گندله 
سازی، اکتشاف کانس��ارهای عمیق، شیرین 
س��ازی آب، اکتش��اف معادن، رطوبت س��نج، 
آنالی��ز تصویری و نرم افزاره��ای آنالیز عددی 

منعقد گردید.

ب�زرگ  نمایش�گاه  برگ�زاری  ب�ا  همزم�ان 
توانمندی های ش�رکت های معدن�ی و صنعتی در 
سیرجان، مدیرعامل شرکت سنگ آهن گهرزمین 
که از شرکت های حاضر در این نمایشگاه بود طی 
بیانیه ای از متخصصان و نخبه گان این شرکت که 
کار طراحی و مهندس�ی کلیه ی عملیات اجرایی 
را در پروژه های ساخت داخل، به ویژه، پروژه های 
شاخص تولید غلتک ها و قطعات کاربیدتنگستن 
سیس�تم HPGR و لوله های ضد س�ایش انتقال 

اسالری، بر عهده داشته اند تقدیر نمود.
متن این بیانیه به این شرح است:

***

بسمه تعالی
تحریم ش��کن  و  اثربخ��ش  ب��زرگ،  دس��تاوردهای 
بومی سازی در ش��رکت سنگ آهن گهرزمین که در 
پرتو عنایات الهی و در راستای اجرای اهداف اقتصاد 
مقاومتی و ب��ا هّمت و عملکرد جهادی مهندس��ین 
نخبه و توانمند شرکت، در سومین سال بنیان گذاری 
مجموعه بومی سازی، به نتیجه رسیده است، حقیقتاً، 
زمینه پیشرو بودن شرکت در این فعالیت مقّدس را 
در جمع ش��رکت های معدنی کشور، آن هم در مدت 
زمان بس��یار کوتاه فراهم نموده و باور ما می توانیم را 

به صورت عملی به منصه ظهور رسانیده است. 
بر همین اس��اس، بر خ��ود الزم می دانم تا از کلیه ی 

مهندس��ین خالق با قدرت حل مساله و دغدغه مند 
ش��رکت، به صورت عام و معاونت توسعه و مهندسی 
ش��رکت، به صورت خ��اص و از مجموع��ه همکاران 
بومی س��ازی که طراحی و مهندسی کلیه ی عملیات 
اجرای��ی را در پروژه ه��ای س��اخت داخ��ل، به ویژه، 
پروژه ه��ای ش��اخص تولی��د غلتک ه��ا و قطع��ات 
کاربیدتنگس��تن سیس��تم HPGR و لوله های ضد 
س��ایش انتقال اس��الری، بر عهده داش��ته و موجب 
جلوگی��ری از خروج ارز س��الیانه به می��زان حدود 3 
میلیون یورو در س��طح ش��رکت و با پتانسیل حدود 

30 میلیون یورو س��الیانه در سطح ملّی گردیده اند، 
به ص��ورت وی��ژه، تش��کر نمای��م. امی��دوارم، ای��ن 
فعالیت های ارزش��مند، کماکان، ب��ا اقتدا به منویات 
رهب��ر معظم انق��الب در مباحث اقتص��اد مقاومتی 
و س��اخت داخل و تمس��ک ب��ه روح مطهرحضرت 
سّیدالش��هدا )علیه الّس��الم( جبهه مقاومت، س��ردار 
دل ها و فرمانده عزیزمان ش��هید سلیمانی رضوان ا... 
تعال��ي علیه، تداوم یافت��ه و موجبات عظمت هرچه 
بیشتر ایران س��ربلند و ش��رکت بزرگ گهرزمین را 

فراهم نماید. 

◄ نخستین شرکتی هستیم که رول های
اچ پی جی را بومی سازی کردیم

در حاش��یه دومین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع 
معدنی و زنجی��ره تامین فوالد در س��یرجان قائم مقام 
شرکت گهر زمین و مدیر مجتمع این  شرکت نیز اظهار 
کرد:  ما بهره بردار معدن ش��ماره س��ه منطقه عمومی 
گل گهر هس��تیم که ب��زرگ ترین معدن س��نگ آهن 
خاورمیانه است و ذخیره حدود ۶۴0 میلیون تن سنگ 
آهن دارد.مهندس رحیمیان افزود: ش��رکت سنگ آهن 
گهرزمین در بومی س��ازی قطعات کارخانه کنسانتره و 
گندله فعال اس��ت و نخس��تین ش��رکتی هس��تیم که 
رول های اچ پی جی را بومی س��ازی و اس��تفاده کردیم. 
وی گف��ت: َش��فت اچ پی ج��ی نیز که قطع��ه خارجی 
وارداتی بود، بومی سازی کردیم و در حال استفاده است 

و در نمایشگاه در معرض دید قرار دارد. 
رحیمیان در ادامه گفت: از ابتدای س��ال ۹1 تاکنون ۷0 
میلیون تن سنگ آهن استخراج و نزدیک به ۴00 میلیون 
تن باطله ب��رداری انجام داده ایم و مجموع عملیات معدن 
کاری م��ا حدود۴۷0 میلیون تن می ش��ود. وی افزود: در 
حال حاضر دو خط کنسانتره داریم که هر کدام با ظرفیت 
س��االنه ۲ میلیون تن، فّعال اس��ت و در سال گذشته ۴ 
میلیون و ۴00 هزار تن کنسانتره تولید کرده ایم و اولین 
صادرکننده کنس��انتره بودیم.وی با اش��اره به اینکه خط 
سوم کنسانتره ما پیشرفت فیزیکی ۶۷ درصد دارد که در 
مهرماه سال ۹۹ به بهره برداری می رسد، تصریح کرد: خط 
گندله 5 میلیون تنی داریم که قرارداد خارجی آن با یک 
شرکت آلمانی با۹0 میلیون یورو و قرارداد ساخت داخل 
و پیمانکار نصب با قرارداد500 میلیارد تومان و ۹ میلیون 

یورو منعقد شده است.

نگارس�تان: مدیرعامل شرکت توسعه آهن 
و فوالد گل گهر س��یرجان در حاشیه دومین 
نمایش��گاه بین المللی معدن، صنایع معدنی 
و زنجی��ره تأمین فوالد در س��یرجان گفت: 
با افزایش س��طح تولید فوالد در س��یرجان 
این شهرس��تان می رود که ب��ه پایلوت فوالد 
در منطق��ه تبدیل ش��ود. مهن��دس محمد 
محیاپور با اشاره به اینکه بیش از۲0 میلیون 
تن کنسانتره در شهرس��تان سیرجان تولید 
می ش��ود و بی��ش از ۲0 میلیون تن ظرفیت 
گندله س��ازی در این ش��هر داریم افزود: در 
منطقه صنعتی و معدنی گل گهر بیش از یک 
و نیم میلی��ارد تن ذخیره معدنی وجود دارد 
که رکورددار کشور است. وی افزود: سیرجان 
بزرگ ترین عرضه کننده آهن اسفنجی کشور 
است و بخش عمده زنجیره فوالد تکمیل شده 
و بزرگ ترین کوره تولید شمش جنوب شرق 

کش��ور را در این شهرس��تان داریم. محیاپور 
با اش��اره به پتانس��یل های ویژه شهرس��تان 
س��یرجان و گل گهر بیان ک��رد: این منطقه 
چشم انداز ویژه ای برای سرمایه گذاری دارد و 
با توجه به این که س��االنه بیش از50 میلیون 
تن م��اده معدنی برداش��ت می ش��ود، بیش 

از350 میلیون تن فعالیت معدنی ساالنه در 
شهرس��تان صورت می گیرد و ظرفیت باالیی 
برای س��رمایه گذاری در زمینه ماشین آالت 
معدنی وجود دارد. مدیرعامل شرکت توسعه 
آهن و فوالد س��یرجان با اش��اره به اینکه با 
جس��ارت و حمایت های��ی ک��ه در منطق��ه 
گل گهر صورت گرفته، مهندس��ی معکوس و 
بومی سازی انجام ش��ده و برخی کارها برای 
نخستین بار در کشور در این منطقه صورت 

گرفته است.
محیاپ��ور ب��ا بی��ان اینک��ه در شهرس��تان 
س��یرجان در حوزه صنعت، معدن و تجارت 
کاره��ای بزرگ��ی صورت گرفته که بخش��ی 
از صنعت کش��ور را متح��ّول می کند اظهار 
کرد: ش��رکت های بزرگی در منطقه گل گهر 
فعالی��ت می کنند که کارخانه ه��ای احیاء و 
تکنولوژی میدرکس کاماًل بومی س��ازی شده 

و در ش��رایط تحریم همه منس��جم و مصّمم 
رأس  در  را  توس��عه ای  کاره��ای  هس��تیم 
کاره��ای خود ق��رار بدهیم و ش��عار ما این 
اس��ت که در زمان تحریم خود را محکم تر و 
قوی تر اثبات کنیم. وی با اشاره به هماهنگی 
رسانه ها و مس��ووالن شهرستان سیرجان در 
راس��تای توسعه شهرس��تان افزود: سیرجان 
به دلیل مس��ووالن هماهنگ، مردم ارزش��ی 
و ظرفیت های تج��اری، صنعتی و معدنی از 

خاص ترین شهرستان هاست.
این گ��زارش حاکی اس��ت مدی��ر بازرگانی 
ش��رکت توس��عه آهن و ف��والد گل گهر نیز 
در در حاش��یه برگ��زاری ای��ن نمایش��گاه 
گفت: ش��رکت توسعه آهن و فوالد در میانه 
زنجیره فوالد کشور بزرگ ترین تولیدکننده 
خاورمیانه اس��ت. مجتبی جواه��ری افزود: 
هنوز پروژه های توس��عه ای فوالدس��ازی راه 

نیفتاده و در حال حاضر با بیش از۴0 درصد 
تأمین اس��فنجی فوالدس��ازی های کش��ور، 
بزرگتری��ن تأمی��ن کنن��ده آهن اس��فنجی 
کش��ور هس��تیم. وی با بی��ان اینکه کیفیت 
ب��االی محصول ب��رای فوالدس��ازها جذاب 
است، افزود: با سیاست گذاری ها و تالش ها، 
علیرغم تحریم و محدودیت، برای رسیدن به 
ذوب، ریخته گ��ری و تولید ورق قراردادهای 
متن��وع منعقد و ارز مورد نیاز تأمین ش��ده 

است.
مدیر بازرگانی ش��رکت توس��عه آهن و فوالد 
گل گهر بیان کرد: هدف شرکت از حضور در 
نمایشگاه، به نمایش گذاشتن توانمندی های 
ش��رکت های بومی با مدیریت بومی اس��ت و 
شرکت توسعه آهن و فوالد سیرجان یکی از 
شرکت های موفق است که در کشور فعالیت 
می کن��د و۹0 درصد مدیران آن بومی بوده و 

رشد چشمگیری در بخش های توسعه دارد. 
وی با اش��اره به اینکه این نمایش��گاه برای 
م��ردم و صاحب��ان صنعت و س��رمایه پیام 
دارد، گفت: گل گهر در بازه زمانی10 س��اله 
به س��رعت رش��د ک��رده اما در پش��تیبانی 
صنع��ت و تولی��د قطعات آنچنان رش��دی 
نداش��ته و امیدواریم این نمایشگاه بهانه ای 
برای جلب صاحبان س��رمایه بش��ود که به 
ج��ای مس��تغالت، مس��کن و ... بیایند در 
تولید و ساخت قطعات و تجهیزات صنعتی 
س��رمایه گذاری کنند تا س��یرجان و استان 
کرمان تبدیل به اس��تان صنعتی شده و در 
تولی��د قطعات و مهندس��ی معکوس مدعی 
باش��د و با هم افزای��ی در تولید به توس��عه 

شهری و صنعت بومی کمک می کند.
وی اف��زود: عم��ده نیروهای بخ��ش اجرایی 
گل گهر بومی هستند و رشد دادن و حمایت 
از شرکت های دانش بنیان و نخبگان منطقه 
و اس��تان کرم��ان و ش��رکت ها در منطق��ه 
گل گهر، موجب ایجاد ارزش افزوده بیش��تر 
می ش��ود زیرا هزینه حمل را نخواهند داشت 

و در همین منطقه تولید و مصرف می شود.
جواه��ری اظهار ک��رد: امیدواری��م خروجی 
نمایش��گاه این باش��د که به پشتوانه صنعت، 
حجم زی��ادی از قطعات مورد نیاز در ش��هر 

سیرجان تولید واشتغال زیادی ایجاد کند.

