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مردی که خانواده اش اعضای بدنش را بخشیدند

فداکاری به سبک یک خانواده سیرجانی 

توزیع عادالنه فضاها و افزایش سرانه ی رفاهیات شهری، 
تنها راه مقابله با محرومیت ها و نابرابری ها است

نیم نگاه  فرهنگی
به فضاهای شهری

 در شهر ما متأسفانه، افرادی وجود دارند که نمی توانند خود را با واقعیت های اجتماعی 
و مبحث حق تقدم و احترام به حقوق دیگر شهروندان تطبیق دهند. شهروندانی که هنوز با 
سرعت باال در کوچه ها رانندگی می کنند بدون هراس از این که کودکی سرآسیمه بیرون 
آید و راننده قدرت واکنش کافی نداشته باشد. شهروندانی که هنوز آشغال در خیابان 
می ریزند، برای رساندن هر منظوری، روزانه ده ها بار از بوق استفاده می کنند اما دریغ از 

این که یکبار اهرم راهنمای گردش به  چپ و یا راست را به کار ببرند.
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در حاشیه تازه ترین نشست برای نجات منبر سنگی:

سنگ بزرگ عالمت نزدن است 

جناب سرهنگ ایران نژاد فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان 
جناب سروان رسولی فرمانده پاسگاه گلستان 

ضمن تش�کر و قدردانی از زحمات بی ش�ائبه ش�ما در حفظ امنیت منطقه و گشت زنی 
مداوم در محدوده بخش گلستان کمال تشکر و قدردانی را داریم. موفق و مؤید باشید. 

سایت فرآوری و دانه بندی خواجو نصرگلستان 
وابسته به شرکت آریا معدن نصر سیرجان 

فروش انواع الستیک و باطری 
به قیمت نمایندگی

 )تعداد محدود( 

آدرس: محیاشهر، جنب بانک ملت 
 09130420122 - 09162119939

آگهی مناقصه عمومی )نوبت دوم(
شرکت سنگ آهن گهر زمین )سهامی عام( در نظر دارد جهت راهبری و تعمیرات و نگهداری خطوط کنسانتره و خط 
خردایش خود در محل سایت سیرجان از خدمات پیمانکاران ذیصالح در قالب مناقصه عمومی استفاده نماید. لذا 
پیمانکاران محترم واجد صالحیت، در صورت تمایل می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس تهران، بلوار 

آفریقا، بلوار آرش غربی، پالک 12، طبقه سوم، دفتر کمیسیون معامالت مراجعه نمایند. 
مهلت خرید اسناد و بازدید: تا ساعت 16 تاریخ چهارشنبه 1398/11/23

نحوه خرید اسناد:
 با مراجعه حضوری و ارائه فیش واریزی به مبلغ دو میلیون ریال به شماره حساب 0111515543005 به نام 

شرکت سنگ آهن گهرزمین نزد بانک ملی به همراه معرفی نامه کتبی
مهلت و محل تحویل اسناد:

 آخرین مهلت تحویل اسناد حداکثر تا ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 1398/11/28 و محل تحویل اسناد به 
شرکت سنگ آهن گهرزمین به آدرس تهران، بلوار آفریقا، بلوار آرش غربی، پالک 12، طبقه چهارم، دبیرخانه 

مرکزی خواهد بود. هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

تعداد پیشنهادات دریافت شده قابل بررسی به هر تعداد می تواند باشد.

هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه است.

روزهای دلتنگی مان را به یاد خوبی ها و مهربانی هایش سپری می کنیم و 
سالگرد درگذشت عزیزمان 

عبدالحمید خدابخش 
را در تاریخ 98/11/25 ساعت 3 در جوار مزارش
 با نثار فاتحه ای به روح پاکش گرامی می داریم. 

خانواده 

اثنیه هب اثنیه گذشت 

و من هرگز نخواستم که از تو، از نبودن تو چیزی را افش کنم 

سعی کرده ام که نگذارم از پنجره ی چشمانم نمایان شوی 

همیشه نبودنت را رد خود حبس کردم مگر گاهی که هوا اربی می شد 

و پنجره بارانی... 
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گروه خب�ر: به دنب��ال تماس های 
مکّرر مردم با دفتر نشریه در شکایت 
و گالیه از ش��لوغی بانک رسالت در 
این روزها ک��ه دلیل آن را ادغام دو 
شعبه بانکی می دانستند خبرنگار ما 
با طرح گالیه های مردم نزد مسئوالن 
بانک رسالت علت دقیق این شلوغی 
را جویا شد که رئیس شعبه مرکزی 
این بانک در سیرجان ضمن رد علت 
آن به خاط��ر ادغام دو ش��عبه بانک 
رس��الت گفت: این ش��لوغی دالیل 
دیگری  دارد که متأس��فانه به خود 

مردم عزیز برمی گردد. 
میثم قادری افزود: متأس��فانه عدم 
اط��الع و آگاهی مردم عزیز از روش 

دریافت رمز پوی��ا و همچنین عدم 
اطالع از کارهایی که با همراه بانک 
رسالت و یا اینترنت بانک می توانند 
انجام دهند باعث مراجعه حضوری 
به بانک و اتالف وقت شان می شود. 
وی افزود: ما حتی افتتاح حس��اب 
را نیز از ام��روز اینترنتی کرده ایم تا 
مردم راحت تر و در محل کار،  منزل 
و هرجایی که هس��تند بتوانند امور 
بانک��ی خ��ود را از همان ج��ا انجام 
دهند یعنی داریم به سمت  و سوی 

بانکداری الکترونیکی می رویم. 
ب��ه گفت��ه وی در ح��ال حاضر از 
ح��دود 140 مراجعه به بانک برای 
افتتاح حس��اب شاید حدود 40 نفر 

برای روز بع��د می مانند در صورتی 
که همش��هریان از طریق اینترنت 
می توانن��د ای��ن کار را بدون اتالف 
وق��ت و انرژی انج��ام دهند. رئیس 
ش��عبه مرکزی بانک رسالت گفت: 
م��ا در روز ح��دود 300 ت��ا 350 
مورد تس��هیالت و وام همش��ریان 
اعط��ا می کنیم حاال در نظر بگیرید 
اگ��ر ق��رار بود تم��ام این اف��راد از 
طریق بانک و به ش��یوه سنتی این 
تسهیالت را دریافت کنند باید 5-4 
شعبه ی فعال داشته باشیم در حالی 
که با اجرای سیستم های نوین دیگر 
نیازی به آن ش��یوه ها نیست. البته 
ای��ن را نیز ع��رض کن��م در حال 

حاض��ر در 5 بخش شهرس��تان در 
ه��ر بخ��ش 2 نف��ر از کارمندان ما 
مرتب سرکش��ی کرده و به امورات 
بخش های 5 گانه ) زیدآباد، گلستان، 
پاری��ز، مرکزی و بلورد(  رس��یدگی 
می کنند و ب��ه جای اینکه مردم به 
بانک و به سراغ ما بیایند، ما داریم 

به سمت آن ها می رویم. 
قادری افزود: پیک و اوج ش��لوغی 
بانک ه��م مربوط به س��اعات 10 
الی 13 می باش��د که الزم اس��ت 
به اط��الع م��ردم عزیز برس��انیم 
م��ا  عصرها هم از س��اعت 16 الی 

17:30 خدم��ات می دهی��م ک��ه 
خلوت ترین زمان ش��عبه می باشد 
و مشتریان عزیز می توانند مراجعه 
کنن��د. همانطور که گفتم بیش��تر 
ش��لوغی بانک ب��رای دریافت رمز 
پویا است که همشهریان می توانند 
از راه دور و ب��دون حضور فیزیکی 
با ارسال 4 رقم کارت بانک رسالت 
 2000474702 ش��ماره  به  خود 
این کد را بر روی ش��ماره موبایلی 
که در سیس��تم بانک ثبت ش��ده 
دریاف��ت کنند و تمام پرداخت هاو 
ام��ور بانکی خ��ود را از این طریق 

انج��ام دهن��د. حت��ی می توانن��د 
موضوع درخواست وام و تسهیالت 
خ��ود را از طریق کافی نت و یا در 
من��زل ازطریق اینترنت ارائه کنند 
و نیاز به وجودشان در بانک نباشد.  
وی افزود: سیاست های کالن بانک 
رس��الت کم کردن حضور فیزیکی 
م��ردم و انجام امور بانکی از طریق 
خدم��ات غیر حضوری اس��ت که 
در نتیج��ه ضم��ن افزایش ضریب 
امنیت،  کم ک��ردن ترافیک، حفظ 
محیط زیس��ت و عدم اتالف وقت 

عزیزان را به دنبال دارد.

به بهانه نشست
 این هفته انجمن ادیف با 
مدیرکل میراث فرهنگی 
پیرامون  چگونگی حفظ و 
نگهداري »منبرسنگي«

سنگ بزرگ
عالمت
 نزدن است

بهمن ماه سال ٩2 بود که هم زمان با آغاز 
سلس��له بازدیدها و نشست های ویژه برای 
بررس��ی راه کارهای حفظ و نگهداری منبر 
س��نگی واقع در قلعه سنگ که دستخوش 
فرس��ایش ش��ده بود، نگارس��تان ب��ا تیتر 
»پیش��نهاد انتقال منبر س��نگي به یکي از 
میدان های ش��هر« اهمیت توج��ه به این 
اثر تاریخ��ي خاص شهرس��تان را بیش از 
پیش یادآور ش��د. اگرچه آن سال تالش ها 
برای انتقال این اثر به داخل ش��هر به رغم 
موافقت مدیرکل وق��ت میراث فرهنگی و 
ت��الش چن��د روزه اعض��ای ادیف)انجمن 
یادگارهای فرهنگی سیرجان(  دوستداران 
که برای چگونگی انتقال آن به محل رفتند 
نافرج��ام ماند ام��ا در عمل نش��ان دادند 
موضوع حفظ و نگهداری این اثر باس��تانی 

چقدر برای شان اهمیت دارد. 
ای��ن هفت��ه اما در شش��مین س��الروز آن 
تصمیمات بی سرانجام، باز هم موضوع منبر 
س��نگی دغدغه انجمن ادیف سیرجان شد 
تا در نشست مش��ترک با مدیر کل میراث 
فرهنگي در تاالر جلسات گل گهر،  موضوع 
آن دوب��اره مط��رح و راه کاره��ای حفظ و 
نگه��داری این اثر ارزش��مند تاریخی مرور 
ش��ود. در این نشس��ت که برخ��ی اعضای 
ادیف نگرانی خود را از فرس��ایش تدریجی 
منبر س��نگی بیان کردند مدیر کل میراث 

فرهنگی پیشنهاد احداث سایت و مجموعه 
فرهنگ��ی در محل را داد ت��ا در کنار این 
احداث ها، منبر س��نگی هم حفظ شود. اما 
نکته قابل تأمل در این نشست اینکه مدیر 
کل میراث فرهنگي از مطبوعات خواس��ت 
نگاه منفي خود را از تصمیمات این نشست 
دور کنند که با عذرخواهي از جناب ایشان 

چند نکته را در پی می آوریم. 
◄ 1- ب��ا احترام به نقط��ه نظرات مدیر 
کل محت��رم که اگر چه ایده آل اس��ت اما 
باید گفت »س��نگ بزرگ همیشه عالمت 
نزدن اس��ت. وقتی اعتبارات ساالنه ای که 
برای حف��ظ و نگهداری می��راث فرهنگی 
اختصاص می یابد اندازه ترمیم مثاًل نمای 
بادگیر چپقی نیس��ت چگون��ه صحبت از 
احداث های بزرگ در ی��ک بیابان لم یزرع 
و  تصمیم��ات  این ک��ه  می ش��ود ضم��ن 
سیاس��ت هاي یک اداره آن هم در س��طح 
اداره ُکل ی��ک اس��تان قائ��م به ش��خص 
نیس��ت. با این توضیح منتقد صحبت شما 
می شویم که گفتید هر تصمیم و کوتاهي 
مدی��ران  قبل به من ربط ندارد. حال باید 
پرس��ید آیا مدیر بعدی هم می تواند بگوید 
کوتاهی ه��ا و تصمیمات مدیر قبلی )یعنی 