ارزیابی مثبت مسئوالن گل گهر
از نمایشگاه و همایش بین المللی معدن و زنجیره تأمین فوالد 

دستاورد های 
 SIMEX  نمایشگاه
2020  در سیرجان

بیانیه مدیر عامل شرکت گهر زمین راجع به موفقیت های این شرکت 
در بومی سازی قطعات 

آغاز سومین سال 
بومی سازی در گهرزمین
امیدوارم، این فعالیت های ارزشمند، در مباحث اقتصاد مقاومتی و
 ساخت داخل کماکان تداوم یافته و موجبات عظمت هرچه بیشتر ایران سربلند و 
شرکت بزرگ گهرزمین را فراهم نماید

مدیرعامل شرکت توسعه آهن و فوالد سیرجان خبر داد:

بزرگترین تولید کننده آهن اسفنجی هستیم
با جسارت و حمایت هایی که در منطقه گل گهر صورت گرفته، مهندسی معکوس و بومی سازی انجام شده و برخی کارها برای نخستین بار در کشور در این منطقه صورت گرفته است



 شماره 1208 
 شنبه 12 بهمن 1398  بهداشت و سالمت6

مناقصه عمومي اصالح و بازسازي و تجهيز

گاه خوردو سنگين آتش نشاني اويكو  يك دست
ش�ركت توس�عه، عمران و مديريت منطقه گل گهر در نظر دارد جهت اصالح و بازس�ازي و تجهيز يك 

دس�تگاه خودرو س�نگين آتش نش�اني اويكو را به ش�ركت هاي داراي حداقل پروانه بهره برداري در 

خصوص تجهيز و بازس�ازي خودروهاي آتش نش�اني يا ش�ركت هاي داراي گري�د A تجهيزات آتش 

نشاني و امداد و نجات و خدمات شهري و تجهيزات كاربري هاي خاص واگذار نمايد لذا از شركت هاي 

ذيص�الح متقاض�ي دعوت به عمل مي آيد جهت اخذ اس�ناد مناقصه از تاريخ 98/11/9 به س�ايت اين 

شركت به آدرس www.geg-area.com مراجعه نمايند. 

1_آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه از سايت ساعت: 15:00 مورخ 1398/11/15
۲ _آخرين زمان ارائه پاكت ها و پيشنهادات ساعت: 15:00 مورخ 1398/11/16 

3_شركت در قبول يا رد پيشنهادات مختار است.
۴_مبلغ سپرده شركت در مناقصه 95/000/000 ريال

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

۷_تاريخ بازديد از پروژه : 1398/11/1۲
8_محل تحويل اس�ناد و پيش�نهادات: س�يرجان_كيلومتر 50 جاده محور س�يرجان _شيراز، شركت 
معدني وصنعتي گل گهر س�اختمان هاي هلدينگ مس�تقر بر تپه ،بلوك 5 )ش�ركت توسعه، عمران و 

مديريت منطقه گل گهر(
9_تلفن جهت هر نوع هماهنگي : 09131۴۲06۴۲ آقاي بلوردي

مديريت امور حقوقي و قرارداد ها

اعضای شورای اسالمی شهر سیرجان

اطالعیه اعالن عمومی عوارض محلی شهرداری بلورد در سال 1399
به اطالع شهروندان ارجمند ساكن در محدوده و حريم بلورد می رساند در اجرای تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوبه 138۷/۲/1۷ مجلس شورای اسالمی كشور و انتخاب 
شهرداران مصوب 13۷5/3/1 و اصالحات بعدی آن تعرفه عوارض محلی شهرداری بلورد برای سال 1399 پس از تهيه و تقديم اليحه مربوطه در شهرداری و تصويب توسط شورای محترم 

اسالمی شهرطبق مصوبه شماره  ۲61 مورخ 98/09/10 به تاييد فرماندار محترم سيرجان رسيده است. اين اطالعيه به منزله اعالن عمومی می باشد. 
روابط عمومی شهرداری بلورد

فهرست تعرفه عوارض محلی قابل وصول شهرداری بلورد

1: عوارض ساخت و ساز:  تعرفه شماره 1  : عوارض زيربنا 
)احداث اعيانی( از نوع مسكونی به صورت تك واحدی)پذيره( 
تعرفه شماره ۲ : عوارض زيربنا )احداث اعيانی( صدور پروانه 
ذيره(   ( مسكونی  هايی  آپارتمان  و  ها  مجتمع  ساختمانی 
واحد  از يك  مربع  متر  يك  پذيره  عوارض   :   3 تعرفه شماره 
تجاری تعرفه شماره ۴ : عوارض پذيره يك متر مربع از چند 
نيروی  و  اداری  پذيره  عوارض   : شماره5  تعرفه  تجاری  واحد 
های  واحد  پذيره  عوارض   :  6 تعرفه شماره  نظامی  و  انتظامی 
تعرفه شماره۷   توقفگاه  و  نقل،انبار  و  صنعتی،كارگاهی، حمل 
پزشكان،  مطب  واحدهای  ساختمانی  پروانه  صدور  عوارض   :
روان پزشكان، بينايی سنجی، راديو لوژيست ها، سونو گرافی، 
: عوارض پذيره  داروخانه ها و حرفه وابسته تعرفه شماره  8 

صدور پروانه و يا صدور مجوز برای هتل ها و اماكن گردشگری 
صدور  عوارض   :  9 شماره  تعرفه  ها  مسافرخانه  و  وتفريحی 
ورزشی،  خدماتی،آموزشی،  های  واحد  ساختمانی  پروانه 
عوارض   :10 شماره  تعرفه  درمانی  بهداشتی  هنری،  فرهنگی، 
پذيره كاربری كشاورزی تعرفه شماره 11: عوارض پذيره ساير 
كاربری هاتعرفه شماره 1۲ : عوارض بر ارزش افزوده ناشی از 
 :  13 شماره  تعرفه  شهری  توسعه  و  عمران  های  طرح  اجرای 
عوارض بالكن و پيش آمدگی تعرفه شماره 1۴ : عوارض سطح 
عمران  و  نوسازی  قانون   ۲ ماده  مشمول  كه  شهر)شهرهايی 
شهری نمی باشند(تعرفه شماره 15 : عوارض بهره برداری در 
كاربری غير مرتبط تعرفه شماره 16: عوارض ديواركشی حياط 
و  تمديد  عوارض   :  1۷ شماره  تعرفه   اراضی  وحصاركشی  ها 
تجديد پروانه هاي ساختماني تعرفه شماره 18: عوارض ارزش 
افزوده ناشی از درخواست تغيير كاربری امالك تعرفه شماره 
19:  عوارض تفكيك عرصه های كمتر از پانصد متر مربع تعرفه 

شماره ۲0 :  عوارض تفكيك اعيانی تعرفه شماره ۲1 :عوارض تامين 
پاركينگ تعرفه شماره ۲۲:  عوارض خزانه آموزش و پرورش 

2: عوارض کسب مشاغل و حرف خاص:  تعرفه شماره 
های  فعاليت  برای  استفاده  مورد  فضای شهری  بر  عوارض   :  1
اقتصادی  و  خدماتی  توليدی،  واحدهای  كليه  دائمی  و  فصلی 
ملك( مساحت  ملك،  جغرافيايی  محل  شغل،  نوع  )براساس 
تعرفه شماره ۲ : عوارض بر فضای شهری مورد استفاده برای 

فعاليتهای بانكی

3 : اشخاص حقوقی )عمومی دولتی و غیر دولتی( :
  تعرفه شماره 1 : عوارض بر تبليغات محيطی به غير از تابلوهای 
: عوارض بر فضای اشغال شده توسط  معرفی تعرفه شماره ۲ 
ترانسفورماتورها،  مخابراتی،  های  )دكل  شهری  تاسيسات 
ساليانه  عوارض   :  3 شماره  تعرفه   )... و  مخابراتی  های  پست 

از  برداری  بهره  عوارض   :  ۴ شماره  تعرفه  ها  سيكلت  موتور 
اتوبان ها و بزرگراه ها و تونل ها و معابر سطح شهر

و : مؤديان خاص  : تعرفه شماره 1 : عوارض قطع اشجار

: بهای خدمات آتش  4 : بهای خدمات :  تعرفه شماره 1 
نشانی تعرفه شماره ۲ : بهای خدمات حفظ و نگه داری فضای 
سبز تعرفه شماره3 : بهای صدور دفترچه پروانه ساختمانی و 
بهای خدمات   : تعرفه شماره۴  المثني  و  پايانكار  صدورگواهي 
بهای خدمات   :  5 تعرفه شماره  ارزيابي  گزارش  و  كارشناسي 
خارجی  اتباع  خدمات  بهای   :  6 شماره  تعرفه  فروشان  دست 
مديريت  خدمات  بهای   :   ۷ شماره  تعرفه  ساليانه  صورت  به 
پسماندتعرفه شماره 8 : بهای خدمات ترميم حفاری در اجرای 
خسارت وارده به خيابانهای اصلی و فرعی شهرتعرفه شماره9 

: بهای خدمات كاركرد ماشين آالت شهرداری

شهروندان محترم برای اطالع از نحوه محاسبه و جزئیات بیشتر به واحد درآمد شهرداری مراجعه نمائید

آگهي مزایده فروش زمين دهیاري شریف آباد
دهياری شريف آباد در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۷1 شورای اسالمی روستا 
تعداد 10 قطعه زمين از طريق مزايده به فروش رساند. عالقه مندان می توانند جهت 
آگهی  هزينه  ضمنًا  نمايند.  مراجعه  مركزی  بخشداری  به  مزايده  اسناد  دريافت 
روزنامه بر عهده برندگان مزايده می باشد. ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مزايده 

در اسناد مربوطه می باشد. 