شما ( به ایشان ربطی ندارد.!
◄ 2- درس��ت ی��ک هفت��ه پ��س از آن 
پیش��نهاد نگارس��تان براي انتق��ال منبر 
س��نگي به داخل ش��هر با پیگیري معاون 
سیاس��ي وق��ت فرمان��داري گروه��ي از 
کارشناس��ان میراث فرهنگي در سیرجان 
حض��ور پی��دا کردن��د و مثل امروز ش��ما 
نظرات مختلف و بی نتیجه ی خود را مطرح 
کردن��د و رفت تا امروز پس از 6 س��ال و 

دوباره نقطه سر خط...
◄ 3- آقاي رئی��س! ضرب المثل معروف 
س��نگ بزرگ عالمت نزدن است مصداقي 
اس��ت براي صحبت هاي امروز شما. قلعه 
سنگ و احیاء و بازسازي آن براي رسیدن 
به جایگاهي مناسب براي تعبیه و نگهداري 
منبر س��نگي نقطه نظری اس��ت که شاید 
به ظاهر قش��نگ و زیبا به نظر برس��د اما 
به واقع تصمیمي اس��ت براي فرار به جلو. 
این طرح ش��ما نه اعتبار برای اجرا دارد و 
نه توجیه اقتصادي. این درست که مکان، 

مکان تاریخي اس��ت اما اجرا نش��دن این 
طرح آنقدر از قبل عیان و روش��ن اس��ت 
که نیاز به مرور شعارها و طرح های مشابه 
پیش��ینیان ش��ما که هیچگاه از حرف به 

عمل در نیامد ندارد.
◄ 4- ب��ا ای��ن توصیف ش��اید راهی جز 
انتق��ال آن به داخ��ل ش��هر و نص��ب در 
یک می��دان و نگه��داری در یک محفظه 

شیشه ای نباشد. 
◄ 5- به این اتف��اق توجه کنید؛ ابتداي 
دهه هش��تاد به انگیزه برپایی کنگره نماز، 
تندیس بالل حبشي مؤذن برجسته ی صدر 
اسالم بر س��ر تقاطع بهشت زهرا)سالم ا... 
علیها( نصب ش��د و از آن تاریخ تا به امروز 
مرجع آدرس شهروندان شده ضمن اینکه 
نام این بزرگمرد تاریخ اس��الم همیشه بر 
زبان مردم جاری و س��اری اس��ت. حال با 
انتقال منبر سنگی و نصب در یک میدان، 
هم این نماد تاریخی حفظ می ش��ود و هم 
نام این اثر همیش��ه ب��ر زبان مردم و برای 
نسل های مختلف جاری و ساری می ماند. 
طبیعتاً نح��وه انتقال و وکی��وم کردن اثر 
به ش��کلي که به آن آس��یب نزند، حفاظ 
شیش��ه اي براي در امان نگه داشتن منبر 
از باد و باران و نور آفتاب، و نهایتاً بررسي 
همه ي جوان��ب تخصصي ای��ن انتقال در 

کنار صدور مجوز قانوني این مهم مي تواند 
راهکار اولیه و کاربردي این نشست باشد.

◄ 6- دورهمي انجمن ادیف در برگزاري 
این گونه نشس��ت ها و طرح این دغدغه ها 
شایس��ته تقدیر و تشکر اس��ت و بایستي 
توجه داش��ت که حداقل براي انگیزه این 
جم��ع در تداوم این گونه نشس��ت ها براي 
حفظ آث��ار نیاکان، تصمیمات اجرایي باید 

فرات��ر از معم��ول گرفته ش��ود و با طرح 
موضوعاتي ُکلي مشکلی حل نمی شود. 

سري به مجموعه عظیم قلعه سنگ بزنید 
و با یک نگاه کارشناسي ساده، دو دو تا، 4 
تا بکنید. 6 سال است کوچکترین حرکتي 
براي منبر س��نگي نشده است آن وقت ما 
طرح هایی مرور می کنی��م که تجربه اجرا 

نشدن های آن را به کّرات داریم.

 شماره 1209 
 شنبه 19 بهمن 1398  خبر2

 4506  س��الم و احترام به مس��وولین 
ک��ه  متأس��فم  نگارس��تان.  روزنام��ه ی 
بعض��ی مس��ووالن معنی کلمه مس��وول 
را نمی دانن��د..!!! یعن��ی نمی دانند درقبال 
مشکالت مردم مسوولیت دارند. چرا فکری 
ب��رای عبور و مرور اهالی ش��هرک صدف و 
ث��ارا… ب��ر نمی دارید. چرا ه��ر روز باید با 
اضطراب از کمربندی شلوغ که پر از ماشین 
س��نگین عبور کنیم. چرا اینقدر بی خیال 
هستید. ما امنیت جانی نداریم و مسوولش 
شما هس��تید که برای ما کاری نمی کنید.
کجای دنیا کمربندی وسط منطقه مسکونی 
قرار دارد. حتماً باید چند نفر کشته بشوند 
که به خودتون بیایی��د.! از طرف جمعی از 

اهالی شهرک ثارا…
 6168  سالم به مسئولین اطالع رسانی 
کنید که این بریدگی از کمربندی به سمت 
ج��اده حجت آباد رو درس��ت کنن زیرگذر 
بزن��ن الاقل چ��راغ راهنما ب��زارن که این 
هزارراه درست شه چاره ای بیاندیشید لطفاً.

 544٩  سالم ما اهالی اول بلوار نبوت از 
سمت بهشت زهرا نه کوچه هامون آسفالت 
داره، نه شماره کوچه و شماره پالک داریم، 
نه کدپستی ! اول نبوت هم روشنایی ندارد.  
 8٩02  با سالم رئیس و شورای نجف 
شهر فکری به حال آنتن دهی گوشی های 
نجف شهر بردارید .آنتن دهی گوشی ها واقعاً 
ضعیف اس��ت. برای  اینترن��ت هم فکری 

بردارید واقعاً مشکل داریم.
 2171  بلوار فرودگاه فاقد روش��نایی 
اس��ت و به خاطر وجود ش��هرک صنعتی و 
منطقه ویژه و راه آهن همیشه شلوغ است، 
تا حادثه ناگوار بیش��تری رخ ن��داده لطفاً 
مس��ئولین فکری بکنند. شهرک صنعتی 
ش��ماره 2 س��یرجان هم که نزدیکی های 
فرودگاه اس��ت، خیابان ها و بلوارهای اصلی 
آن مثل بلوار اقتصاد خاکی اس��ت. خواهشاً 

مسئولین محترم رسیدگی کنند متشکرم
 6361  سالم ببخشید من یه عکس از 
کوچه مان گرفتم اگه میشه این رو بگذارین 
شاید یه فرجی شد و آمدند درستش کردند. 
تردد در این کوچه خراب، ش��ب که تاریک 
می شود وحشتناک اس��ت. )خیابان مقداد 

کوچه شماره3(
 5855  س��الم چرا یک مسؤل به فکر 
نظارت در پمپ بنزین ها نیس��ت.  چندروز 
پیش بنزین زدم داخل ظرف 10لیتری ولی 
ش��ماره انداز 11لیتر بنزین نشون داد مگه 

میشه؟ مگه داریم؟ 
 8075  س��الم ب��ا این هم��ه امکانات 
نظارتی ازپارس��ال تاکنون س��ه نفر انسان 
بی گناه درس��یرجان دربلوار سید جمال با 
ماش��ین برخورد کردند و وفوت ش��ده اند. 
خودروه��ا ه��م به دلیل نداش��تن راننده با 
وجدان گاه��ی فراری می ش��وند. آیا برای 

مسئولین مربوطه زیبنده است؟
 1088  ت��وی این اوضاع بد اقتصادی 

که بعض��ی دولتمردهامون همه چیز بلدن 
غی��ر از مملکت داری و به فک��ر همه چیز 
هستند غیر از ملت بیایید ما با هم مهربانتر 
باش��یم خودمان هوای خودمان رو داش��ته 
باش��یم چون کس��ی به فکر ما نیست. ایّام 
عید نزدیک اس��ت درحد توان مان دس��ت 
هموطن هامون رو بگیری��م. بیایید آریایی 

بمانیم و مهربانی کنیم.
 872٩  س��الم و خس��ته نباشید من 
یک شهروندم امروز سر چهارراه یک دختر 
نوج��وان  را دیدم ک��ه گدایی می کرد. بعد 
دوس��تم گفت چند وقت نیز پیش چهار تا 
جوان ولگرد سر چهارراه می خواستند برای 
یک دختر بچه ی  متکدی ایجاد خطر کنند. 
آیا بهتر نیست نیروی انتظامی آن ها را از سر 

چهارراه ها جمع کند؟
 4306  امام مهدی ) عج ( می فرمایند: 
بر این امر ) غیبت ( صبر می کنم ولی شما 
با سوز و ناله ی بلند بر من گریه کنید! برای 
ف��رج آقا امام زمان )عج( و نابودی آمریکا و 

اسراییل دعا کنید. 
1720 با سالم. می خواستم یه پیشنهاد 
به شهرداری بدهم. شما که چهارراه بهشت 
زهرا)مجس��مه بالل( رامس��دودکردید و از 
میدان امام تا چه��ارراه راهنمایی رانندگی 
هی��چ بریدگی ن��دارد حداق��ل بیایید قبل 
ازچه��ارراه راهنمای��ی ی��ک دوربرگ��ردان 
بگذاری��د تا اگر کس��ی خواس��ت دوربزند 
دیگر پش��ت چراغ قرمز معطل نش��ود. به 
پیمانکارحفرکانال فاضالب هم می خواستم 
بگم مگرچه کارس��ختیه که ش��ما درپوش 
کانال ها را یکی همسطح زمین می گذارین، 
یک��ی پایینتر ویکی باالتر! به ماش��ین های 

مردم هم فکر کنید. 
نباش��ید  وخس��ته  باس��الم    7320
خدمت عوامل نگارس��تان. خواس��تم بگم 
چ��را واحدهای صنفی وتعزیرات حکومتی.
کنترل بازار وکس��به سطح شهر را درست 
وحسابی بررسی نمی کنند. آقایان مسئول 
صنف وتعزیرات و دادس��تانی محترم لطفا 
قاط��ع برخ��ورد کنید. چ��ون اگ��ر اینکار 
نش��ود فقط باحرف و صحبت کار درس��ت 
نمی شود. زمانی تخلف درواحدهای صنفی 
رخ می دهدکه فرد نسبت به قانون واجرای 
حکم نگران نباش��د. بنده خ��ودم بارها به 
گران فروش��ی اعتراض کردم. درجواب بهم 
گفتن )هرکاری دل��ت می خواد انجام بده( 
ای��ن جمله آن ها درس��ت اس��ت چ��را که 
کمترش��کایتی به سرانجام می رسد. اگرهم 
به سرانجام برسد فروشنده متنبه نمی شود 
و مجدد اً این رویه ادامه پیدا می کند. نیاز به 

برخورد قاطع تر می باشد. 
 3658 چرا بانک رسالت اینقدر شلوغ 
شده. قباًل این جور نبود. به مسئولین بانک 
رس��الت بگید یک جورایی کار مردم زودتر 

راه بیفتد.

تریبون آزاد خوانندگان
      پیامک : 7258  3000
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برای تو می نویسم

ذهِن آرام  
نجمه مرادی نژاد زیدآبادی 

ذهن��ت را درگیر حرِف مردم نکن .مردم زیاد فکر می کنند، زیاد حرف 
می زنند، زیاد قضاوت می کنند !هر روز به دنباِل بهانه ای برای حرف زدن 
در مورد»دیگران « هستند. هیچ کس جاِی تو نیست و جاِی تو زندگی 
نم��ی کند، از دروِن زندگی تو خبر ندارد.مردم حرفهایش��ان را فراموش 
می کنن��د. باور کن در این روزه��اِی پر دغدغه، مردم جای ِخودش��ان 
هم نیس��تند. قضاوِت دیگران  یک تصور خام است که هر لحظه تغییر 

می کند، این رشته ی افکار روزی هزار بار پاره می شود...
ذهن��ت را درگیر قضاوت ها نکن ! بگذار حرفهایش��ان را بزنند ، از کنار 
حرفهایش��ان بگذر ، زندگی ات را بر مبناِی قضاوت دیگران خراب نکن! 
قض��اوت دیگران گاهی از افکارو ذهنیت های منفی آنهاس��ت، گاهی از 

سّنت های کهنه و قدیمی و گاهی از برداشت هاِی غلط!
خودت رادرگیر ذهنیت غلط و افکار تعصبیِ دیگران نکن . اگر بخواهی درگیر 
قضاوت ها ش��وی، آرامش زندگی ات را از دست می دهی، همیشه نگران و 
 مضط��رب خواهی بود، نگراِن نظر دیگران و مضطرِب قضاوت های اش��تباه 
آنه��ا نباش. ذهنت را معطوف کن ب��ه خودت، به زندگی ات، تو فقط یکبار 
حق زندگی کردن داری. اگر بخواهی همیش��ه نگران ِ قضاوت مردم باشی ، 
آرامش��ت را از دست می دهی، روزها و گاهی سالهای زندگی ات را از دست 
می دهی و زمانی به خودت می آیی که دیگر فرصتی برای جبران نیست...       
najmeh. Moradi.64  :اینستاگرام

رئیس شعبه مرکزی بانک رسالت 
در سیرجان:

ادغام شعبه ها 
دلیل شلوغی نیست 
◄ اگر مردم سطح اطالعات خود را از خدمات غیرحضوری بیشتر کنند 
دچار شلوغی نمی شوند 

چند سؤال اساسی که قبل از راه اندازی نیروگاه خورشیدی باید بدانیم
1- ش��رایط الزم برای احداث نیروگاه چگونه اس��ت؟ داشتن 
سند مالکیت یا اجاره 20 ساله و پروانه ساخت ملک، انشعاب برق 

و داشتن فضای مناسب برای هر کیلووات حداقل10 متر.
2- آیا درآمد این نیروگاه ظرف 20 س��ال ثابت است؟ قیمت 
پایه خرید این نیروگاه با توجه به نرخ تورم هرساله افزایش می یابد 

مثاًل در سال ٩8 قیمت خرید 30 درصد افزایش یافت.
3- مدت زمان بازگش��ت س��رمایه چند سال است؟ اگر بدون 
اس��تفاده از تسهیالت بانکی باشد تقریباً 3 سال اما اگر تهسیالت 

بانکی باشد 4/5 سال.
4- نح��وه فروش ب��رق نیروگاه خورش��یدی چگونه اس��ت؟ 
متقاض��ی با عقد قرارداد خرید تضمینی 20 س��اله با وزارت نیرو 
تولی��د برق نیروگاه خود را به 13 برابر قیمت خرید برق مصرفی 

خانه خود به وزارت نیرو می فروشد.
5- هزینه راه اندازی یک نیروگاه چقدر اس��ت؟ بستگی به نوع 

تجهیزات مورد استفاده در نیروگاه دارد معموالً هر کیلو وات از 7 
تا ٩ میلیون تومان هزینه دارد.

6- آی��ا نی��روگاه بعد از راه ان��دازی هزینه و ش��رایط تعمیر و 
نگهداری خاصی دارند؟ هزین��ه تعمیر و نگهداری این نیروگاه ها 

تقریباً صفر است و فقط پنل ها هر20 روز نیاز به شستشو دارند.
7- آیا تجهیزات این نیروگاه گارانتی هم دارد؟ بله تا 10 سال 

گارانتی و20 سال خدمات پس از فروش. 
8- آیا در زمین کشاورزی می توان نیروگاه خورشیدی زد؟ در 
صورت غیر قابل کشت بودن زمین تغییر کاربری از طریق جهاد 
کشاورزی و در صورت داشتن اشتراک برق در آن زمین می توان 

نیروگاه خورشیدی تا 100 کیلووات راه اندازی کرد.

جهت مشاوره، سرمایه گذاری و اجرای پروژه های 
خورشیدی اعم از خانگی و صنعتی با ما تماس بگیرید

شرکت مولد گستر شایان
آدرس : خ رازی جنب سیرجان تورواحد9
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مصطفی امیری مقدم

پاری��ز هم��واره در تی��ررس آالیندگی ها 
بوده اس��ت. از دیرباز کارخانه عظیم مس 
سرچشمه برای این منطقه جز مخاطرات 
ری��وی و تنفس��ی برای م��ردم و خطرات 
زیس��ت محیطی برای درخت��ان و حیات 
وحش چیزی در بر نداشته  است. موضوعی 
که هرازگاه دستمایه گزارش های نگارستان 
در این س��ال ه��ا بوده اس��ت. آن طرف تر 
مجتمع مس خاتون آب��اد تهدید دیگری 
اس��ت که همواره سالمت محیط زیست را 
در منطقه تهدید کرده است. اما به تازگی 
راه اندازی کارخانه تولید ورق بلیس��تر در 
9کیلومت��ری جنوب پاری��ز واکنش هایی 
برانگیخ��ت. ای��ن کارخانه ک��ه متعلق به 
شهرداری و درآمدش ویژه کارهای عمرانی 
ش��هرداری و دهداری های محل است روز 
چهارش��نبه دوم بهمن ب��ا حضور مدیران 
و مس��ئوالن شهرس��تان، مدیران شرکت 
شهرک های صنعتی استان و معاون وزیر 
صنعت و تجارت افتتاح شد. واکنش ها به 
احداث این کارخانه متفاوت بود و عده ای 
موافق و عده ای مخالف داش��ت. مخالفین 
سعی در برجسته کردن موضوع آالیندگی 
آن را داشتند و معتقدند این کارخانه نیز با 

وجود منافعی که دارد آالینده است.
یکی از ش��هروندان پاریزی ک��ه خود را 
محم��ود و از کارکنان مس سرچش��مه 
می نامید و نخواس��ت ن��ام کاملش برده 
ش��ود گفت: ما پاریزی ها شانس نداریم. 
ای��ن کارخانه هم مثل بقی��ه کارخانه ها 
ج��ز ضرر و زیان برای م��ا ندارد. وی که 
از تأخی��ر در پرداخ��ت حقوقش ناراحت 
بود گف��ت: در یک ش��رکت پیمانکاری 

در قس��مت تأسیس��ات برق در مجتمع 
مس کار می کنم و امروز روز اس��تراحتم 
است. از وی پرس��یدیم کارخانه بلیستر 
چه ض��رری ب��رای ش��ما و پاری��ز دارد 
گفت: می گویند اینج��ا را آلوده می کند. 
م��ا آلودگی هوا کم داش��تیم که این هم 
اضاف��ه ش��د. او البته از محت��وای کاالی 
تولیدی کارخانه بی اطالع بود. حس��ین 
ایرانمنش که خود را معلم بازنشسته در 

پاریز می نامید نیز در این گفتگو شرکت 
کرد و در پاسخ همین سؤال گفت: البته 
باید مض��رات و منافع ه��ر کارگاه را در 
کنار هم ببینیم. پاریز به دلیل نداش��تن 
زمین مناس��ب هر کجایش که کارخانه 
بزنند مضراتی دارد و البته بی منفعت هم 
نیس��ت اما در این مورد چون از جزییات 
آن اطالعی ن��دارم نمی توانم نظر بدهم. 
وی افزود:  اآلن چیزی که بیشتر از همه 
نیاز اس��ت ایجاد شغل اس��ت. جامعه ما 
جامعه ای اس��ت که بیکاران زیادی دارد 
و همین بیکاری ها خود منشأ فساد است. 
با پدر یکی از کارکن��ان کارخانه نیز که 
فرزندش را به شیفت کارگاه رسانده بود 
مقاب��ل کارخانه صحبت کردی��م تا نظر 
همه را گرفته باشیم. او که خود را محمد 
و مغ��ازه دار می نامید گفت: چهل  س��ال 
اس��ت من در پاریز مغ��ازه دارم و با آبرو 
زندگی ک��رده ام. دو پس��ر دارم که یکی 

تازه از خدمت برگش��ته و این یکی چند 
سال بیکار بود ولی نگذاشتم بروند دنبال 
شغل کاذب ولی اآلن اینجا رفته سر کار. 
او گف��ت: تعداد جوان های بیکار زیادند و 
هر کس کاری کند آن ها بروند س��ر کار 
عاقب��ت بخیر می ش��ود. وی در خصوص 
بحث آالیندگی ها که سؤال بعدی ما بود 
گفت: »برو پس��رم خدا روزی ات را جای 
دیگ��ه ای حواله کند باع��ث تعطیلی این 

کارخانه نشو.« ! 

◄ شهردار پاریز چه گفت 
مهن��دس صفورایی ش��هردار پاریز که 
خود و ش��ورای ش��هر پاریز مسئولیت 
راه اندازی کارخانه تولید بلیس��تر را که 
متعلق به ش��هرداری اس��ت ب��ر عهده 
دارن��د در ای��ن گ��زارش ب��ه خبرنگار 
ماگفت: مخالفان کارخانه تولید بلیستر 
اهداف سیاس��ی دارن��د و نمی خواهند 

کسی موفق ش��ود و گرنه چه کسی از 
اش��تغالزایی و درآمدزایی برای منطقه 
ناراحت اس��ت. او گف��ت: این افراد چرا 
از مجتم��ع مس کارخانه سرچش��مه و 
خاتون آباد نمی گویند ولی چسبیده اند 
ب��ه ی��ک کارخان��ه کوچک ک��ه تمام 
مراح��ل مجوزهای قانون��ی اش را طی 
کرده است. از ش��هردار پاریز پرسیدیم 
آیا ش��ما مج��وز محیط زیس��ت و اداره 
کل صنایع را ه��م دارید که گفت: اگر 
نداشتیم که نمی توانستیم آن را احداث 
و افتت��اح کنی��م. این کارخان��ه وقتی 
افتتاح شد مدیران شرکت شهرک های 
صنعتی اس��تان و معاون وزیر معدن و 
تج��ارت خود حضور داش��تند. اصوالً تا 
مجوز محیط زیس��ت نباش��د اداره کل 
صنایع جواز تاس��یس نمی دهد، پروانه 
بهره برداری نمی دهد. برای تأسیس این 
کارخانه پس از کارشناس��ی و تصویب 

در ش��ورای ش��هر پاریز همه ی مراحل 
بعدی نیز طی شده است. 