- آخرين مهلت دريافت اسناد مزايده تا پايان وقت اداری 98/11/۲9 
- تحويل پيشنهادات تا پايان وقت اداری 98/11/30 در محل بخشداری 

- بازگشايی پيشنهادات ساعت 10 صبح مورخ 98/1۲/1 در محل بخشداری



مصطفی امیری مقدم

 اس��تان کرمان از دیر باز به دلیل تاریخ و 
تمدنی که داش��ته و دارد و شاخص هایی 
ک��ه از آن برخوردار اس��ت، همواره مورد 
توجه کارشناس��ان فرهنگی قرار داش��ته 
اس��ت. با این وجود اما عقب ماندگی های 
فرهنگی در این استان و شهرهای آن که 
از گذشته تاریخی برخوردار بوده اند ذهن 
اف��راد عالقمن��د را درگیر خ��ود می کند. 
وجود انواع آس��یب های اجتماعی، تبعات 
حضور گس��ترده اتباع خارجی و نیز نبود 
ش��اخص های الزم برای آموزش بیشتر و 
بهتر در کن��ار امکانات مح��دود از جمله 
عواملی اس��ت که به این عقب ماندگی ها 
بیشتر دامن می زند. چندی پیش مدیرکل 
دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری 
کرم��ان با اقدامات انج��ام گرفته در قالب 
دفاتر تسهیلگری شاخص های فرهنگی در 
کرمان در حال افزایش و بهبودی دانست. 
این گفته وی در حالی است که مخاطرات 
و آسیب های اجتماعی موجود در حاشیه 
ش��هرهای مختلف اس��تان نمایان است و 
راهکاری ه��م برای کاه��ش آن تا کنون 

آن طور که باید پیش بینی نش��ده اس��ت. 
او البته با اش��اره به برنامه اجرایی کنترل 
و کاهش آس��یب های اجتماعی می گوید: 
یک��ی از این راه ها ایجاد و راه اندازی دفاتر 
تس��هیلگری اس��ت که فعالیت خود را با 
همین اهداف آغاز کرده اند. وی می گوید: 
دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری 
بای��د جلوتر از زمان حرک��ت کند زیرا در 
این صورت از بروز مشکالت و علل مسائل 
جلوگیری می کند. وی با اش��اره به اینکه 
مس��ائل اجتماعی فقط یک ریش��ه ندارد 
معتقد اس��ت: مطبوعات باید انعکاس نیاز 
جامعه باشند و اگر نیازهای واقعی جامعه 
منعکس ش��ود بس��یاری از مش��کالت در 
حوزه فرهنگ و اجتماع برطرف می ش��ود. 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور نیز 
چندی پیش از عقب ماندگی های اس��تان 
کرمان در بخش های دیگر سخن به میان 
آورد و اظهار کرد: زیرس��اخت های استان 
کرمان در حوزه فرهنگی و علم و فناوری 
تا حدودی ضعیف است و مشکالت جدی 
زیرساختی در این استان مشاهده می شود 
ک��ه بیش��تر مش��کالت زیرس��اخت های 
فرهنگی اس��ت که نشان می دهد با توجه 

به پیش��ینه تاریخی مردم این منطقه باید 
مردم این استان در ابتدا خودشان را باور 
کنن��د اما درعی��ن حال  اتفاق��ات خیلی 
خوبی در کرمان، س��یرجان  و رفسنجان 
در حال رخ دادن اس��ت. وی معتقد است: 
حرک��ت اس��تان کرمان در پ��ارک علم و 
فناوری، هم در س��طح ش��هر و دانشگاه و 
هم در جهت گیری جدیدی که دانشگاه ها 
گرفتن��د، بس��یار امیدوارکننده اس��ت و 
دانش بنیان��ی  ش��رکت های  از  بس��یاری 
ک��ه در اینجا دیدم در س��طح کش��وری 
عم��ل می کنند. وی با بی��ان اینکه حذف 
می ش��ود  باع��ث  س��نتی  سیس��تم های 
درآمدها بیشتر شده و افراد تحصیل کرده 
به اش��تغال گرفته  شوند، می گوید: حضور 
ش��رکت های دانش بنیان موجب می شود 
درآمد سیس��تم باال برود و زمینه اشتغال 
برای قشر تحصیل کرده را بیش از گذشته 

مهیا  کند.
اس��تاندار کرمان نیز این اس��تان را دارای 
پتانسیل های باالیی با ظرفیت های فراوان 
فرهنگی می ش��مارد و معتقد است با این 
وجود در حوزه فرهنگ عقب ماندگی هایی 
داریم که باید با تالش بیشتر جبران شوند. 

وی جبران عقب ماندگی های استان را در 
این بخش ها نیازمند کار مضاعف متولیان 
فرهنگی می داند و می گوید: سابقه تاریخی 
و تم��دن ای��ن اس��تان می طلب��د در این 
حوزه ها به خص��وص در ابعاد اجتماعی آن 
بیش��تر کار شود. اما نکته ای که همواره از 
آن غفلت می شود جایگاه سیرجان در این 
اس��تان در بخش های تاریخی و فرهنگی 

است. 
جاذبه ه��ای  وج��ود  تاریخ��ی،  گذش��ته 
گردش��گری و صنایعی چون فرش، گلیم، 
دیگر  صنایع دس��تباف ک��ه خانواده های 
سیرجانی تبحر خاصی در تولید آن دارند، 
آث��ار تاریخی باقیمانده از نس��ل قدیم که 

نیازمند بازس��ازی و حفاظت بیشتر دارند، 
دانشگاه های در حال توس��عه، رسانه های 
پتانس��یل های  دیگ��ر  و  فع��ال  جمع��ی 
تاریخ��ی و فرهنگی که این شهرس��تان از 
آن برخوردار است وظیفه شورای فرهنگ 
عمومی را س��نگین تر می کند تا با تقویت 
ای��ن زیرس��اخت ها در کن��ار برنامه ریزی 
اجتماع��ی،  آس��یب های  کاه��ش  ب��رای 
بخش��ی از عق��ب ماندگی ه��ای فرهنگی 
در ای��ن شهرس��تان را که پ��س از کرمان 
پرجمعیت ترین ش��هر استان است جبران 
نمود. این موض��وع گزارش مفصل تری در 
نگاه کارشناس��ان می طلبد که به موقع به 

آن خواهیم پرداخت. 

محمدعلی آزادیخواه 

پرنده، در قف�ِس قلبش عمری ب�رای زندگی 
نغمه سرایی می کند 

■ دردناکترین ناخوشی ها تنها نادانی است. 
■ لعنت و نفرین بر کس��ی است که خیلی ساده 
و آسان یادش رفته که »آدم« آفریده شده است. 
■ از ناکس��ی و پست فطرتی است که تعدادی از 

مردم می روند با فرومایه ترین دزدان معاشر می شوند. 
■ هوایی که تنف��س می کنیم، انباش��ته از نامردمی ها، بی رحمی ها و 

حق خوری های آدم ها نسبت به هم است. 
■ س��وگند می خورم که همه ی بدبختی هایمان ناشی از نادانی و عدم 

َدرْک مان از ساختاِر جامعه ایست که به هم زده ایم. 
■ خاکستر و دود فرزندان آتشند که با هم َسِر سازگاری ندارند. 

■ پشتوانه ی گورستان تنها مرگ است که پیوسته آبادش می دارد. 
■ تنها خوشامدگویی است که دروغ ها را شنیدنی می کند. 

■ آِب تنبل همیشه ی خدا دنبال چاله می گردد تا مرداِب بوگندو شود 
و همانجا بمیرد. 

■ عاش��ِق پرنده ای هس��تم ک��ه در قفِس قلبش عمری ب��راِی زندگی 
نغمه سرایی می کند. 

■ دروغگوی درجه ی یک آب ها، سراب هایند. 
■ روزگاِر روزهای کرِم ابریشم، شب هایند. 

■ زندگی کرم ابریشم یعنی تجربه ی کوتاه زندان، بیگاری و اعدام. 
■ در سرزمینی که ایمان فلک به باد می رود، باد را هم می توان گره زد. 
■ از ب��س ت��وی دلش را خالی کردند، ناگهان »توت��م« کرد. )توتم: از 

درون تنبیدن(
■ هّمِت آبادمان را خراب کردند تا بغداِد خراب شان را آباد کنند. 

■ در خیلی جاها دسْت دسِت کسی که دسْت به جیب می برد. 
■ سکوت گفتگوی پنهانی فریادهای زندانی در گلوهاست. 

 شماره 1208 
7 شنبه 12 بهمن 1398  فرهنگ و هنر

دو پنجم پایتخت در اختیار کرمانی ها 
در غیاب س��یرجان که پیش��تر نامزد پایتخت کتاب بود، جلس��ه داوری 
شش��مین پایتخت کتاب ایران به منظور بررس��ی برنامه  های پنج نامزد 
نهایی راه یافته به شش��مین دوره پایتخت کتاب ایران  در وزارت ارشاد با 
حضور نمایندگان ارشاد بم و رفسنجان برگزار شد و نمایندگان شهرهای 
راه یافت��ه ب��ه مرحله نهایی؛ ب��ه دفاع معرفی و تش��ریح برنامه های خود 
پرداختند. در این جلسه اعظم جوشایی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد بم  با 
اشاره به پیشینه ۶ هزار ساله این شهر، از فرصت پایتخت شدن این شهر 
برای بازگشت نخبگان برای ایجاد یک پویش فرهنگی و یاری رساندن به 

فعالیت  های فرهنگی این شهر سخن گفت. 
ایمان محمد آبادی رئیس اداره فرهنگ و ارش��اد ش��هر رفسنجان نیز از 
اجرای ۳۶ طرح و برنامه، مش��ارکت ۷۰ نهاد در ترویج کتابخوانی و چهار 

طرح ویژه برای کتاب و کتابخوانی در شهر رفسنجان سخن گفت. 

خبر

سیرجان کجای این نمودار قرار می گیرد

عقب ماندگی های فرهنگی 
در استان کرمان 

کاریکلماتور

م
ُ
امير محمد جان،عززي

ببَم ،
ِشنُفتَم كوالك ِكـــــردي ؛

ُگلُم با يِي تيــــــر
چن تا نوشوُن هـــدف گــــرفتي ؟

آفـــــرين ؛
به اين همــــت مـــــــردانه؛
    درود بــــــــر اين سليقه؛

     با اون اسبُوي خوش ركــــابـــت ؛
      حــــقـا كه نــــام زيبــــاش نشان 

                       سپـــهر انـــــديـــــَشتِه . 
ها والُّووووووووووووووووووو 

"دوستدار تو ساينا فرهمند"

آگهی تجدید  مناقصه شهرداری بلورد ) نوبت دوم( 
شهرداری بلورد در نظر دارد به استناد بند 1 مصوبه شماره  263 مورخ 98/09/24 شورای 
اس�امی ش�هر،  اجرای پروژه آسفالت تعدادی از معابر ش�هر بلورد  را  از طریق مناقصه با 
ش�رایط مندرج در آگهی به پیمانکار واجد الش�رایط که دارای رتبه بندی از معاونت برنامه 
ریزی ونظارت راهبردی ریاست جمهوری باشد واگذار نماید لذا واجدین شرایط می توانند 

از تاریخ 98/11/12 جهت تهیه اسناد مناقصه به شهرداری بلورد مراجعه نمایند

شرایط شرکت در مناقصه :
1-س�پرده ش�رکت در مناقصه مبلغ 400.000.000ریال که بایس�تی  به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر یا 
واریز وجه به حساب سپرده شهرداری بلورد  به شماره 0109586219005 بانک ملی شعبه شهید عباسپور 
2-هرگاه برندگان اول تا س�وم به هر نحو از انعقاد قرارداد خودداری نمایند به ترتیب س�پرده 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 اطاعات مربوطه در اسناد مناقصه موجود می باشد  

6- هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه است 

سید مرتضی مداحی - شهردار بلورد 

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
آگهی دعوت 

ش�رکت فنی مهندس�ی لعل گستر س�یرجان ثبت شده به 
شماره 1754 شناسه ملی 10862101437 

بدین وس�یله از کلیه س�هامداران دعوت به عمل می آید در 
جلس�ه مجمع عموم�ی عادی بطور فوق الع�اده که در تاریخ 
98/11/21 س�اعت 10 صب�ح در محل قانونی ش�رکت برگزار 

می گردد حضور بهم رسانند. 