صفورای��ی در پاس��خ ای��ن س��ؤال که 
می گویند این کارخان��ه آالیندگی دارد 
گف��ت: روزی که ما افتت��اح کردیم هر 
دو سیس��تم و خطوط تولید در باالترین 
ش��رایط فعال بودند، آیا آن موقع کسی 
نش��انه ای از آالیندگ��ی دی��د؟ اگر  این 
کارخان��ه آالیندگی داش��ت مش��ابه آن 
چسبیده به کارخانه شیر پگاه رفسنجان 
ای��ن کارخان��ه  از  تأس��یس نمی ش��د. 
در رفس��نجان، ش��هربابک، زیدآب��اد و 
جاه��ای دیگر زیاد داریم. چگونه آنجاها 
آالیندگی ندارد ولی فقط در پاریز دارد.  
ش��هردار پاریز راجع ب��ه منافع کارخانه 
گفت: این کارخانه متعلق به ش��هرداری 
اس��ت نه بخش خصوصی. ل��ذا از محل 
درآمدهای��ش ه��م ش��هرداری و مردم 
پاریز منتفع می شوند و هم دهیاری های 
محل. به عنوان مثال همین آسفالتی که 
اآلن در روس��تای شوروییه که می بینید 
در ح��ال انجام اس��ت از مح��ل درآمد 
همین کارخانه اس��ت. ضمن اینکه این 
کارگاه ب��رای 50 نف��ر کار ایجاد کرده 
و ب��رای همین تعداد هم اش��تغال غیر 

مستقیم داشته است.
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مریم کاظمی  

بیمار 40 ساله س��یرجانی جان بیمار دیگر را 
نجات داد. این خبری بود که در فضای مجازی 
منتش��ر ش��د. منبع خبر را دنبال کردم تا به 
خانواده اش دسترسی پیدا کنم. خانواده ای که 
رضای خدا را در تصمیم سخت شان جستجو 

کردند. 
مرحوم اصغر انداچه که دچار مرگ مغزی شده 
بود در بیمارستان رهنمون یزد بستری  بود که 
علی رغم تالش مس��تمر کادر درمانی به دلیل 
عارضه مغزی درگذش��ت. خانواده آن مرحوم 
با مش��ورت یکدیگر برای رض��ای پروردگار به 
این تصمیم رس��یدند تا جان ف��رد دیگری را 
با اهدای اعضای س��الم  بدن عزیزشان نجات 
دهند. با کمک مس��ئول اهدای عضو دانشکده 
علوم پزشکی ش��ماره ای از بستگان مرحوم به 
دس��ت می آورم و با تماسی که با وی می گیرم 
از زمان مراسم مرحوم مطلع می شوم. عصر روز 

چهارش��نبه  به همراه بان��و دکتر صفاری مدیر 
امور بیماری های خاص و بانو بیگلری مس��ئول 
اهدای عضو دانشکده به محل مراسم می رویم. با 
مجلسی بی ریا مواجه می شویم. ابتدا سراغ مادر 
مرحوم را می گیریم. پیرزنی است بسیار آرام و با 

تمأنینه اما سوگوار.  

به هر کس ک��ه می آید خوش آمد می گوید و از 
رفتن فرزندش ناله  ی آرامی می کند خانم دکتر 
دسته گلی از طرف دانشکده تقدیمش می کند 
هرچند در مقابل کارش��ان ناچیز اس��ت. وقتی 
می دان��د از کجا آمده ایم از ما تش��کر می کند. 
می گوید: پسر خوبی داشتم اما خیلی زود رفت. 
شاید قسمتش این بود. دستانش را به سوی خدا 
می گیرد: »خدایا راضی هس��تم به آنچه خودت 
خواستی«. دستم را در دستش می گیرد. دستان 
ن��رم و چروکیده اش نش��ان از داغ��ی دارد که 
در دلش نشسته اس��ت. اما  چهره ی مهربانش 
نش��ان از آرامش��ی دارد که بعد از انجام کارش 
به او دست داده است. از مادر اجازه می خواهیم 
و به سمت همس��ر مرحوم می رویم. زن جوانی 
است با چهره ای سوگوار که آرام گریه می کند. 
ان��گار خداون��د در مقابل ف��داکاری اش صبری 
ب��زرگ به او داده تا با قضیه کن��ار بیاید. وقتی 
می خواهد صحبت کند متوجه می شوم در اثر 
فش��ار و استرس��ی که به خاطر از دست دادن 

همس��رش به او واردش��ده تاره��ای صوتی اش 
ملتهب ش��ده و صدایش گرفته است. با همان 
صدای آرام و گرفته از ما تشکر می کند. خانم ها 
بیگلری و صفاری اقدام خداپسندانه خانواده را 
می س��تایند و از او و مادرش تشکر می کنند. از 
همسر مرحوم انداچه می خواهم تا در گوشه ای 
کمی خلوت تر چنددقیقه ای در علت حادثه با او 
صحبت کنم که قبول می کند. می گوید: 9 سال 
بود ازدواج کرده بودیم. مرد ساده و مهربانی بود و 
تا جایی از دستش برمی آمد به اطرافیانش کمک 
می کرد. چند روز پیش سردرد شدید گرفت که 
به بیمارس��تان امام رضا )علیه الّسالم( مراجعه 
کردیم. سردرد او ادامه داشت تا اینکه پزشکان 
گفتند رگ های س��رش گرفته و یا عفونت پیدا 
ک��رده اس��ت. او را ب��ه یزد منتق��ل کردیم که 
متأسفانه در بیمارستان س��کته مغزی کرد. از 
او در علت اهدای اعضایش پرسیدیم که گفت: 
تصمیم س��ختی بود ولی به اتفاق پدر و مادرش 
و خ��ودم و خواهر برادرهایش ای��ن تصمیم را 

گرفتی��م.  از او می پرس��م به نظرت، خودش از 
این تصمیم راضی اس��ت یا ن��ه می گوید: او  در 
زمان حیاتش بسیار بخش��نده و مردم دار بود و 
مطمئن هس��تم از این تصمیم ما کاماًل راضی 
است. همراه با اشک می گوید: هرچند عزیزترینم 
را از دست دادم اما خدا را شکر می کنم که این 
ق��درت را به من و خان��واده اش داد تا بتوانیم با 
وجود این داغ که بر دلمان نشس��ت، لبخندی 
را به خانواده ی دیگری هدیه دهیم. این ها را که 
می گفت اگر چه صبور و آرام  نش��ان می داد اما 
قطعاً در درونش آتش��ی افروخته بود از بابت از 
دست دادن همدم و همراه زندگی اش. از خانواده 
آن مرحوم تشکر می کنم و ضمن آرزوی صبر 
و شکیبایی از آنها جدا می شویم اما ذهنم هنوز 
مشغول خوش��حالی خانواده ای است که معلوم 
نیس��ت در کجای ایران به درگاه خدا بابت این 
نعمت شکرگذارند. آنهایی که قبل از این نگران و 
نا امید بودند زنده یاد ولی اصغر انداچه با رفتنش 

نور امید را در دلشان روشن کرد.

مردی که خانواده اش
 اعضای بدنش را بخشیدند

فداکاری به سبک
 یک خانواده 
سیرجانی 
همسر زنده یاد اصغر انداچه:  
اطمینان دارم مرحوم همسرم

  از این تصمیم راضی است 

آگهی مزایده فروش زمین دهیاری شریف آباد )نوبت دوم(
دهیاری شریف آباد در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 71 شورای اسالمی روستا تعداد 10 قطعه زمین از طریق مزایده 
به فروش رساند. عالقه مندان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به بخشداری مرکزی مراجعه نمایند. ضمناً هزینه 
آگهی روزنامه بر عهده برندگان مزایده می باشد. سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مربوطه می باشد. 

- آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت اداری 98/11/29 
- تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری 98/11/30 در محل بخشداری 

- بازگشایی پیشنهادات ساعت 10 صبح مورخ 98/12/1 در محل بخشداری

آگهی مناقصه عمومی دهیاری روستای کهن شهر علیا 
عنوان پروژه: آسفالت معابر روستای کهن شهر علیا 

بخش مرکزی سیرجان )نوبت اول( 
دهیاری روستای کهن شهر علیا در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 65 شورای اسالمی روستای کهن شهر علیا اجرای پروژه 
ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجدشرایط راهسازی دارای رتبه بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی 

کشور واگذار نماید. 
لذا از کلیه شرکت های دارای صالحیت دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به بخشداری مرکزی سیرجان 
مراجعه نمایند. دهیاری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. سایر اطالعات و جزئیات مربوط به قرارداد در اسناد مربوطه 
می باشد. سپرده شرکت در مناقصه بایستی به صورت واریز به حساب ذیل نزد پست بانک بنام دهیاری کهن شهر علیا و یا 
به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر باشد. در صورتیکه برندگان اول تا سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند تضمین 

شرکت در مناقصه آنها به ترتیب به نفع دهیاری ضبط خواهد شد. 
تلفن: 09131794368 بلوردی هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 

03442235081

آیا کارخانه جدید ذوب ضایعات مس در منطقه شوروییه آالیندگی دارد ؟

دفاع شهردار پاریز از کارخانه  بلیستر مس



گروه ورزش نگارستان

حض��ور در لیگ برت��ر فوتبال ای��ران برای 
سیرجانی ها تجربه تازه ای است که می تواند 
در کن��ار تم��ام فرصت ه��ا و پیش��رفت ها، 
کمبودهای شهرستان را هم به خوبی نشان 
ده��د. وقتی قرار اس��ت امکان��ات رفاهی و 
ورزشی و شهری  سیرجان به عنوان »بهشت 
مع��ادن ایران«، ب��ا تهران، اه��واز، اصفهان 
و... رقاب��ت کند، نتایج ضعی��ف تیم فوتبال 
گل گهر از ابتدای فصل کام س��یرجانی ها را 
تلخ می کند تا این رقابت چندان به چش��م 
نیاید. ام��ا دلیل ای��ن ناکامی ها چ��ه بود؟ 
خیلی ه��ا معتقدند ادامه کار با وینگو بگویچ 
اش��تباه بود. مرد کروات که طی س��ه سال  
با فوتبال سیرجان اش��باع شده بود و دیگر 
انگیزه ای نداشت. او در میانه راه رفت تا پای 
مجی��د جاللی مربی خ��وش اخالق فوتبال 
کشور به س��یرجان باز شود. مربی که امید 
می رفت با او روند ناکامی ها متوقف شود اما 
چرخ  روزگار با گل گهر تا اآلن چنین نکرد. 
گل گهر اکنون در لیگ برتر شرایط مناسبی 
ن��دارد و در جمع 16 تی��م در رده پانزدهم 
قرار گرفته اس��ت. نتیجه ای که نه مسئوالن 
باش��گاه از آن راضی اند، نه هواداران فوتبال 
به آن گردن می نهند و نه رسانه های مستقل 

آن را بر می تابند. 
در چنین شریطی برای اولین بار مدیرعامل 
باشگاه ورزش��ی گل گهر پای یک گفتگوی 
مطبوعات��ی نشس��ت. در ای��ن گفتگ��وی 
مطبوعاتی که مجید جاللی سرمربی گل گهر 
هم حضور داشت اگر چه به دالیلی، شرایطی 
ایجاد نشد که خبرنگاران سواالت چالشی و 
اساس��ی خود را مط��رح کنند ام��ا همین 
مقدار که ب��رای اولین بار باش��گاه تصمیم 

به اطالع رس��انی حداقل��ی گرفت خودش با 
ارزش ب��ود. بخش های��ی از اظهارات محمد 
جواهری مدیرعامل و مجید جاللی سرمربی 
تی��م فوتبال گل گهر را ب��ا به تفکیک با هم 

می خوانیم.

◄ارتباط م�ان را با رس�انه ها بیش�تر 
می کنیم 

مدیرعامل باشگاه ورزشی گل گهر  در ابتدای 
صحبت خود با عذرخواهی از عدم برگزاری 
نشس��ت خبری با اهالی رس��انه س��یرجان 
تا ام��روز، تلویحاً پذیرفت ای��ن ارتباط کم 
بوده اس��ت. محمد جواهری  ارتباط موثر با 
مطبوعات و رس��انه های مجازی را ضروری 
دانس��ت و گفت: حمایت اصحاب رس��انه و 
ه��واداران دو عام��ل موث��ر در موفقیت هر 
تیم ورزش��ی اس��ت و ما باید ارتباطمان را 
با ه��وادارن و رس��انه ها بیش��تر کنیم. وی 
در پاس��خ به س��ؤال خبرنگار نگارستان در 
خصوص چرایی ع��دم فعالیت جّدی کانون 
هوادارن باشگاه گل گهر، این موضوع  را یکی 
از مش��کالت جّدی این مجموعه دانست و 
گفت: قصد داریم با الگوبرداری از چند کانون 
موفق در کشور ارتباط با هواداران فوتبال را 

ارتقا دهیم.