دستور جلسه:                     1- انتخاب مدیران 
2- انتخاب بازرسین             3- انتخاب روزنامه شرکت 

هیأت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
 بطور فوق العاده )نوبت دوم( 

شرکت کشاورزی و دامپروری و تحقیقاتی
 شهید جهانگیری سیرجان )در حال تصفیه(

قابل توجه کلیه اعضاء شرکت کشاورزی و دامپروری و تحقیقاتی شهید 
می رساند   588 ثبت  شماره  به  تصفیه(  حال  )در  سیرجان  جهانگیری 
که جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت دوم( شرکت در 
سالن  محل  در  بعدازظهر   3 ساعت  رأس   98/11/26 مورخ  شنبه  روز 
اجتماعات جهاد کشاورزی سیرجان برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضاء 

جهت حضور در جلسه دعوت به عمل می آید. 
دستور کار جلسه: 

روند  تصفیه در خصوص  هیأت  انجام شده  فعالیت های  گزارش   -1
کاری انحال شرکت 

2- انتخاب هیأت تصفیه و یا تمدید مأموریت اعضاء قبل 
مدیر هیأت تصفیه 
شرکت شهید جهانگیری سیرجان )در حال تصفیه(

محمد خادم پیر 

محمد غیوری

ام��روز 12 بهمن س��الروز انتش��ار 
اولی��ن ش��ماره نگارس��تان و آغاز 
بیست وس��ومین س��ال این نشریه 
محلی است. نگارستان در12 بهمن ۷۶ اولین شماره اش 
را منتش��ر ک��رد ک��ه در واقع نقط��ه عطف��ی در تاریخ 
فرهنگ شهر و مردم س��یرجان محسوب می شود. دهه 
هفتاد به ویژه س��ه سال پایانی این دهه از تأثیرگذارترین 
دوره های تاریخ مطبوع��ات در تصمیم گیری ها و رتق و 
فتق امور مردم است. شاید بتوان شروع انتشار نگارستان 

در سیرجان را نیز به مشابه این مقطع تأثیرگذار دانست 
و بس��ی جای خوشحالی است که این موج رشد و کمال 
در سیرجان زودتر از پایتخت به راه افتاد. امروز در حالی 
به بیست و س��ومین س��ال عمر انتش��ار این نشریه قدم 
می گذاریم که در بسیاری از رویدادهای سیرجان نقش و 
رد تأثیرگذاری از خود بر جای گذاشته است. رویدادهای 
فرهنگی، هنری، اجتماعی، سیاس��ی و ورزش��ی که اگر 
بخواهیم گوش��ه ای از آن را برش��ماریم و از باب تجدید 

خاط��ره به آن پرداخت، مثنوی هزار من می طلبد. البته 
از نش��ریات به ویژه نش��ریات چاپی که در گذشته و قبل 
از فراگیری رس��انه های دیجیتال تنها راه ارتباط گیری و 
آگاهی مردم بوده اند و هنوز نیز هستند انتظاری جز این 

نمی توان داشت.
هنوز و با وجود فراگیری رسانه های دیجیتال اعتماد مردم 
به رسانه های کاغذی و چاپی که با تحریریه مشخص و در 
مکانی مشخص و با داشتن مجوزهای رسمی بیشتر است 

تا رسانه هایی که بدون عیان بودن هویت گردانندگانش 
در حال فعالیت هستند.

از چند س��ال پیش که رس��انه های دیجیتال در جامه 
گوش��ی های تلفن هوش��مند بر مردم حلول کردند و 
خود را نمایاندند بنا به اذعان برخی کارشناس��ان دوره 
پایان حیات نشریات کاغذی فرا رسید اما هنوز رنگ و 
بوی نش��ریات کاغذی برای عمده مردم عوض نشده و 

همچنان تأثیر خودش را دارد.

هنوز رنگ و بوی نشریات کاغذی جاری است



 شماره 1208 
 شنبه 12 بهمن 1398  بهداشت و سالمت8

اکبر اسدی *

کرونا نام خانواده ای 
از ویروس ها اس��ت، 
از  ک��ه  به ط��وری 
بیماری س��رماخوردگی عادی ت��ا بیماری 
بسیار خطرناک س��ارس را در بر می گیرد. 
بر اس��اس آنچه در اخبار آم��ده اولین فرد 
مبتال به بیماری ناش��ی از کرونا ویروس در 
بدن یک زن در کش��ور تایلند، رؤیت ش��د. 
این زن عالئ��م خفیفی از بیماری ذات الریه 
داش��ت و چن��د روز قب��ل از آن، از ش��هر 
ووهان به تایلند بازگش��ته بود. سه روز بعد 
دیده ش��دن فرد گرفتاری به ویروس کرونا 
در ژاپن خبرس��از شد. او نیز پیشتر، سفری 
به ش��هر ووهان چین داشت. شش روز بعد 

از اولی��ن قربانی، دومین نفر نیز در روز 27 
دی ماه در شهر ووهان چین به خاطر کرونا 
درگذشت. او یک پیرمرد 70 ساله بود. بعد 
از ای��ن اتفاق، نگرانی ها درباره ویروس مورد 
بحث افزایش یافت، و تعداد تلفات بیش��تر 
ش��د به طوری که به سرعت تعداد زیادی از 

ش��هروندان چینی را به زمی��ن انداخت. اما 
قضیه زمانی همه کش��ورهای دنیا را نگران 
کرد که روز به روز با افزایش شّدت »ویروس 
کرونا« به تعطیالت مربوط به ش��روع سال 
جدی��د چینی ه��ا در روز 5 بهمن نزدیک 
می شدیم! با شروع تعطیالت، مردم زیادی 

از ای��ن کش��ور به نقاط مختلف دنیا س��فر 
می کنند. اگرچه مقامات چینی خیلی زود 
اهالی ش��هر ووهان را قرنطین��ه کردند، اما 
کار از کار گذش��ته ب��ود و ویروس کرونا به 
شهرهای پکن )پایتخت(، شانگهای و شنژن 
نیز سرایت کرد. پس از آن اخباری از انتقال 

این ویروس به برخی کش��ورها منتشر شد 
البته در کشور ما به لطف خدا با مراقبت های 
نظام من��د و راه ان��دازی پایگاه ه��ای مراقب 
مرزی و فرودگاهی تاکنون مشکلی در مورد 
این ویروس نداشته اما با توجه به ارتباطات 
متنوع ما با کشور چین و برخی کشورهای 
درگیر احتمال انتقال این بیماری در کشور 

دور از ذهن نیست و باید مراقبت کرد. 
این ویروس قدرتمند به سیستم تنفسی 
حمله می کند و منجر به آس��یب هایی در 
ریه می ش��ود.کرونا ویروس بسیار مسری 
اس��ت و مثل بیماری آنفلوآن��زا از طریق 
تماس با هر چیزی که به آن آلوده ش��ده 
باشد، تنفس، سرفه یا عطسه، قابل  انتقال 
اس��ت. عالئم این ویروس درس��ت شبیه 
سرماخوردگی و آنفلوآنزا است و عالئمی 

مانند آبریزش بینی، س��ردرد، سرفه، تب، 
تنگی نفس، لرزش و درد بدن و در موارد 
شدیدتر، عفونت می تواند به ویژه در افراد 
مس��ن، مبتالیان به بیماری های قلبی و 
خودایمنی، باعث ذات الریه، س��ندرم حاد 
تنفسی، نارسایی کلیه و حتی مرگ شود. 
هنوز هیچ واکس��نی ب��رای کروناویروس 
وجود ندارد. ب��ا این حال برای جلوگیری 
از عفون��ت کرونا باید هم��ان کارهایی را 
که برای پیشگیری سرماخوردگی توصیه 
می ش��ود، انج��ام داد؛ مانند اس��تفاده از 
صابون ه��ای ضدباکتری و اس��پری های 

حاوی الکل و شستشوی دست ها. 
چند توصیه وزارت بهداش��ت و درمان در 
پیش��گیری از ابتال به کروناویروس که بر 
آن تأکید هم شده عبارت اند از: - دستان 

خ��ود را چند بار در روز به مدت 20 ثانیه 
با آب و صابون بش��ویید. اگر آب و صابون 
در دسترس شما نیست با یک ضدعفونی 
کننده الکلی دس��تان خود ر ا بشویید، با 
دستان کثیف چشم ها، بینی و دهان خود 
را لمس نکنید، موقع عطسه و سرفه دهان 
و بینی خود را با دستمال بپوشانید و بعد 
دستمال را دور بیندازید، از ارتباط نزدیک 
با کسانی که بیمار هستند اجتناب کنید، 
پخت صحیح و کامل گوشت و تخم مرغ 
بسیار توصیه می شود، اش��یایی را که در 
طول روز لمس می کنید ضدعفونی کنید 
و نهایتاً اگر بیمار هستید در خانه بمانید 

و بیرون نروید.
*مدیر مرکز بیماری های
دانشکده علوم پزشکی سیرجان

وقتی در نیمه های سال 1395 زمزمه ساخت بیمارستانی 
تخصصی توس��ط ش��رکت گل گهر به گوش رسید شاید 
تص��ّور آغاز عملیات اجرای��ی آن در آب��ان 96 و تدوین 
استراتژی شهرک سالمت از سوی یک شرکت معدنی و 
صنعتی در سیرجان دور از ذهن می نمود اما اگر بازدیدی 
از محل این پروژه در منطقه ویژه داش��ته باشید متوجه 
خواهید ش��د یک پروژه قابل تأمل با اهداف و استراتژی 

کاماًل مشخص و آینده نگرانه در حال انجام است.
Fi ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر در راس��تای اجرای 
مس��ئولیت های اجتماعی خود و با اهداف��ی از قبیل ارتقا 
و احس��اس مس��ئولیت در قبال سطح س��المت و درمان 
شهروندان، ارتقا س��طح کیفیت خدمات در بخش درمان 
و براس��اس مطالعه و نیازسنجی انجام شده و با همکاری و 
مش��ورت متخصصان و مدیران بخش درمان، از آبان سال 
1396 اقدام به احداث بیمارستانی تخصصی در شهرستان 
س��یرجان کرده اس��ت. قابل ذکر اس��ت: در آذر ماه سال 
1395 زمین��ی به مس��احت 15000 مترمربع در منطقه 

ویژه اقتصادی س��یرجان خری��داری و 15000 متر دیگر 
هم رزرو ش��د که با دستور و موافقت مهندس مالرحمان؛ 
مدیرعامل و همچنین اعضای هیأت مدیره شرکت گل گهر 
عالوه بر خرید زمین رزرو 10 هزار مترمربع زمین دیگر هم 
در مجاورت پروژه و با نگاه توس��عه مدارانه خریداری شده 
است که در مجموع بیش از 4 هکتار زمین در اختیار این 
پروژه قرار گرفته است. در حال حاضر و با بررسی و بازبینی 
نقش��ه ها به خصوص ارتق��ا و افزایش س��طح موتورخانه، 
زیربنای پروژه به حدود 18000مترمربع ساختمان اصلی و 
بیش از 2000 مترمربع ساختمان های جانبی افزایش یافته 
اس��ت. به گفته مدیرهماهنگی و نظارت پروژه بیمارستان 
تخصصی گل گهر با اجرا و بهره برداری این بیمارستان، 600 
فرصت شغلی مستقیم و بیش از 1000 فرصت شغلی غیر 
مس��تقیم ایجاد خواهد شد. بیمارستان تخصصی گل گهر 
دارای 6 طبقه اس��ت که درمانگاه ه��ا و اورژانس در طبقه 
همکف، اتاق های جراحی و مراقبت های ویژه در طبقه اول و 
اتاق های بستری در طبقات دوم و سوم قرار دارند. اتاق های 

عمل مدوالر)ترکیب شیش��ه و اس��تیل(، نمای خش��ک، 
طراحی داخلی زیبا و فضاهای جذاب از دیگر اتفاقات قابل 
تأمل این پروژه اس��ت. مدیر پروژه بیمارس��تان تخصصی 
گل گهر علت انتخاب منطقه ویژه جهت احداث این پروژه 
را چنین عنوان می کند: »عدم وجود بیمارس��تان و مرکز 
درمانی تخصصی در قس��مت مرکزی و شمالی شهرستان 
س��یرجان با جمعیت بی��ش از 80 هزار، قیم��ت گزاف و 
نبود زمین با این وس��عت در دیگر نقاط شهر، بهره مندی 
از تخفیفات گمرکی و ترخیص مستقیم تجهیزات وارداتی 
و همچنین اس��تفاده از قوانین مناطق ویژه اقتصادی برای 
ایجاد پردیس دانش��گاهی و رشته های پزشکی.« سّیدعلی 
علوی نس��ب در خصوص تأمین نیروی انسانی، کارکنان و 
پزش��کان متخصص مورد نیاز هم یادآور ش��د: » از تمامی 
پزشکان متخّصص شهرستان و استان بهره خواهیم برد و 
تخصص هایی را نیز که در اس��تان نداشته باشیم از سراسر 
ایران تأمین خواهیم کرد و مطمئن باش��ید همان طور که 

در بحث کیفیت ساخت تالش می شود در خصوص تأمین 
نیروی انس��انی مجرب و امکانات روز بیمارستانی نیز اعم 
از نرم افزار و س��خت افزار باالترین کیفیت مدنظر خواهد 
بود تا بر اس��اس تأکید مدیرعامل محترم شرکت گل گهر، 
بیمارستانی در خور و شأن مردم شریف شهرستان و استان 
داشته باش��یم.« به گفته مدیر پروژه بیمارستان تخصصی 

گل گهر در اجرای این پروژه 4 فاز دیده شده است: 
 1- خرید زمین، تهیه نقش��ه ها و احداث س��اختمان و 

تأسیسات برقی و مکانیکی
 2- بررس��ی، تهیه لیست، اخذ مجوزها، خرید و نصب 

تجهیزات پزشکی
 3- جذب و تأمین نیروی انسانی 

 4- راه اندازی و بهره برداری
علوی نس��ب تأکید می کند: طبق برنامه ریزی اولیه30 ماه 
ب��رای دوره س��اخت و12 م��اه برای تجهی��ز، تأمین نیرو و 
راه اندازی در نظر گرفته ش��ده اس��ت که امیدواریم بتوانیم 

علی رغ��م افزایش زیربن��ا، بازبینی100 درص��دی اتاق های 
عم��ل، جابه جایی و توس��عه موتورخانه، تغییرات ش��دید 
قیمتی و مش��کالتی از قبیل تحریم ها، پ��روژه را به موقع به 
اتمام برس��انیم و حتی طرح های توس��عه را نیز آغاز کنیم. 
میزان پیش��رفت این پروژه در حال حاضر54 درصد است. 
گفتنی است از مدتی پیش هیأت امنایی برای ادامه فعالیت 
این پروژه تش��کیل شده که اعضای آن شامل فوق تخصص 
قلب و عروق )رئیس بیمارستان قلب جماران تهران و استاد 
دانشگاه(، فوق تخصص ارولوژی ) مشاور سابق وزیر بهداشت 
و اس��تاد دانش��گاه(، معاونت پش��تیبانی مجتمع گل گهر، 
مدیریت حسابرس��ی و مدیریت پروژه بیمارستان تخصصی 
گل گهر می باشند. مدیر پروژه بیمارستان تخصصی گل گهر 
ضمن تقدیر از حمایت های مدیرعامل و هیأت مدیره شرکت 
معدنی و صنعتی گل گهر اظهار داشت: قدرشناس کارگران 
زحمت کش و پرتالش معدن گل گهر هستیم که نقش آن ها 

در احداث این پروژه بی بدیل است.

پروژه بیمارستان تخصصی گل گهر در مسیر تکمیل

خدمتی با ارزش 
برای مردم سیرجان 

سر و کله ی ویروس کرونا از کجا پیدا شد؟

حمله به سیستم تنفسی 
 کرونا خانواده بزرگی از ویروس ها هستند که بسیار مسری است و مثل بیماری آنفلوآنزا از 
طریق تماس با هر چیزی که به آن آلوده شده باشد، تنفس، سرفه یا عطسه، قابل  انتقال است. 

عالئم این ویروس درست شبیه سرماخوردگی و آنفلوآنزا است و عالئمی مانند همان بیماری دارد 

شرکتسرماهیگذاریوتوسعهگلگهر

آگهیفراخوانعمومیشناساییتأمینکنندگانسنگآهن)مرحلهسوم(
از طریق فراخوان  نیاز خود را  شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر در نظر دارد سنگ آهن مورد 

 Feo حداقل ۴۶ درصد و Fe عمومی تأمین نماید. لذا از کلیه تولیدکنندگان کاالی مذکور با مشخصات

ارسال  آمادگی،  اعالم  به  به همکاری نسبت  تمایل  حداقل ۱۲ درصد درخواست می گردد، در صورت 

مدارک، مقدار تناژ و سایر اطالعات مرتبط حداکثر تا تاریخ 98/۱0/۱5 به آدرس زیر اقدام نمایند. 

آدرس: تهران، سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، پالک ۲ طبقه اول

تلفن: 88175960 

فکس: 88175964 

روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر

آگهیتجدیدمزایده
فروش15قطعهزمینباکارربیتجاری

واقعرداستانکرمانشهرستانسیرجاننجفشهرافز5)نوبتاول(
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان در نظر دارد ۱5 قطعه تجاری واقع در فاز 5 نجف شهر، شهرستان 
سیرجان به شرح جدول ذیل از طریق برگزاری مزایده کتبی عمومی به فروش برساند. )مرحله دوم تجدید 
بنیاد مسکن  به  مراجعه حضوری  با  مزایده  اسناد  متقاضیان می توانند جهت دریافت  کلیه  لذا  مزایده( 
انقالب اسالمی استان کرمان به آدرس  بنیاد مسکن  اینترنتی  از طریق درگاه  یا  شهرستان سیرجان و 
www.kermanbonyadmaskan.ir اقدام نمایند و برای هماهنگی و پرداخت هزینه اسناد و بازدید 
از نقشه ها و موقعیت قطعات مذکور و سایر شرایط مزایده حداکثر تا ساعت ۱۱/30 مورخ 98/۱۱/۱7 به 
اسدآبادی،  الدین  بلوار سیدجمال  در سیرجان،  واقع  اسالمی شهرستان سیرجان  انقالب  بنیاد مسکن 
جنب دادگستری مراجعه نمایند. در ضمن متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 

۴۲30۲00۲ بنیاد مسکن شهرستان سیرجان آقای مهندس موسی علی تماس حاصل نمایند. 

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان

جناب آقای 

مهندس محمد مهدی رفعتی
  ب�ا نهای�ت تاس�ف و تاث�ر درگذش�ت والده 
گرامیت�ان را ب�ه ش�ما و خان�واده محترمتان 

تسلیت عرض می نماییم.

حسام الدین و احسان رفعتی

سی امین سالگرد 
درگذشت 

زنده یاد مرحوم

 حاج رحمت اهلل 
ستوده نیا کرانی 
را گرامی می داری�م و فاتحه ای نثار روح پاکش 

خواهیم کرد. 
خانواده
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گروه حوادث: فردی غیربومی که با خودروی گران قیمت بی ام و یک گردش��گر اهل 
ترکیه را به کرمان رس��انده و س��پس اموال او را سرقت کرده بود، پس از تالش مأموران 
پلیس آگاهی در سیرجان شناسایی و دستگیر شد. گزارش خبرنگار نگارستان حاکی است 
گردشگر اهل ترکیه پس از رسیدن به کرمان از خودروی متهم پرونده خارج شده و به محلی 
دیگ��ر می رود که راننده خودرو مح��ل را ترک می کند. پس از مراجعه این مرد اهل ترکیه به 
نیروی انتظامی در کرمان، موضوع با حساس��یت باال از س��وی پلیس آگاهی کرمان پیگیری 
می ش��ود تا اینکه ردی از متهم در س��یرجان به دس��ت می آید. مأموران آگاهی کرمان نیز با 

همکاری مأموران پلیس آگاهی سیرجان متهم را به دام انداختند.
گروه حوادث: فردی در تماس با نگارس��تان درخصوص ش��یوه 
دیگری از کالهبرداری در محل دس��تگاه خودپرداز هشدار داد. 

وی که خود مالباخته این اتفاق است بیان داشت: جهت دریافت 
پول به محل خودپرداز کنار دانشگاه پیام نور رفتم. فردی جوان 
و غیربومی با ظاهر بس��یار آراس��ته به من مراجعه کرد و عنوان 
داشت که دانشجو است و دستگاه کارت بانکی او را پس نمی دهد 
و جهت مراجعه به شهرشان نیاز به 100 هزار تومان پول دارد و 
بالفاصله پس از رس��یدن، پول را کارت به کارت می کند. شماره 

تماسی نیز از خودش عنوان کرد. 
این همش��هری تصریح ک��رد: روز بعد هرچه منتظر ش��دم پول 
را واریز نکرد و ش��ماره تلفن را نیز جواب نداد. بررس��ی کردم و 
متوجه ش��دم این اتفاق چندین مرتبه در محل این خودپردازها 

تکرار شده است.
100 ه��زار تومان این روزها ارزش چندانی ندارد اما بهتر اس��ت 

مردم مراقب باشند که طعمه افراد سودجو نشوند.

گروه حوادث: مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر سیرجان هفته گذشته طرح مبارزه با 
خرده فروش��ان موادمخدر را در شهرستان اجرا و مقادیر قابل توجهی انواع مواد مخدر را 
کشف کردند. رئیس پلیس سیرجان که راوی این خبر بود، ادامه داد: پس از هماهنگی های 
الزم با مقام قضایی و مسئوالن کمپ کرمان، 23 معتاد متجاهر نیز جمع آوری و منتقل 
شدند. سرهنگ محمدرضا ایران نژاد افزود: در این طرح تعداد قابل توجهی ادوات مصرف 
مواد نیز کش��ف و منهدم ش��د. وی ادامه داد: 4 خودرو قاچاقچیان نیز در طرح مبارزه با 

خرده فروشان توقیف و 5 مغازه عرضه مواد پلمب شدند.

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

آخرین اخبار و تصاویر حوادث را با ما در اینستاگرام دنبال کنید

havaades.negarestan
کانال و پیج خبری نگارستان
@negarestan_news

توقف در هنگام چراغ قرمز
نشانه شخصیت شماست.
) معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان ( 
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BMW کالهبرداری سرقت از گردشگر خارجی با
در پای دستگاه 
خودپرداز

رئیس پلیس سیرجان خبر داد:

جمع آوری معتادان متجاهر 
در طرح مبارزه با خرده فروشان

کشف 200 لیتر مشروب در محمودآباد
گروه حوادث: مأموران پاس��گاه محمودآباد س��ادات هفته گذش��ته 200 لیتر مش��روب الکلی 
دست س��از را در یک منزل مسکونی کش��ف و توقیف کردند. دادستان عمومی و انقالب سیرجان 
ضمن تأیید این خبر گفت: در این رابطه 2 متهم دستگیر و بازداشت شدند. قاضی نیک ورز افزود: 
مش��روبات الکلی علت اصلی بس��یار از نزاع های گروهی اس��ت که می تواند منجر به جرح و حتی 

قتل شود.

تصادف مرگبار
در بلوار شاهد

گروه ح�وادث: بر اثر برخورد ش��دید خودروی 
وان��ت پیکان ب��ا انته��ای تریلر در بلوار ش��اهد 
حوالی پمپ بنزین صدف راننده وانت درگذشت. 
ای��ن حادثه چهارش��نبه ش��ب رخ داد و طی آن 
یک جوان 22 س��اله ب��ه نام ه��ادی کریمی در 

بیمارستان جان خود را از دست داد.