◄ تیم رس�انه ای باشگاه نیاز به تحول 
دارد

مدیرعامل باشگاه گل گهر گفت: تیم داری در 
لیگ برتر فعالیت حرفه ای در تمام بخش ها 
را می طلبد و با اینکه قصد داریم فوتبال پاک 
و سالمی را ارائه دهیم بایستی تیم رسانه ای 
باش��گاه گل گهر پویا تر و فعال تر عمل کند. 
وی گفت: تیم گل گهر متعلق به تمام مردم 
است و در مقابل هجمه رسانه های شهرهای 

ب��زرگ، نیازمن��د توجه رس��انه های محلی 
هستیم که در مقابل حاشیه سازی تیم های 
مقابل به موقع و صحیح عمل کنند و البته 
در این زمینه تیم رس��انه ای باشگاه هم باید 
به موقع عمل کند و وضعیت فعلی نیازمند 

تحّول است.

◄اولویت ما ورزش کارگری است
محم��د جواه��ری گف��ت: علی رغ��م اکثر 
باش��گاه های ورزشی در کش��ور که فوتبال 
را ب��ه صورت حرف��ه ای و قهرمانی پیگیری 
می کنند در باشگاه گل گهر اولویت ما ورزش 
کارگری اس��ت. سیاس��ت مدیران گل گهر 
و هیئت مدیره باش��گاه نی��ز توجه به حوزه 
کارگری و ورزش شهرستان در تمام رشته ها 
است. هم اکنون سالن های کشتی، شطرنج، 
فوتس��ال و ... باش��گاه به ص��ورت کامل در 
اختیار هیئت های ورزشی سیرجان است و 
سعی ش��ده که میزبان بسیاری از مسابقات 
کشوری و استانی در مجموعه ورزشی مجهز 

سردار سلیمانی باشیم.

◄ تبدیل باشگاه به شرکت
وی از تبدیل باش��گاه به شرکت خبر داد و 
افزود: چارت سازمانی جدید تعریف و مورد 
تصویب شورای مدیران قرار گرفت. در چارت 
جدید 3 مدیر مالی و پشتیبانی، امور ورزش 
و مجموعه های ورزش��ی تصوی��ب و آقایان 
حلوایی پ��ور، عابدینی و قاس��می به ترتیب 
مشغول به فعالیت ش��ده اند. تعداد پرسنل 
باشگاه نیز به 30 نفر افزایش یافته که قریب 
به 6 نفر در آینده از طریق برگزاری آزمون و 
مصاحبه جذب باشگاه گل گهر خواهند شد. 

وی تبدیل باشگاه به شرکت را اقدام مهمی 
در جهت حرفه ای شدن دانست و اضافه کرد: 
باش��گاه فقط باید تیم داری کند و اگر قرار 
باش��د وقت مدیران باشگاه صرف ساخت و 
تجهیز ورزشگاه ها شود از اصل موضوع عقب 

می مانیم.

◄ نوس�ازی چم�ن و زمی�ن فوتب�ال 
باشگاه

مدیرعامل گل گهر گفت: ساخت 2 زمین 
چمن جدید، ساخت یک ورزشگاه جدید 
و نوسازی چمن ورزشگاه سردار سلیمانی 
با بهترین نمونه چمن و با امکان سرمایش 
و گرمای��ش چم��ن از ک��ف در دس��تور 
کار ق��رار دارد و دکت��ر کاف��ی مدیرگروه 
کشاورزی دانش��گاه تهران و مشاور زمین 
چمن ورزش��گاه آزادی نظارت بر طراحی 
و کاش��ت زمین چمن جدی��د را برعهده 
دارد و این نوید را می دهم که سال آینده 
یکی از حرفه ای ترین چمن های کشور در 
ورزش��گاه گل گهر آماده بهره برداری شود. 
س��کوهای ورزش��گاه نیز در حال ساخت 
بوده و اس��کوربرد نصب ش��ده اس��ت. در 
زیر س��کوها نیز اتاق های رختکن، داوران 
و ... پیش بینی ش��ده اس��ت. زمین چمن 
ورزش��گاه ش��ماره 2 گل گهر نیز در حال 
جم��ع آوری بوده و ی��ک چمن مصنوعی 
باکیفی��ت در آن نصب می ش��ود. س��الن 
بدنس��ازی مجه��ز و کلینی��ک پزش��کی 
وررزشی باشگاه نیز افتتاح شده و در حال 
اخذ مجوزهای مربوطه هس��تیم. بخشی 
نیز در بیمارستان گل گهر جهت پزشکی 

ورزشی اختصاص یافته است.

◄ 25 میلیارد تومان در وزش�گاه امام 
علی)علیه الّسالم( هزینه شد

محمد جواهری از آماده س��ازی ورزشگاه 
امام علی )ع( سیرجان با هزینه ای بالغ بر 
25 میلی��ارد تومان خبر داد و اضافه کرد: 
قبل از شروع لیگ می بایست برای اینکه 
بازی ها در سیرجان برگزار شود ورزشگاه 
را آم��اده کنی��م. خیل��ی از اس��تانداردها 
تغییر پیدا کرده و س��خت تر شده بودند. 
آماده س��ازی ورزش��گاه وقت زیادی از ما 
گرفت. نیاز به گیت بازرس��ی الکترونیک، 
دوربی��ن  قدرتمن��د  ش��بکه  سیس��تم 
مداربس��ته، برج های نوری با لوکس باال، 
سکوهای مجهز و ... بود. تجربه بستن تیم 
در لیگ برتر را هم نداشتیم. اشتباهاتی 
ه��م در جذب بازیکن خصوصاً بازیکنان 
خارجی داش��تیم. روابط بسیار خوبی با 
فدراسیون فوتبال دارم اما سعی کرده ایم 
در فوتب��ال ناس��الم وارد نش��ویم. نگ��ه 
داش��تن تیم گل گهر در لیگ برتر بسیار 
سخت است و نیازمند کمک رسانه ها و 
هواداران همیش��ه همراه هستیم. زمانی 
ک��ه تیم ما به لیگ برت��ر صعود کرد به 
هیئ��ت مدی��ره پیش��نهاد دادم که فرد 
دیگری را به عن��وان مدیرعامل انتخاب 
کنن��د اما قبول نکردند. هنگامی هم که 
تیم نتیجه نمی گرفت تمام مسئولیت را 
به عهده گرفتم و باز پیش��نهاد تغییر را 
مطرح کردم که موافقت نش��د. شایعات 
زیادی هم مطرح کردند که گل گهر تیم 
را با 60 میلیارد تومان بس��ته اس��ت اما 
هزینه ای که ما کردیم یک شش��م این 

مبلغ هم نیست.

◄ در سیرجان نمی توانیم تمرین کنیم
در ای��ن گفتگ��و مجی��د جالل��ی هم که 
مدیرعامل را همراهی می کرد اما محافظه 
کاری جواه��ری را نداش��ت ب��ه برخ��ی 
کاس��تی ها اش��اره کرد.  مجید جاللی در 
پاس��خ به س��وال خبرنگار ما درخصوص 
چرایی عدم تمرین تیم در سیرجان گفت: 
فعاًل شرایط مهیا نیست و  این قول را قباًل 
هم داده ام ک��ه اگر تم��ام امکانات فراهم 
ش��ود تیم را به سیرجان می آوریم اما این 
امکانات شامل زمین چمن مناسب، سالن 
بدنس��ازی، استخر شنا، س��الن کنفرانس، 
س��الن غذاخ��وری و خوابگاه ب��ه صورت 
یک جا فعاًل در س��یرجان وجود ندارد. هر 
لحظه که ای��ن امکانات فراهم ش��د قول 
می دهم که تیم را به سیرجان بیاوریم. وی 
ادامه داد: در سیرجان ظرفیت های زیادی 
وجود دارد. صعود به لیگ برتر کار راحتی 
نیست اما س��خت تر از آن ماندن در لیگ 
برتر اس��ت. ما باید بدانی��م با چه تیم های 
رقابت می کنیم. سطح خود را تعریف کنیم 
و تیم های باثبات برای رقابت مدنظر باشد.

◄ قول می دهم بهتر شویم
سرمربی گل گهر افزود: وقتی تیم گل گهر را 
تحویل گرفتم یک نظرسنجی انجام دادم. 
اکثر بازیکنان معتقد بودند با این ش��رایط 
در لی��گ برتر نمی مانیم. فض��ای ناامیدی 
تیم را فراگرفته بود و من ابتدا سعی کردم 
که این فضا را بش��کنم. 9 بازیکن آس��یب 
دی��ده داش��تیم. وضعیت اس��کان تیم در 
تهران نامناسب بود. فاصله خوابگاه با زمین 
تمری��ن زیاد بود و وقت زیادی از بازیکنان 

در ترافیک گرفته می ش��د. گروه پزش��کی 
قوی، آنالیزور و روان ش��ناس نداشتیم. این 
مشکالت ذره ذره کم شد. تیم گل گهر در 
یک کمپ مجهز اسقرار پیدا کرد که تمام 
امکانات مورد نی��از را دارد. وضعیت روانی 
بچه ها را بهبود بخش��یدم. روی کار دفاعی 
ه��م کار ک��ردم. در نیم فصل ه��م با یک 
هزینه معقول 6 بازیک��ن را جذب کردیم. 
االن وضعیت تیم بس��یار بهتر ش��ده و در 
حال پوس��ت اندازی هستیم. قول می دهم 
در بازی های آینده بهتر ظاهر شویم. سطح 
امیدواری در بازیکنان باال رفته و این قدم 
بس��یار مثبتی اس��ت. ما تا الن 12 امتیاز 
گرفته ایم که 5 امتیاز آن مربوط به 3 بازی 

آخر بوده است.

◄ به آینده گل گهر امیدوارم
مجی��د جالل��ی گفت: دغدغ��ه و نگرانی 
م��ردم را درک می کن��م. دوس��ت ندارم 
مربی تیمی باش��م که س��قوط می کند. 
خدا روش��کر از لحاظ مالی نیازی ندارم 
و انس��ان بلند پروازی هم نیستم و شأن 
کاری ام برایم مهم اس��ت. مطمئن باشید 
تم��ام تالش��م را می کنم که تی��م را در 
لیگ برتر نگه دارم. ام��ا در فوتبال هیچ 
چی��ز تضمینی و قول دادنی نیس��ت. اما 
اگ��ر ذره ای در کارم تردید داش��تم یک 
لحظ��ه در گل گه��ر نمی مان��دم. من به 
آینده گل گهر بس��یار امیدوار هستم. در 
زم��ان نقل و انتقاالت و هنگامی که همه 
تعطی��ل بودند. با کمک مدیرعامل با 70 
بازیک��ن رودر رو صحب��ت کردیم که در 

نهایت 6 بازیکن جذب شدند.
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درکنفرانس خبری مدیرعامل باشگاه
 و سرمربی تیم فوتبال گل گهر عنوان شد:

به آینده گل گهر 
امیدواریم

آگهی  تجديد مزايده )نوبت دوم(
از زمينهای مسكوني خود  واقع در اراضی موصوف  شهرداري سيرجان در نظر دارد نسبت به فروش تعدادی 
به ملک زاده ) فاز چهارم ( از پالک ثبتی 5087 با قيمت پايه كارشناسي از طريق مزايده عمومي و با جزئيات 
مندرج در اسناد مزايده با بهره گيری از سامانه تداركات الكترونيكی به نشانی )setadiran.ir( و با شماره مزايده 

2098005674000009 به فروش برساند. 