شانه سازی با نخاله ساختمانی
گ�روه حوادث: یکی از ش��هروندان وظیفه ش��ناس با ارس��ال تصاویری به نگارس��تان از تخلیه 
نخاله س��اختمانی در حاش��یه جاده کرمان بعد از ش��هرک برق، جهت شانه سازی خبر داد و ابراز 
تعجب و نگرانی کرد. شانه سازی جاده بایستی با مصالح مناسب استاندارد انجام شود تا از ریزش 
آن جلوگیری ش��ود؛ اما مش��خص نیست شانه س��ازی با نخاله مخلوط با آجر و گچ و کاهگل چه 

سرنوشتی به دنبال دارد. امیدواریم راهداری سیرجان پاسخ مناسبی در این رابطه داشته باشد.

کشف 27 هزار ترقه در آستانه شب سده
گروه حوادث: مأموران مبارزه با قاچاق کاال پلیس آگاهی هفته گذشته طی چند عملیات جداگانه در 

آستانه شب سده قریب به 27 هزار نمونه مختلف مواد محترقه کشف و توقیف کردند.
فرمانده انتظامی شهرس��تان س��یرجان ضمن تأیید این خبر گفت: مأموران پلیس با بازرس��ی از چند 
مغازه مواد محترقه را کشف کردند. سرهنگ محمدرضا ایران نژاد افزود: 2 نفر در این رابطه دستگیر و 

تحویل مراجع قضایی شدند.

آگهی استخدام 
یک ش�رکت تولی�دی واقع در منطقه وی�ژه اقتصادی 
از یک نفر فوق دیپلم یا لیس�انس ب�رق آقا، دعوت به 
هم�کاری می نمای�د، متقاضی�ان جه�ت هماهنگی با 

شماره 42383113 تماس حاصل نمایند. 

دعوت به همکاری 
از یک نفر خانم مسلط به حسابداری جهت کار

 در فروشگاه دعوت به همکاری می شود. 
 09135571432
 09193123353

جناب آقای امین عباسلو 
درگذش�ت پدربزرگ گرانقدرتان را حضور ش�ما و خانواده 

محترم تسلیت عرض می نمایم. 
بهادر سرافراز 

آگهی استخدام 
ش�رکت مهندس�ین مش�اور جهت تکمیل نیروی انس�انی در یک�ی از کارگاه های معدنی، 

از فارغ التحصیالن رش�ته ها و تخصص ه�ای زیر به صورت تمام وقت اس�تخدام می نماید. 

متقاضیان واجد ش�رایط می توانند رزومه و سوابق تحصیلی و شغلی خود را جهت بررسی 

حداکثر تا تاریخ 1398/11/14 به ایمیل job@kushamadan.com ارسال نمایند. 

آگهی استخدام بهورز عشایری 
معاونت بهداش�ت دانش�کده علوم پزش�کی س�یرجان در نظ�ر دارد جهت خانه 
بهداش�ت عشایری بلورد واقع در روستای اسالم آباد بلورد یک نفر نیرو با شرایط 

ذیل استخدام نماید: 

1- رش�ته تحصیلی: کاردان یا کارش�ناس بهداشت عمومی یا پرس�تاری یا مامایی )ترجیحًا 
زن(، بهداشت محیط کاردان یا کارشناس )مرد( 

2- بومی منطقه چهار گنبد یا بلورد 
شرایط بومی بودن: محل تولد داوطلب بلورد و توابع آن و سکونت حداقل در دو سال اخیر 

در منطقه بلورد و توابع آن 
3- حداکثر سن برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی 30 سال و کاردانی 28 سال 

لذا از متقاضیان محترم دعوت به عمل می آید به واحد گسترش معاونت بهداشت 
واقع در خیابان تختی کوچه جنب ستاد نیروی انتظامی مراجعه نمایند. 

شماره تماس: 42281344 داخلی 5 واحد گسترش 

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 

فروشی
پیش فروش آپارتمان 

در  واقع  عالی  مکانی  موقعیت  با 
یک  طبقه  هر  ابومسلم  خیابان 
3خوابه  متر   155 متراژ  به  واحد 
ساخت  و  عالی  نقشه  با  مستر  با 

شیک. تعداد محدود 

تلفن: 09116937757

از آن او بودی به سوی او باز گشتی

ضمن تشکر و قدردانی از کلیه سروران معزز و گرانقدری که در مراسم 
تشییع تدفین و خاکبندان

 

شاردوان کربالیی رضا کریمی 
شرکت نموده اند. باستحضار می رساند مراسم چهلم آن مرحوم روز پنج شنبه 
مورخ 17 بهمن ماه98  از ساعت 14 لغایت 16 از مقابل منزل آنمرحوم واقع 
در شهرک رزمندگان گلستان14 برگزار میگردد. حضور سروران معظم باعث 

شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد.
ساعت حرکت15 )بسمت بهشت زهرا دهیادگار(

خانواده



 سال بیست و سوم  شماره  1208 شنبه 12 بهمن 1398 

سیاسی  /   اجتماعی /   فرهنگی

امام علی)علیه السالم(  در تفسیر این آیه 
شریفه که خداوند عزوجل می فرماید:

 »و برای تقّرب به پروردگارتان
 وسیله بجوئید« فرمودند: 

» من وسیله تقّرب به خدا هستم «.

تقویت مشروعیت با افزایش 
مشارکت در ساختارهای سیاسی 

بیژن ادبی

 اخوان ثالث در ش��عری به نام »چاووش��ی« معتقد 
اس��ت، س��ه راهِ متفاوت، پی��ِش  روی هر انس��ان 
جس��تجوگر و آزاده ای است: »نخستین: راهِ نوش و 
راحت و شادی/ به ننگ آغشته، اما رو به شهر و باغ و آبادی/ دو دیگر: 
راهِ نیَمش ننگ، نیَمش نام/ اگر َس��ر بَر ُکنی، غوغا و گر َدم َدر ِکشی، 
آرام/ سه دیگر: راهِ بی برگشت، بی فرجام.« همین مسیر در فعالیت های 
سیاسی و انتخاباتی نیز وجود دارد. به ناچار باید دل در گرو یکی از سه 
شیوه ی َمِنش و ُکِنش ِسُپرد. فضای انتخاباتی سیرجان به شدت سرد و 
کساد است و جز یکی، دو کاندیدای پیش کسوت، عموماً حرف و حدیثی 
در اجتماع شنیده نمی شود. این همه در حالی است از هفته  آینده، باید 
عمالً کارزارها و کمپین های انتخاباتی آغاز شود. سابق بر این، از چندین 
ماه پیش، س��ازمان دهِی مردمی و س��تادِی انتخاباتی شروع می شد و 
اشخاص در یک فرایند چالشی، وارد رقابتی نفس گیر می شدند. سکوت 
انتخاباتی احتماال بر اثر ردِّ صالحیت گسترده ی کاندیداها ایجاد شده 
اس��ت. اگر این فضای کم تحرک و بی رمق ادام��ه پیدا کند، آن چنان 
امیدواری در اصالح و بهبوِد مناس��بات شهری پیش نخواهد آمد. اگر 
در جریان انتخابات مجلس، حِس هم سرنوشتی برانگیخته نشود و اگر 
شهرونداِن )هم سرنوشت( در فرایند برگزیدن و برکشیدِن یک شخص 
مناسب، این حس مشترک را در قالِب  مفهوِم )ما سیرجانی ها( متجلی 
نکنند، نس��ل های آینده، دلیل انفعال و عدم رغبِت م��ردم را از آن ها 
پرس و جو خواهند کرد و باید پاسخی در خور برای این اقدام منفعالنه 
داشت. حقیقت آن است که باید از همه ابزارهای قانونی موجود برای 
بهبود وضع موجود اس��تفاده کرد. در یادداشت چندی پیِش نگارنده 
در نگارس��تان نیز به این موضوع اشاره شد که تأیید صالحیِت همه ی 
افرادی که س��ابقه روش��ن دارند فارغ  از هرگونه س��الیق  می تواند با 
مشارکت بیشتر، سرزمین مان را در مقابل بسیاری آسیب ها و گزندها 
بیمه کند. به رنگین کمان زیبا و شکوهمندی اشاره شد که از طیف ها 
و اقش��ار مختلِف مردمان شریف این سرزمین پدیدار شده است و اگر 
در پ��ِی مقاصد و آرمان های متعالی چون آزادی و آبادی و اس��تقالل 
میهن مان از لوث وجود اجانب و بدخواهان هستیم، و برای جهت دهی 
مثب��ت به تقدیر و آین��ده این مرز و بوم، باید ق��دم در راه پرمخاطره 
گذاش��ت. در حقیقت وقتی جامعه ای تکامل یافته و روبه پیش باشد، 
هیچ چیز )ش��ِب انتخاباتی( نیس��ت و نهاده��ا و ارزش های مرتبط با 
افزایش مشارکت مردم، مدت ها پیش تر سامان یافته اند. جامعه مدنی 
ش��ب پیش از انتخابات به صورت صوری و ضربتی ش��کل نمی گیرد. 
به قول جامعه ش��ناس هم روزگار ما، »آنتونی گیدنز«، جامعه ی مدنی، 
بندی نامرئی میان دولت و ملت محسوب می شود که کارکرد عمده ی 
آن تقویت مشروعیت و افزایش مشارکت در ساختارهای سیاسی است.
گفتمان ه��ای اقناعی نیز باید ب��ه کار بیایند تا مردم بدانند که  نهایتاً 
ایشان در تمامی عرصه ها تعیین کننده هستند. انتخاب یک شخص با 
رأی باال درحقیقت نشانگر اراده ملّت برای تحکیم مبانی جمهوریت در 
نظام است. از یاد نبریم که خداوند در قرآن مجید می فرماید: »خداوند 
سرنوشت هیچ قوم )و ملّتی( را تغییر نمی دهد مگر آن که آنان آن چه را 
در خودشان است، تغییر دهند! « )سوره مبارکه رعد، آیه شریفه 11(.
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داستان 
امیرتتلو

بازداش��ت امیرحس��ین مقصودل��و 
معروف به »امیر تتلو« در ترکیه که 
خبرش هفته گذش��ته منتشر شد 
مسیر زندگی این خواننده موسیقی 
را وارد ف��از جدیدی کرد. تتلو تا به 
حال حاش��یه های زیادی در زندگی 
موس��یقیایی اش داش��ته اس��ت. او 
س��ال 82  وارد این حوزه شد و بعد 
از سال ها خوانندگی، پس از آهنگ 
»مردمان بی عشق« گفت می خواهد 
از موس��یقی خداحافظ��ی کن��د و 
فوتبالیست شود و در روز 22 مهرماه 
1393 به طور سرزده به تمرین تیم 
پرس��پولیس وارد ش��د و اعالم کرد 

می خواهد ج��ای عل��ی کریمی را 
در ای��ن تیم بگیرد.! چن��د روز بعد 
اعالم ش��د امیر تتلو توسط حمید 
درخشان سرمربی وقت پرسپولیس 
از تمرین این تیم اخراج شده است. 
خوردبین سرپرست تیم پرسپولیس 
نیز بیان کرد ک��ه محترمانه از امیر 
تتلو خواس��ته که برود و دیگر اینجا 

پیدایش نشود.! 
تتلوی پرحاش��یه اردیبهشت سال 
96 در انتخابات ریاست جمهوری به 
ناگهان س��ر از ستاد انتخاباتی سّید 
ابراهیم رئیس��ی درآورد و خبرساز 
شد. چند ماهی از این واقعه نگذشته 
بود که در آذر همان س��ال و زمانی 
که به قصد ترکیه س��وار بر هواپیما 
شده بود با انتشار پستی در صفحه 
اینستاگرام خود، نوشت: »خداحافظ 
تهران، خداحاف��ظ ایران« امیر تتلو 
حاال پس از این همه داستان، توسط 
پلیس ترکیه بازداشت شده است. او 

مدعی ش��ده که قصد سفر به لندن 
را داش��ته و پلیس ترکیه به او اعالم 
کرده که به خواست دولت ایران او را 

دستگیر کرده است. تصویر آخرین 
پست او را که خود خبر بازداشتش 

را منتشر کرده می بینید.