تاریخ انتشار آگهی : 98/11/12 ساعت 23:00                مهلت دریافت اسناد مزایده : 98/11/13 الی 98/12/01 ساعت 9:00

تاریخ بازدید : 98/11/13 الی 98/12/01                       مهلت ارسال پیشنهاد : 98/11/13 الی 98/12/01 –  ساعت 14:00

تاریخ بازگشائی : 98/12/03  ساعت 14:30                                                     تاریخ اعالم به برنده : 12/04/ 98 ساعت 10:00 

شرایط مزایده:
1.  سپرده شركت در مزايده ) پنج درصد قيمت پايه ( بابت هر قطعه ، بايستی به صورت واريز به حساب 3100003361004 بانک 

ملی شعبه مقداد سيرجان و يا به صورت ارائه ضمانت نامه بانكی معتبر باشد .
2. در صورتيكه برندگان حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

3. ديگر شرايط در اسناد مزايده ذكر گرديده است.

ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد :
1- برگزاری مزايده صرفاً از طريق سامانه تداركات الكترونيكی دولت می باشد و كليه مراحل فرايند مزايده شامل خريد و دريافت 

اسناد مزايده ) وديعه (، ارسال قيمت و اطالع از وضعيت برنده بودن مزايده گران محترم از اين طريق امكان پذير می باشد .
2- كليه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات ، شرايط و نحوه واگذاری در اسناد مزايده موجود می باشد.

3- عالقه مندان به شركت در مزايده می بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهی الكترونيكی ) توكن ( با شماره های ذيل تماس 
حاصل نمايند :

مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه : 021-41934
 ) www.seatadiran .ir ( اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ، در سایت سامانه

بخش “ ثبت نام / پروفایل مزایده گر “ موجود است .
رضا سروش نيا- شهردار سيرجان

قابل توجه همشهريان محترم 
يک باب مغازه خشک ش�ويی جديدالتأس�يس با دس�تگاه های 
شيک در بهترين نقطه شهر، دخل روزانه رضايت بخش به علت 
مش�غله به فروش می رس�د. ضمنًا مغازه 2 دهنه كرايه اس�ت و 

مشكلی برای واگذاری به شخص بعدی ندارد. 
قيمت توافقی 

تلفن: 09132787163 

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

مربی: مهدی شول
قهرمان آسیا و کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی

خيابان ولی عصر سالن امام علی 09129152659



بیژن ادبی 

خیابان به عن��وان یک مکان جغرافیایی که 
محل زیست عمومی و کنش گری شهروندان 
اس��ت، تبدی��ل به ی��ک )فضای ش��هرِی( 
مشترک می ش��ود که ممکن است چندین 
نسل به آن احساس تعلق کنند. خیابان های 
قدیمی تر سیرجان مانند خیابان انقالب، امام 
خمینی)بازار(، فردوس��ی، سعدی، خواجو، 
مولوی، خیام و س��ایرین، دقیقا همین معنا 
را با خود حمل می کنند. ردیفی از درختان 
بلندقام��ت و خاطراتی از چند دهه کس��ب 
و کار و م��راوده با دیگرانی که ش��اید دیگر 
هیچکدام زنده نباشند. خیابان های مذکور، 
عرص��ه ای پهن دامن��ه از زیس��ت اجتماعی 

سیرجانی ها محسوب می شوند. 
س��یرجانی دیروز که مانند ام��روز، تا به این 
می��زان، خانواده ها از هم دور نبودند و روابط 
اجتماعی پُرِمهرتَر و دل انگیزتر از امروز بود. 
شهر، پیش تر از این، کوچک تر و طبعاً روابط، 
کاماًل چهره به چهره ب��ود. همه، یک دیگر را 
می شناختند و همین شناخت چهره به چهره 
و ه��راس از قض��اوت خش��مگینانه و ی��ا 
سرزنش بار دیگران موجب می شد تا آدم ها، 
بسیاری رفتارهای ناپس��ند و ناهنجار را در 

فضاهای شهری مرتکب نشوند. 
مهاجرپذیری با وجود دربرداش��تن بسیاری 
آیتم ه��ای مثبت از جمله اش��تغال و رونق 
اقتص��ادی و توس��عه طبقات��ی و فضاهای 
شهری، معایبی را نیز به همراه دارد. از جمله 
این  که شهر، شلوغ تر  و گران تر از سابق است، 
ب��ه همین منوال، مزاج عمومی مردم نیز در 
زمینه ی تعامالت اجتماعی به شدت سردتر 

از قبل است.

م��ردم نیز بر اس��اس دسترس��ی خ��ود به 
امکانات شهری، سبک زندگی روزمره خود 
را انتخاب و احساس شان را نسبت به جامعه، 
قضاوت می کنند. در نقاط حاش��یه ی شهر 
ک��ه کم بهره تر از امکانات عمومی هس��تند، 
بی تردی��د، حس تعلق به ش��هر تحت تاثیر 

نابرابری، کم تر می شود. 
نابرابری در توزیع امکانات یکی از بزرگترین 
بحران هایی اس��ت ک��ه می توان��د تعلقات 
عاطفی را نس��بت به زادگاه یا ش��هر محل 
زندگ��ی، کم رنگ تر کند و حتی احس��اس 
نوعی انزوا و بیگانگی را به شهروند محروِم 
حاشیه نش��ین تحمی��ل کند. بدت��ر از این 
مورد البته، بی تفاوتی همش��هریان نسبت 
به قوانین راهنمایی و رانندگی و احس��اس 
خودخواهانه ی آن��ان در زمینه بی مباالتی 
در رفتارهای اجتماعی مانند رعایت کردن 
نوب��ت در صف نانوایی یا پمپ بنزین یا  در 
ادارات است که ریشه ی آن عمدتاً از همین 
خالء و فقدان عاطفی سرچشمه می گیرد که 
ازین پس، دیگر مفهوم جامعه گرایی و نگاه 
عاطفی و عقالنِی معطوف به زادگاه، نزد این 

دسته از شهروندان، رونقی ندارد. همین که 
عبارت )ما س��یرجانی ها( کمتر در دهان ها 
می چرخ��د و دس��ت کم در اذه��ان برخی 
ش��هروندان،)من (ها ج��ای آن را گرفته اند، 
نشانگر رش��د نوعی فردگرایی مخرب است 
که سرچش��مه آن گاهی »فق��ر فرهنگی( 
نیز هس��ت. اگ��ر ب��اور کنی��م اراده مردم، 
تعیین کننده ی آن اس��ت ک��ه فرایندهاي 
زندگی روزمره ی شهري چه گونه متناسب 
با امروز ش��کل بگیرند؛ در این میان، نقش 
خاطرات مش��ترک، ارزش های مش��ترک، 
آرزوه��ای مش��ترک و حت��ی بیزاری های 
ای��ن  و  می ش��ود  برجس��ته  مش��ترک، 
ذهنیت ها و عواطف درآمیخته با احساسات 
نوستالژیک و خاطرات شهروندان در جریان 
رواب��ط هر روزه ي زندگ��ی و انواع تعامالت 
اجتماعی و سایر کارکردهای زندگی شهری 
مانند کار، تفریح، حمل و نقل درون شهری، 
خالقیت ه��ا، تجربی��ات، آم��وزش، ورزش، 
سکونت، ساخته می ش��ود. شهرها معموالً 
نیاز به کار و تفریح را تا حّدي تأمین می کند 
اماآرام��ش و می��زان تعلق به ش��هر را باید 

بررس��ی کرد. تحقِق بخشی از این مفاهیم، 
مربوط به طراحی ش��هری است. انصافاً در 
س��یرجان، گام های خوبی در این خصوص 
برداشته شده است. توزیع عادالنه فضاهای 
شهری و افزایش سرانه ی رفاهیات شهری، 
تنه��ا راه مقابله ب��ا محرومی��ت و نابرابری 
است. جامعه شناسان مکتب شیکاگو معتقد 
هستند که ش��هر، فضایي است که انسان، 
در محی��ط آن، متر و معیاری برای کیفیت 
اندیش��ه و س��بک زندگی خود بر اس��اس 
تجربیاتش پیدا می کند. بر همین اس��اس، 
نسل پس از ما نیز درکی متفاوت از مفهوم 
ش��هری گری خواهند داش��ت و بر اس��اس 
همین ادراک، دس��ت به طراحی فضاهای 
جدید شهری در سیرجان خواهند زد و بر 
همی��ن پایه نیز نقش آفریني خواهند کرد. 
مهم این است که سطح توقعات و انتظارات 
ما از آینده فضاهای عمومی شهرمان مانند 
پارک ه��ا، خیابان ه��ا چیس��ت؟ چقدر در 
خودخواه��ی و نقض قوانی��ن راهنمایی و 
رانندگی، ش��هره ی عام و خاص شده ایم و 
در مقابل چقدر توانس��ته ایم مثاًل در حفظ 
بناهای تاریخی کوشا باشیم؟ یا تا چه اندازه 
در ترویج فرهنگ استفاده از وسایل حمل و 
نقل عمومی و دوچرخه سواری و پیاده روی 

و زندگ��ی در هوای پاک موف��ق بوده ایم؟ 
و یا این پرس��ش حیاتی ک��ه تا چه زمانی، 
آس��مان س��یرجان به همین زاللی و پاکی 
می ماند؟ در ش��هر ما متاس��فانه، آدم  های 
»خودزرنگ پندار«ک��ه نمی توانند خود را با 
واقعیت ه��ای اجتماعی و مبحث حق تقدم 
و احترام به حقوق دیگر شهروندان تطبیق 
دهند، بس��یار است. شهروندانی که هنوز با 
س��رعت باال در کوچه ها رانندگی می کنند 
بدون هراس از این که کودکی سرآس��یمه 
بیرون بیای��د و راننده قدرت واکنش کافی 
نداشته باش��د. شهروندانی که هنوز آشغال 
در خیاب��ان می ریزند. ب��رای ادا کردن هر 
منظوری از بوق اس��تفاده می کند و روزانه، 
صدها ب��ار آن را به صدا در م��ی آورند اما 
دری��غ از این ک��ه یکب��ار اه��رم راهنمای 
گ��ردش به چپ و یا راس��ت را به کار ببرند. 
آین��دگان به دنبال آدم ه��ای تکامل یافته و 
توسعه یافته ای می گردند که هم زیست بوم 
خود را از آلودگی های محیطی حفظ کنند 
و هم در کمال آدمگری و انسانیت به دیگر 
ش��هروندان احترام بگذارند. وجه مشترک 
همه ش��هروندان رش��دیافته در س��یرجان 
آینده ، دو کلمه خواهد بود: »دیگرخواهی« 

و »همیاری«

توزیع عادالنه فضاها و افزایش سرانه ی رفاهیات شهری،
تنها راه مقابله با محرومیت ها و نابرابری ها است

نیم نگاِه فرهنگی
به فضاهای شهری 
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بانو ش�وکت رعای�ی از فعاالن فرهنگی س�یرجان پس از 
یک دوره بیماری درگذشت. بانو رعایی شاعره، نویسنده 
و عضو انجمن شعر س�یرجان بود که در سال های حیات 
خود بس�یار نوش�ت و آموزش داد. کتاب ش�عر او »حله« 
اش�عار آموزنده زیادی داش�ت و خود در نشریات محلی 

نوشته های بیشماری به جا گذاشت. 
شاعره رعایی همسر زنده یاد محمود رعایی از هنرمندان 
و نویس�ندگان نسل پیش�ین بود که خود در زمان حیات 

اشعار بسیاری گفت و شاگردان زیادی تربیت کرد. 

محم�ود رعای�ی در پای�ه گ�ذاری انجمن ش�عر و انجمن 
قلم س�یرجان در دهه هفت�اد نقش بارزی داش�ت. او به 
هنگام اجرای شب ش�عر در تاالر فردوسی محل و ماوای 
همیش�گی اش در س�ال 82 دچ�ار ایس�ت قلبی ش�د و 

دوستان هنرمندش را برای همیشه تنها گذاشت. 
نگارس�تان ضایعه درگذش�ت بانو ش�وکت رعای�ی را به 
خانواده محترمش بویژه فرزندان گرامی آن مرحوم الهام 
و عرف�ان رعای�ی از همراهان قبلی نگارس�تان تس�لیت 

می گوید.

بانویی که زیاد می نوشت

برای خانواده 
رعایی

 بدتر از این ها، بی تفاوتی همشهریان نسبت به قوانین
 راهنمایی و رانندگی و احساس خودخواهانه ی آنان در زمینه بی مباالتی
 در رفتارهای اجتماعی مانند رعایت کردن نوبت در صف نانوایی
یا پمپ بنزین یا در ادارات است که ریشه ی آن عمدتاً
 از همین خالء و فقدان عاطفی سرچشمه می گیرد

محمدعلی آزادیخواه 

خورشید در تماِم طوِل شب دنباِل طلوعش 
می گردد

■ عمرهای سپری شده در گورستان گردهمایی دارند. 
■  پا روی سکوت بگذاری جیغش بلند می شود.  
■  خ��رِد آدمی، ب��رای آموختن، آموزش دادن، دگرگون س��اختن و 

تاختن بر نامردمی هاست. 
■  در وادی نامردمی ه��ا، آدِم نادان ت��واِن هفت بند گاو را دارد و در 

جایگاهِ مردمی ها، نادان زوِر یک مورچه را ندارد. 
■  خورشید در تماِم طوِل شب دنباِل طلوعش می گردد. 

■  همه ی روزها عاشق خورشیدند. 
■  هیچ رنگین کمانی در زمیِن شب نمی روید. 

■  دوِد سوخت های فسیلی و مواِد سوختنی همسفِر باد می شوند. 
■  سرنوش��ت، تواِن نهفته ی ماست؛ پس بیا،  بیاموزیم، بیاگاهانیم و 

بر نامردمی ها بتازیم. 
■  عاشق فریادی هستم که از همدردِی سکوت ها برمی خیزد. 

■  آرزوِی زندانیان شنیدِن پای آزادی است. 
■  خشکسالی ها نسِل رنگیْن کمان را منقرض می کنند. 

■  در خشکسالی، آب تشنه تر از ماهی است. 
■  برای اینکه »آدم« باشی، اّول به کاری عشق بورز. 

■  در دوراْن دوراِن دو رویی ها، برخی ها از س��راب ماهی می گیرند و 
پاره ای از آْب َمسکه. 

■  خدا را چه دیده ای! س��راب با همه ِی بدی هایش، در آغوِش باراِن 
مهربان جان می سپارد. 

■  نّجاِر ناوارد با چوِب درخِت َسْر به فلک کشیده، خاْک اَّره می سازد. 

خبر

کاریکلماتور

رتبه برتر جشنواره
برای کتاب چهارخطی 

کتاب تازه تألیف س��ید علی میرافضلی ش��اعر و نویسنده کرمانی این هفته 
به عنوان کتاب برگزیده »چهاردهمین دوره جش��نواره شعر فجر« در بخش 
شعر انتخاب شد.  این مجموعه با عنوان »کتاب چهارخطی« به دلیل غنا و 
محتوای مناسب توجه داوران جشنواره را جلب کرد و لوح تقدیر وزیر ارشاد 
را به خود اختصاص داد. میرافضلی از ش��اعران ونویسندگان خوشنام استان 
است که تا کنون تالیفات زیادی در این حوزه داشته است. او نزدیک به ربع 
قرن اس��ت که بی وقفه در بخش ش��عر و پژوهش ادبی فعالیت می کند و در 
عرصه های فرهنگی و ادبی حضوری جدی و مس��تمر دارد . از میرافضلی تا 
کنون مجموعه های شعر »تقویم برگ های خزان«، » دارم به ساعت مچی ام 
فکرمی کنم«، »تمام ناتمامی ها«، »خواب گنجشک ها»، »آهسته خوانی« و» 
مرا می نویسی« چاپ و منتشر شده است. همچنین »رباعیات خیام در منابع 
کهن«،»گوشه تماشا، »رباعی از نیما تا امروز« » شاعران قدیم کرمان« از این 

پژوهشگر ادبی به بازار کتاب آمده است.

              آگهی مناقصه عمومی  یک مرحله ای  

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی سيرجان
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فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای آسفالت محوطه جمعه بازار

 و بخشی از پیاده رواهی فضای سبز جنب بلوار اقئم )نوبت دوم(  
شهرداری سيرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر: تهيه مصالح و اجرای آسفالت محوطه جمعه 
بازار و بخشی از پياده روهای فضای سبز جنب بلوار قائم( به شماره 2098005674000105 را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونيکی دولت برگزار نماید. کليه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران 
و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی 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 الکترونيکی 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 پيشنهاد: 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 بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها: 

آدرس: سيرجان، ميدان 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 سيرجان

آگهی تغييرات ش�رکت گوهر فرش س�يرجان شرکت تعاونی به ش�ماره ثبت 1422 و 
شناس�ه ملی 10860537728 به استناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
الع�اده مورخ 1398/07/21 و منض�م به نامه ش�ماره 98/8689/ص مورخ 98/09/03 
اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرس�تان س�يرجان -1 اعض�اء اصلی هيئت تصفيه 
به ش�رح زیر به مدت دو س�ال انتخاب گردیدند: -آقای مهدی روح االمينی با کدملی 
3130642919 -خان�م س�اره س�اجدی با کدمل�ی 3071217560 -خان�م فرزانه روح 
االمين�ی ب�ا کدمل�ی 3130642218 -2 تصویب صورتهای مالی س�ال 97 و منتهی به 
تاریخ 1398/06/31 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غيرتجاری سيرجان )739401(
آگهی تغييرات شرکت نورد کوه سيرجان شرکت تعاونی به شماره ثبت 2112 و شناسه 
ملی 10860549232 به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بط�ور فوق العاده 
مورخ 1398/09/29 منضم به نامه شماره 98/10/21-98/10225 اداره تعاون، کار ورفاه 
اجتماعی شهرستان سيرجان : - تعداد 3 نفر به شرح زیر به سمت اعضاء اصلی هيئت 
مدیره - آقای حس�ين شهبا کدملی 3071367236 وآقای محمد عليرضازاده کدملی 
3070969518 وآقای محمدعلی مکی نس�ب کدملی 3071243154 و - تعداد دو نفر 
به ش�رح زیر به س�مت عضو علی البدل هيئت مدیره: آقای محمد ایران نژاد کدملی 
3071074018 و وآقای یداهلل پویان کدملی 3179277912 برای مدت سه سال انتخاب 
گردیدند . - آقای حس�ن قاس�می نژادرائينی کدملی 3070477771 به سمت بازرس 
اصلی و آقای محمود محبوب زاده کدملی 3070249728 به عنوان بازرس علی البدل 
برای مدت یکس�ال مالی انتخاب ش�دند. اداره کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری سيرجان )739402(
آگهی تغييرات ش�رکت گوهر فرش س�يرجان شرکت تعاونی به ش�ماره ثبت 1422 و 
شناسه ملی 10860537728 به اس�تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1398/06/28 و منضم به نامه شماره 98/8689/ص مورخ 98/09/03 اداره تعاون کار 
ورفاه اجتماعی شهرس�تان س�يرجان 1 - ش�رکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم 
گردید. اداره کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاری سيرجان )739403(
آگهی تغييرات ش�رکت س�يرجان عمران تداوم شرکت س�هامی خاص به شماره ثبت 
1255 و شناس�ه ملی 10860535750 به اس�تناد صورتجلس�ه مجم�ع عمومی عادی 
بطور فوق العاده مورخ 1398/09/16 : - اعضاء هيئت مدیره عبارتند از : - س�يدجواد 
مداحی شماره ملی 3071495684 - رمضان باباخانی نژاد شماره ملی 3071393873 
- محمد صادق ش�ریعتمدار ش�ماره مل�ی 4723081933 برای مدت 2 س�ال انتخاب 

گردیدن�د. - آقای علی منتظری ش�ماره مل�ی 3070301908 بعنوان ب�ازرس اصلی و 
آق�ای عباس عرفانی ش�ماره مل�ی 3071359985 بعن�وان بازرس عل�ی البدل برای 
مدت یکس�ال مالی انتخاب شدند . - روزنامه نگارستان جهت نشر آگهی های شرکت 
انتخاب ش�د . اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و 

موسسات غيرتجاری سيرجان )739722(
آگهی تغييرات ش�رکت گهر س�يليس اميد سيرجان شرکت س�هامی خاص به شماره 
ثبت 4670 و شناس�ه ملی 14008452731 به استناد صورتجلسه هيئت مدیره مورخ 
1398/09/30 تصميم�ات ذیل اتخاذ ش�د : -1کليه اس�ناد و اوراق به�ادار و تعهد آور 
ش�رکت از قبيل )چک ، سفته ، بروات( عقود اس�المی وسایر نامه های اداری با امضاء 
مدیرعامل همراه با مهر ش�رکت معتبر می باشد . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری سيرجان )739725(
آگه�ی تغييرات ش�رکت س�يرجان عمران تداوم ش�رکت س�هامی خاص به ش�ماره 
ثب�ت 1255 و شناس�ه مل�ی 10860535750 ب�ه اس�تناد صورتجلس�ه هيئت مدیره 
م�ورخ 1398/09/16 : - آق�ای س�يدجواد مداح�ی ش�ماره مل�ی 3071495684ب�ه 
س�مت مدیر عام�ل و عضو هيئت مدی�ره - آقای رمض�ان باباخانی نژاد ش�ماره ملی 
3071393873به س�مت رئيس هيئت مدیره - آقای محمد صادق شریعتمدار شماره 
ملی 4723081933به س�مت نائب رئيس هيئت مدیره - کليه اسناد و اوراق بهادار و 
تعهد آور ش�رکت و س�ایر نامه های اداری با امضاء رئيس هيئ�ت مدیره همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشد . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غيرتجاری سيرجان )739728(
آگه�ی تغيي�رات ش�رکت کانه گس�تر مهر کرمان ش�رکت س�هامی خاص به ش�ماره 
ثب�ت 2539 و شناس�ه مل�ی 10860267283 به اس�تناد صورتجلس�ه هيئت مدیره 
م�ورخ 1398/08/28 تصميم�ات ذی�ل اتخاذ ش�د : -1 آقای�ان لقمان نعمت ش�ماره 
ملی 2991927593 به س�مت رئيس هيئت مدیره ، س�هراب باتمانقليج ش�ماره ملی 
0040362779 ب�ه س�مت نائ�ب رئيس هيئ�ت مدیره ، حمي�د جابر انصاری ش�ماره 
مل�ی 0030116791 و حس�ن نعمت ش�ماره ملی 2991474289 و رضا فالحی ش�ماره 
ملی 0036126543 به س�مت عضو هيئت مدیره و خانم نوش�ين فالحی ش�ماره ملی 
0079603513 خارج از اعضاء هيات مدیره به سمت مدیرعامل -2 کليه اسناد واوراق 
بهادار و تعهداور ش�رکت با امضاء مدیرعام�ل یا رئيس هيئت مدیره باتفاق یکی دیگر 
از اعض�اء هيئت مدی�ره همراه با مهر ش�رکت دارای اعتبار می باش�د. اداره کل ثبت 
اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسسات غيرتجاری سيرجان 

)739829(

تاسيس شرکت سهامی خاص راه و ابنيه جهان سازان سمنگان درتاریخ 1398/10/29 
به ش�ماره ثبت 4817 به شناس�ه ملی 14008930158 ثب�ت و امضا ذیل دفاترتکميل 
گردیده که خالصه آن به ش�رح زیر جهت اطالع عموم آگهی ميگردد. موضوع فعاليت 
: عمليات س�اخت در امور عمرانی از قبيل احداث س�اختمان و راه و یا شبکه های آب 
رس�انی ارائه خدمات راجع به آب رس�انی و گاز رس�انی و یا برق رسانی فعاليت نظام 
مهندس�ی و طراحی پروژه های و س�د س�ازی و امثال آن درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزه�ای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالي�ت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی : اس�تان کرمان ، شهرس�تان س�يرجان ، بخش مرکزی ، ش�هر سيرجان، محله 
دکت�ر صادق�ی ، کوچه دکتر صادقی 43]ميرزا رض�ا 22[ ، کوچه ))ذربين(( ، پالک 61 
، طبقه همکف کدپس�تی 7818946365 س�رمایه ش�خصيت حقوقی عبارت است از 
مبلغ 1000000 ریال نقدی منقس�م به 1000 سهم 1000 ریالی تعداد 1000 سهم آن بی نام 
عادی مبلغ 350000 ریال توس�ط موسسين طی گواهی بانکی شماره ????_??? مورخ 
1398/09/05 نزد بانک پارسيان شعبه سيرجان با کد 2125/5 پرداخت گردیده است 
والباقی در تعهد صاحبان س�هام می باش�د اعضا هيئت مدیره خانم صدیقه صادقی به 
ش�ماره ملی 2280209160و به سمت رئيس هيئت مدیره به مدت 2 سال آقای احسان 
جهانش�اهی به ش�ماره ملی 3060063338و به س�مت عضو هيئت مدیره به مدت 2 
س�ال و به س�مت مدیرعامل به مدت 2 س�ال آقای عوض جهانش�اهی به شماره ملی 
3179615478و به سمت نایب رئيس هيئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا 
: کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبيل چک، سفته، بروات، قراردادهای 
عقود اس�المی و همچنين کليه نامه های عادی و اداری باامضاء احس�ان جهانش�اهی 
همراه با مهر ش�رکت معتبر می باشد. اختيارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان 
خانم مونس پورباقری به ش�ماره ملی 2993802097 به س�مت ب�ازرس علی البدل به 
م�دت یک س�ال مالی آقای رضا خداوردی به ش�ماره ملی 3149958555 به س�مت 
ب�ازرس اصلی به مدت یک س�ال مالی روزنامه کثير االنتش�ار نگارس�تان جهت درج 
آگهی های ش�رکت تعيين گردید. ثبت موضوع فعالي�ت مذکور به منزله اخذ و صدور 
پروانه فعاليت نمی باش�د. ش�ماره گواهی بانک 2125/267 م�ورخ 98/09/16 صحيح 
ميباشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاری سيرجان )742650(
آگهی تغييرات ش�رکت مهندسی پایدار سازه سيرنا ش�رکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 2787 و شناس�ه ملی 10862096757 به استناد صورتجلسه هيئت مدیره مورخ 
1398/08/12 تصميمات ذیل اتخاذ شد : -1 خانم فاطمه افراش باکدملی 3060252068 
به س�مت رئيس هيئت مدیره - خانم سميه عباسلو باکدملی 3071259433 به سمت 

نائب رئيس هيئت مدیره - آقای مجيد عباسلو باکدملی 3071189230 به سمت عضو 
هيئت مدیره و مدیرعامل -2کليه اس�ناد واوراق به�ادار و بانکی و تعهدآور با امضای 
مدیرعام�ل و رئيس هيات مدیره ی�ا نایب رئيس هيات مدیره و مهر ش�رکت معتبر و 
س�ایر مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره 
کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسسات غيرتجاری 

سيرجان )743357(
آگهی تغييرات ش�رکت رادین صنعت س�يرجان شرکت س�هامی خاص به شماره ثبت 
3550 و شناس�ه مل�ی 14003867076 به اس�تناد صورتجلس�ه هيئ�ت مدیره مورخ 
1397/09/15 : -آق�ای غالمعباس هدایتی ش�ماره ملی 3071086490به س�مت مدیر 
عام�ل و رئي�س هيئت مدیره آق�ای محمد حس�ين مظفری مکی آبادی ش�ماره ملی 
3071141831 ب�ه س�مت نائ�ب هيئت مدی�ره قای محس�ن نجمی نژاد ش�ماره ملی 
3071419929 ب�ه س�مت عضو هيئت مدیره تعيي�ن گردیدند. -کليه اس�ناد و اوراق 
بهادار و تعهد آور از قبيل چک، س�فته ، بروات وعقود اس�المی وسایر نامه های اداری 
با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری سيرجان )744960(
آگهی تغييرات ش�رکت رادین صنعت س�يرجان شرکت س�هامی خاص به شماره ثبت 
3550 و شناس�ه ملی 14003867076 به اس�تناد صورتجلس�ه مجم�ع عمومی عادی 
بط�ور فوق الع�اده م�ورخ 1397/09/15 : -اعضای هيئت مدیره به ق�رار ذیل به مدت 
دوسال انتخاب گردیدند: غالمعباس هدایتی شماره ملی 3071086490 محمد حسين 
مظفری مکی آبادی ش�ماره ملی 3071141831 محس�ن نجمی نژاد نژاد ش�ماره ملی 
3071419929 -خانم معصومه ش�ریف فر ش�ماره مل�ی 3071119593 بعنوان بازرس 
اصلی و آقای ابوالفضل ميرشاهی شماره ملی 3060297924 بعنوان بازرس علی البدل 
برای مدت یکس�ال مالی انتخاب ش�دند . روزنامه نگارس�تان جهت نش�ر آگهی های 
شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غيرتجاری سيرجان )744964(
آگهی تغييرات شرکت گهر نشاط سمنگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3373 
و شناس�ه ملی 14003433584 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
العاده مورخ 1398/09/25 تصميمات ذیل اتخاذ شد : -1آقای پيمان پالشی به شماره 
ملی 3131305851 به سمت بازرس اصلی و آقای حميدرضا زیدآبادی نژاد ه به شماره 
مل�ی 3071258984 به س�مت بازرس عل�ل البدل برای مدت یک س�ال مالی اتخاب 
ش�دند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاری سيرجان )748300(



آگهي فراخوان شناسايي شركت اه هب شماره 98/18/ف
شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد پروژه " طراحي و مهندسي و ساخت یک 
دستگاه تست گریس FZG" را مطابق با مشخصات فني موجود در اسناد فراخوان از طریق برگزاري 
مناقصه به شركت سازنده واجد شرایط واگذار نماید. لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد 
فراخوان شناسایي شركت ها و سازندگان به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد 
مذكور را از قسمت تأمين كنندگان و مشتریان - مناقصه ها دانلود نمایند و پاكت خود را كه حاوي 
مدارك خواسته شده جهت شناسایي و ارزیابي مناقصه گران مي باشد، حداكثر تا تاریخ دوشنبه مورخ 
98/12/5 به نشاني دفتر كميسيون معامالت مجتمع و یا  دبيرخانه دفتر مركزی تهران تحویل نمایند. 

مدیریت قراردادها و معامالت 
شركت معدني و صنعتي گل گهر

آگهي مناقصه عمومي شماره 98/66/ع
شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد، "ارائه خدمات راهبري، نگهداري، تعمير 
برگزاري  طریق  از  را  خود  فوالد"  و  آهن  سنگ  پژوهشكده  هاي  آزمایشگاه  و  پلنت  پایلوت  واحد 
مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرایط واگذار نماید. لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد 
مناقصه به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه 
مهلت  نمایند.  دانلود  ها  مناقصه   - مشتریان  و  كنندگان  تأمين  قسمت  از  كنندگان  تأمين  ارزیابي 
تحویل پاكات ساعت 9 الي 14 روز چهارشنبه مــورخ 98/11/30 در محــل دفتركميسيون معـامالت 
مجتمع و یا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمنًا بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه روز 
شنبه مورخ 98/11/26 مقرر شده است. شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد یا قبول هر یک از 

پيشنهادات مختار مي باشد.
مدیریت قراردادها و معامالت 
شركت معدني و صنعتي گل گهر

آگهي فراخوان شناسايي شركت اه هب شماره 98/17/ف )نوبت دوم(
شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد پروژه " طراحي، مهندسي و ساخت یک 
دستگاه سيكلوسایزر" را مطابق با مشخصات فني موجود در اسناد فراخوان از طریق برگزاري مناقصه 
به شركت سازنده واجد شرایط واگذار نماید. لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد فراخوان 
WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذكور  الكترونيكي  به آدرس  شناسایي شركت ها و سازندگان 
را از قسمت تأمين كنندگان و مشتریان - مناقصه ها دانلود نمایند و پاكت خود را كه حاوي مدارك 
مورخ  شنبه  سه  تاریخ  تا  حداكثر  مي باشد،  مناقصه گران  ارزیابي  و  شناسایي  جهت  شده  خواسته 
98/11/29 به نشاني دفتر كميسيون معامالت مجتمع و یا  دبيرخانه دفتر مركزی تهران تحویل نمایند. 

مدیریت قراردادها و معامالت 
شركت معدني و صنعتي گل گهر

آگهي فراخوان شناسايي شركت اه هب شماره 98/16/ف )نوبت دوم(
شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد پروژه " مهندسي معكوس، تهيه نقشه های 
فنی و ساخت و ساختن یک ست چهارشاخ و گاردان تراك 100 تن" خود را از طریق برگزاري مناقصه 
به شركت سازنده واجد شرایط واگذار نماید. لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد فراخوان 
شناسایي شركت ها و سازندگان به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذكور را از 
قسمت تأمين كنندگان و مشتریان - مناقصه ها دانلود نمایند و پاكت خود را كه حاوي مدارك خواسته 
شده جهت شناسایي و ارزیابي مناقصه گران مي باشد، حداكثر تا تاریخ سه شنبه مورخ 98/11/29 به 

نشاني دفتر كميسيون معامالت مجتمع و یا  دبيرخانه دفتر مركزی تهران تحویل نمایند. 

مدیریت قراردادها و معامالت 
شركت معدني و صنعتي گل گهر

 شماره 1209 
 شنبه 19 بهمن 1398  صنعت و معدن6

نگارس�تان: معاون وزیر جهاد کش��اورزی و 
ریاس��ت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
کش��ور به اتفاق مدیران کل جهاد کش��اورزی 
و مناب��ع طبیعی اس��تان کرمان و مس��ئولین 
شهرستان در منطقه معدنی و صنعتی گل گهر 
حضور پیدا کرد. به گزارش روابط عمومی و امور 
بین الملل ش��رکت معدن��ی و صنعتی گل گهر، 
دکتر شهبازی در این سفر و هم زمان با ایام ا… 
دهه مبارک فجر، در راس��تای مشارکت در امر 
احیا عرصه های منابع طبیعی به بازدید از پروژه 
ذخیره نزوالت آس��مانی دشت چاه دراز منطقه 
گل گهر )افتتاح فاز ۲ پروژه( و جنگل  کاری های 
انجام شده پرداخت. افتتاح پروژه کنترل هرزآب 
هم��راه با ب��ذر کاری ب��ذور جنگلی در س��طح 
۱۵۰۰ هکت��ار با مش��ارکت ش��رکت معدنی و 
صنعتی گل گهر و اداره منابع طبیعی نیز از دیگر 
برنامه های معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در 
س��فر به منطقه گل گهر بود. معاون وزیر جهاد 
کش��اورزی و رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداری کش��ور و هیئت همراه در ادامه، در 
جلسه رفع موانع تولید و گسترش همکاری های 
محیط زیس��تی و فعالیت های شرکت در بحث 
مناب��ع طبیعی که با حضور معاونین ش��رکت 
معدن��ی و صنعت��ی گل گهر در محل س��الن 
کنفرانس شرکت برگزار شد، شرکت نمود. در 

ابتدای این جلسه، مهندس شهسواری معاون 
فنی و مهندس��