استقالل به ایران برنگردد! 
اگر قرار است استقالل این همه خوب بازی کند و حریفان آسیایی اش را 
اینطور در هم بکوبد آیا بهتر نیست همه بازی هایش را خارج از خانه برگزار 
کند! عصر ایران با اشاره به بازی های خوب این تیم در خارج کشور نوشت: 
فرهاد مجیدی یکی از دشوارترین بازی های زمستان 98 را به ساده ترین 
ش��کل ممکن برنده ش��د. یک پیروزی پنج گله مقابل الریان قطر که با 
براهیمی، مرکادو، فرانک کوم، تاباتا و ... از دور ترسناک به نظر می رسید. 
اما آبی ها همان نسخه همیشگی را اجرا کردند، ضربه های کاشته مرگبار 
وری��ا غفوری، خالقی��ت مهدی قائدی و تمام کنندگی بی رحمانه ش��یخ 
دیاباته. تیمی که تا سه روز مانده به بازی با الکویت حتی گفته می شد از 
لیگ قهرمانان کنار می کشد. اما با پرهیز از رفتارهای هیجانی و همیشه 
پرخسارت، به جای قهر، در مسابقات ماندند تا شبی اینطور باشکوه را رقم 
بزنند. تیمی که در دو بازی آس��یایی 8 گل زده و کلین شیت کرده حق 
دارد حریف بطلبد! احتماالً هنوز کس��انی خواهند گفت که این پیروزی 
محصول کار اس��ترماچونی اس��ت اما در تاریخ باشگاه آن را به نام فرهاد 
مجیدی و کادر فنی اش ثبت می کنند همانطور که اگر در بازی های آینده 

نتیجه نگیرد، باز هم به نام آن ها می نویسند.
قدس برای فروش نیست

پس از آن همه تبلیغ و س��روصدا ب��رای رونمایی از طرح ترامپ با عنوان 
معامله قرن س��رانجام طرف فلس��طینی که قاعدتاً می بایست یک طرف 
معامله باشد، پای این معامله حاضر نشد تا طرح مشترک اسراییل و آمریکا 
عمالً زمین گیر شود. رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین در واکنش به 
رونمایی معامله ترامپ گفت: معامله قرن اجرایی نخواهد شد و ملت ما آن 
را به زباله دان تاریخ خواهد انداخت و راهبرد ما بر ادامه دادن به مبارزه تا 
پایان دادن به اش��غالگری اسراییل است. محمود عباس گفت: قدس برای 
فروش نیست و معامله شما انجام نخواهد شد. او گفت: این سیلی ترامپ 
را در آینده با چندین سیلی پاسخ خواهیم داد. محمود عباس بیان داشت: 
اروپا دارد متوجه این مساله می شود که در گذشته به ما ظلم کرده است. ما 
از امریکا بسیار رنج کشیدیم. این کشور از ارتباط میان ما و دادگاه کیفری 
بین المللی جلوگیری می کرد. وجدان جامعه جهانی در حال بیدار ش��دن 

است و ما به راه خود برای رسیدن به حقوقمان ادامه می دهیم.
می توانید شکایت کنید

مدیرکل بازرس��ی و مب��ارزه با فرار مالیاتی س��ازمان امور مالیاتی گفت: 
اگر مردم به مطب پزش��کی مراجعه کردند و آن مطب دستگاه کارتخوان 
نداشت، می توانند موضوع را به ستاد خبری سازمان امور مالیاتی به شماره 
02135019 اعالم کنند و سازمان امور مالیاتی نیز عالوه بر جریمه غیر 
قابل بخش��ش، این نوع عدم همکاری ها را فرار مالیاتی محسوب و برای 
آن ها در محاک��م قانونی طرح دعوا می کند. ناراضی��ان عالوه بر این نیز  
می توانند به س��ازمان نظام پزشکی شهرستان شکایت کنند تا برای آن 

دسته از پزشکانی که هنوز کارت خوان ندارند پرونده تشکیل شود.

حاشیه - خبر

به اطالع کلیه دوستان، آشنایان و سروران گرامی می رساند به مناسبت
اولین سالگرد درگذشت

شادروان مژگان پور حسینعلی
همزمان با افتتاح پایگاه اورژانس۱۱۵ نجف شهر

 واقع در میدان بسیج نجف شهر  به همت خیر بزرگوار حاج یداله پورحسینعلی پدر آن مرحومه که ساعت ۱۰ 
صبح برگزار می ش�ود، روز پنج شنبه در جوار آرامگاه ابدی اش واقع در آرامستان سیرجان گرد هم می آییم 

تا یاد و خاطرش را زنده نگه داریم.
زمان حرکت به سمت آرامستان: پنج شنبه ۱۷ بهمن ماه ساعت ۳ بعدازظهر

 از منزل پدر آنمرحومه واقع در بلوار دکتر صادقی جنب مسجدالشهدا

خانواده های پورحسینعلی، چراغی پور، نصراله پور، رادمان، امیری نسب

  خدمت به مردم ورهبری لوح افتخار زرینی است که شما خدمتگزاران نظام جمهوری اسالمی ایران بر آن 
مفتخر هستید.

جناب آقای حسین ستوده نیا کرانی
ترفیع و ارتقاء جنابعالی به درجه ناخدا یکم که نشان از لیاقت و حسن اعتماد به شماست  را تبریک 

گفته و از خداوند متعال توفیق روز افزونتان جهت تحقق اهداف عالی نظام جمهوری اس�المی ایران 

در ظل توجهات  رهبر انقالب از درگاه خداوند مسالت داریم.
برادرانت حسن، احمد وعباس

دوازدهم بهمن، سالروز ورود حضرت امام)ره( را به وطن گرامی می داریم



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

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

 09139473880-42252330
09136473880 سلطانی

شعبه دیگری ندارد

4  صفحه
نیازمندیهای سیرجان

اولین و جامع ترین

 نیازمندیهای  استان

شنبه 12 بهمن ماه 1398 - 6 جمادی الثانی 1441 - 1 فوریه  2020
@negarestanniaz  ضمیمه رایگان شماره 1208  هفته نامه نگارستان

آجر نمای  نسوز اصفهان
 به قیمت کارخانه

نمایندگی :بلوار عباسپور
 حد فاصل خ نواب و حر ریاحی 

شهسواری 
9132478535 

42334979 

داربست فلزی 
سیرجان جنوب

 09133472290  
عباسی 

    فروش،نصب،سرویس، تعمیر  و  لوله کشی زیرکار 

 کـولر گـازی اسپــلیـت  

خیابان وحید 
روبروی فروشگاه افق کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
09164458335

نقد و اقساط

نقاشی ساختمان 
و انواع پتینه های 

جدید
09371945638
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استخدام

به یک نفر ضامن 
کارمند یا جواز دار یا عادی 

دارای چک جدید بدون 
بدهی و چک برگشتی جهت 

وام نیازمندیم.
مژدگانی و ضمانت معتبر 

ارائه می گردد.
09193453583

علیرضایی

به دو فروشنده 
ترجیحا خانم با روابط 
عمومی باال با حقوق و 

مزایا عالی جهت کار در 
کفش فروشی ) شیفت 

عصر ( نیازمندیم.
09131787732

به یک نیرو ترجیحا 
جوان جهت کار در دامداری 

عشایری نیازمندیم.
حقوق + جای خواب +مزایا

09199204353 فتحی

نیازمند یک 
نیرو خانم برای کار در 

آشپز خانه
09130516401

به دو نفر خانم 
فتوشاپ کار با حقوق و 
مزایای عالی نیازمندیم.

09174464330

به یک نیروی خانم 
جهت کار در فست فود با 

ساعت کاری 4 الی 11 شب با 
حقوق ماهیانه 800 هزار تومان 

نیازمندیم.
09157392419

به فروشنده و 
صندوقدار  نیازمندیم
پوشاک کرال خیابان 

سعدی
09120602787 

یک شرکت صنعتي و 
معدني براي تكمیل کادر خود از 

تخصص هاي زیر دعوت به همكاري 
مي نماید

لیسانس یا فوق لیسانس گیاه 
پزشكي یا کشاورزي)آقا یا خانم(

09134402318

به یک نفر خانم 
ترجیحا متاهل جهت 

نگهداری از کودک در حوالی 
سردار جنگل از ساعت11تا 6 

نیاز مندیم. 
09367243040

به یک نفر منشی 
خانم جهت کار دفتری 
شیفت صبح نیازمندیم .
با حقوق و مزایای عالی

09174464330

به چند نیروی خانم جهت کار در رستوران 
واقع در بلوار سیدجمال نیازمندیم

ساعت کاری از 5بعدازظهر الی 1شب
09135812040-09122255512

09103700748

به یک سرویس مدرسه با راننده خانم از 
فاز یک ملک زاده به بلوار شیخ مفید )مدرسه 

جهان دانش(و خیابان فردوسی)مدرسه پرسش( 
نیازمندیم

09133479271

به یک نفر آقا برای کار در 
هایپر مارکت نیازمندیم.

09132471500

به چند فروشنده خانم)نیروی 
جوان( با روابط عمومی باالو ضامن 

معتبر نیازمندیم 
کفش رفاه شعبه دو 

حقوق ماهیانه 1/300م تومان
09131786748

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

حداقل سن 23 سال نیازمندیم.
42236532

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

ساعت مراجعه 5 تا 7 عصر

به یک  نفر حسابدار باتجربه به صورت 
نیمه وقت در منطقه ویژه اقتصادی  

نیازمندیم
09123571796

به یک خانم مجرد جهت کار در 
آتلیه عكاسی شیفت عصر نیازمندیم

09131784593

به یک خانم و یک آقا جهت کار 
در ساندویچی نیازمندیم 

09378669096

جویای کار
 HSE لیسانس ایمنی صنایع

09382758020

شرکت شوکت ساعی جهت تكمیل کادر خود از واجدین شرایط به شرح ذیل دعوت به همكاری می نماید. 
شرایطجنسیتمحل خدمتمدرک تحصیلیعنوان شغلردیف

مدیر فروش و 1
بازاریابی 

مهندسی صنایع یا 
مدیریت بازرگانی 

مسلط به بازاریابی و فروش حضوری و فضای آقا/ خانم سیرجان 
مجازی دارای سابقه کار 

مدیر تبلیغات و 2
بازاریابی

کارشناسی ای تی یا 
کامپیوتر 

مسلط به کلیه امور طراحی، تبلیغات، تجارت الكترونیک،  آقا/ خانمسیرجان 
فضا و شبكه های مجازی ترجیحاً با سابقه کار 

کارشناس منشی حسابدار 3
حسابداری 

مسلط به کلیه امور حسابداری ترجیحاً با خانمسیرجان 
سابقه کار و روابط عمومی قوی 

شهرستان های حداقل دیپلم چهار نفر ویزیتور 4
استان کرمان

تجربه فروش حضوری آقا/ خانم

فروشنده در فروشگاه آقا/ خانمسیرجان دو نفر فروشنده 5
واجدین شرایط می توانند در ساعات اداری با شماره های 09129570194 و 03442231440 تماس حاصل نمایند. 

به تعدای نیرو آقا 
جهت کار در سالن با روابط 

عمومی باال نیازمندیم
42238080 
42238998

به تعدادی مدرس زبان 
آقا و خانم با حقوق  خوب و شرایط 
بیمه  جهت کار در آموزشگاه زبان 

آرمان ) مكی آباد( نیازمندیم
 42270692

09031293156

به سه نیروی 
خانم مجرد جهت کار در 

آشپزخانه کافی شاپ 
شیفت عصر نیازمندیم 

09139452940

به یک نیروی کار آقا  با روابط عمومی 
باال ) سن 19  تا 25  سال، مجرد( با ضامن معتبر 

جهت کار در فروشگاه نیازمندیم
09027496484

به یک نیروی
 جهت کار در فست فود 

نیازمندیم
09123453920

شرکت میلگرد سیرجان واقع 
در شهرک صنعتی شماره یک از چند 

نفر جوشكار دعوت به همكاری
 می نماید. مراجعه به صورت 

حضوری می باشد.
42336601-7

به یک خانم میانسال، برای 
پرستاری از یک سالمند آقا در شیفت 

شب، از ساعت 6 عصر تا 7 صبح با 
حقوق ماهیانه 1/100م تومان ، بدون 

جای مسكن نیازمندیم
09336159665

به یک پته دوز حرفه ای با شرایط 
سن بین 25 تا 35 سال، مجرد، حداقل 

تحصیالت دیپلم نیازمندیم 
09131455537 

به تعدادی نیروی استادکار و نیمه 
ماهر جهت کار در کارواش نیازمندیم 

 09135001912

 به یک دفتردار آقا آشنابه کامپیوتر 
به صورت نیمه وقت نیازمندیم

09135824949 

به یک خانم جهت کار در کبابی 
نیازمندیم 

 09131791856

به یک نیرو نوجوان جهت کار 
درکبابی شیفت شب نیازمندیم

 09131791856

یک شرکت پیمانكاري  در معدن 
گل گهر از افراد واجد شرایط زیر دعوت به 

همكاري مي نماید 
- 4نفر برق کار صنعتي مسلط به تابلو برق 
مدار قدرت و فرمان جرثقیل هاي سقفي 

- 2نفر کارگر فني مسلط به جوشكاري برق
- 3نفر کارگر فني آچار بدست 

09351686068

دعوت به همكاری
رستوران گندم جهت تكمیل کادر خود از 
نیروهای زیر دعوت به همكاری می نماید 

- صندوقدار خانم جهت شیفت صبح
- سالندار با روابط عمومی باال و

 فن بیان خوب
مراجعه حضوری ، خیابان ابوریحان بعد از 

کمیته امداد 
42262372
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به یک نیرو ساده 
خانم جهت کار در آشپزخانه 

نیازمندیم .
خیابان هفده شهریور روبروی 
میدان جنب کوچه پارک سوار

تهیه غذای لیمو
ساعت کاری 8 صبح تا 4/5 عصر
با حقوق ماهیانه 850 هزار تومان 

مراجعه حضوری

به یک شاطر ماهر برای کار در 
نانوایی تنوری واقع در بلوار چمران 

نیازمندیم.
09132471500

امداد درب شكاری جهت تكمیل نیروی خود به 
افراد زیر نیازمند است

جوشكار 2 نفر            نصاب کرکره برقی 2 نفر
نصاب سكوریت 2نفر          منشی خانم 1نفر 

09131787280

به یک نصاب و شاگرد جهت 
کار mdf  نیازمندیم

09361486826

به یک همكار 
جهت شراکت در فست 
فود ونیزبا شرایط عالی 

نیازمندیم
09133452927 

به یک وانت با 
راننده جهت بازار یابی و 
فروش در شهرستان ها 

نیازمندیم
 09131455486 

به نیروی خانم 
ویا آقا جهت همكاری 
در فست فود نیازمندیم

09176955636 

به دو همكار خانم 
و یک همكار اقا جهت کار در 

چلوکبابی دربار واقع در سه راه 
کرمان نیازمندیم
09138267399 

جهانشاهی

به یک نفر 
مسلط به اینستاگرام 

جهت مدیریت تبلیغات 
نیازمندیم 

09176955636

 به یک شاگرد 
ماهر جهت کار در کارواش 
با جای خواب و حقوق عالی 

نیازمندیم 
09131781032

به دو فروشنده 
خانم جهت کار درمانتو 

فروشی نیازمندیم
09131451191

به یک نیروی 
خانم جهت کار در 
فست فود نیازمندیم

09133474929

از چند نفر نیرو 
خانم و آقا جوان شیفت 

عصر  جهت کار در آشپزخانه 
فست فود  دعوت به 

همكاري مي نمایم
09363280826 

به دونفر نیرو مرد 
جهت کار در لوازم قنادی 

نیازمندیم 
ساعت کاری 8 تا 21
حقوق 1700000تومان
09216293956

به یک پیک 
موتوری جهت کار در فست 

فود نیازمندیم )بنزین و 
شارژ پرداخت می شود(

 09133471998

از یک نفر خانم با 
مدرک تحصیلی شیمی یا 

صنایع غذایی جهت مسئول 
فنی شرکت دعوت به 

همكاری می شود.
09381372859

به تعدادی نیرو 
جهت امور نگهبانی 

نیازمندیم .
ساعات تماس 9 الی 14

09337125325

به یک خانواده 
دو نفری جهت نگهداری 

گوسفند داشتی  نیازمندیم 
)یكسال تمام  واقع در گدار 

خانه سرخ( 
09131451549 

آگهی استخدام 
به یک خانم جهت نگهداری از سالمند )خانم( با 

جای اسكان ،خوراک وحقوق ، با ضمانت نیازمندیم 
 09131457650

به یک حسابدارخانم با سابقه کاری 
نیازمندیم  

مرکز خرید پالسكو لیمون ) مهیاشهر(
09211368220

کبابي بریاني یاس آماده جذب 4 نفر  نیروي مسئولیت 
پذیر با انگیزه و با صداقت براي همكاري با این مجموعه 

 به شرح ذیل مي باشد 
- حسابدار خانم    - آشپز آقا    

 کمک آشپز آقا   - سالن دار خانم یا آقا
شماره تماس  : 09131787970

به راننده پایه یک با سابقه کار 
روی تریلی نیازمندیم

09369420871

به تعدادی مربی مرد  با مدرک 
دیپلم و ماشین مدل 94 به باال، 
سفید وصندوق دار ، جهت کار 

درآموزشگاه رانندگی مهدی، واقع در 
خیابان خواجو، خیابان جواداالئمه با 
درآمد ماهیانه متوسط 3/5م تومان 

نیازمندیم
 09133459443 

آگهی استخدام با شرایط عالی
به دو نفر نیروی ساده  برای کار در 

غذای آماده با حقوق عالی نیازمندیم 
خواهشمند است فقط زیر 30 سال 

مراجعه نماید 
مراجعه حضوری، نبش فلكه 

ابوریحان- غذای آماده گنبدان

کارواش آبگرم 
ماشین سنگین - سبک 

فروش فوری با تمام 
وسایل یا جهت استفاده 

برای کارگاه واقع در 
کمربندی

09136686682
09215436682

سوپرمارکت 
شباهنگ واقع در بلوار 
شیخ مفید با 25سال 

سابقه کار  با تمامی لوازم  
وموقعیت عالی  به فروش 

می رسد
09133785456
09130620928

یک باب مغازه طبقه 
همكف پاساژ کوثر اجاره 

داده می شود با وسایل داخل  
)قفسه کناف و ویترین (

09139562349
09131788217

خانه کلنگی 7 قصب  
دارای آب و برق و گاز  و سند تک 
برگ 4 دانگ داخل کوچه شهید 
علیزاده اول بدر آباد خ شهید 

انصاری به قیمت 250 م بفروش 
میرسد.

09139976063

اجاره یک واحد 
آپارتمان مسكونی 80 متری دو 
خواب خ نصیری جنوبی کوچه 
مرکز بهداشت با امكانات کامل 

طبقه اول
09131456074

فروش فیش 
حج تمتع به تاریخ 

دی ماه 1386
09137681859

خریدار یک 
دستگاه جوجه کشی 

کوچک
09916901969

50قصب زمین سمت دامدارها مكی آباد  
با امتیاز آب وبرق با حصار دور با یک اتاق به  

فروش میرسد
09133793126

یک عدد فیش 
حج واجب زیر قیمت 
بازار بفروش میرسد

09137444550

خرید و فروش وام رسالت
09131784966

خریدار حدود 6 قصب زمین 
شهرک تعمیرکاران یاحوالي آن هستیم 

09916901969

خریدار پراید مدل 84 الی 
85 هستیم 

 09162756230

امتیاز  وام  رسالت امام
 را نقداً خریدارم
09032642205

خرید و فروش امتیاز وام 
رسالت 

09135323325

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

09132796959 

فروش امتیاز 
آژانس با زنگ خور باال 

یا معاوضه با خودرو
09916952602

به یک نفر 
فروشنده خانم جهت 
کار در پوشاک بچه 

گانه بصورت تمام وقت 
نیازمندیم

09363602884 

سمند معمولی 
SE مدل 1390 رنگ سفید 

بیمه تا 16 اردیبهشت 
99 با 70 درصد الستیک 

بفروش می رسد و یا 
معاوضه با پراید مدل 90 

تا 93 
 09139471127 راهداری

قیمت کارشناسی زمین و ساختمان 
مهندس نادری نیا 
 09133455472

ابتدای بلوار دکترصادقی - 50 متر بعد از تقاطع دهخدا

مزون عروس واقع در 
چهارراه مهدیه واگذار

 می گردد.
09134782774

خرید، فروش، رهن و اجاره
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پته دوزی به روش سنتی کرمان 
دوخت اصیل کرمانی و همچنین رنگ آمیزی به خانم های عالقمند به این هنر 

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

سرکارخانم ایرانمنش 09136629737 - 42309840 

نقاشی ساختمان مدرن
  30% تخفیف   

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

09162504398  صادقی

قالیشــوئی باران
شستشوی تخصصی و تضمینی با تحویل یک روزه      

انواع قالی )ماشینی ودستبافت(

  
مجهز به دستگاه پیشرفته 

مجهز به خشک کن لوله ای )اتوماتیک(
آدرس: بلوار عباسپور روبروی خیابان بسیج

09133791095 بحرینی- 09138452630 صالحی

فقط  کافیست 
یکبار امتحان 

کنید

 با تخفیف 
ویژه

جواز اسلحه 
شكاری تک لول نخجیر بنام 
عباس ارسالنی  و شماره ملی 
3070120350 به شماره جواز 
9A0871-11901515 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط 
گردید.

کافی شاپ با 
موقعیت عالی بدلیل 

مهاجرت بفروش میرسد یا 
اجاره داده میشود
09366999022

یک باب مغازه 
کمربندی روبروی لوازم 

یدکی نظام به  ابعاد 7*5 
کرایه داده میشود.
09131797899 

زمین دونبش بر خیابان با موقعیت عالی در خیابان 
بروجردی و دارای قابلیت اجرای یک پروژه عالی تجاری مسكونی 
فرهنگی یا پزشكی جهت کسانی که افكار بزرگ اقتصادی و سود 

عالی دارند به متراژ 30 قصب، با قیمت کارشناسی به فروش می رسد  
برای اطالعات بیشتر با تلفن 09173600377 

تماس حاصل فرمائید.

یک باب طباخی  )کله پاچه ای( با چند 
سال سابقه و درآمد عالی به دلیل مشغله 
کاری واگذار میگردد. )ملک استیجاری(

09139562457

قالی محلی 
سیرجان دست دوم 

شما را خریداریم
09917665969

آموزش ریاضیات
 تقویتی و کنکور
09130568200

آموزش نرم افزارهای
 مهندسی صنایع
09130568200

مشاوره پایان نامه و مقاله
09130568200

به دلیل تغییر شغل کلیه اجناس مغازه 
شال و روسری فروشی به قیمت عمده بصورت 

یكجا بفروش می رسد .
09211025216


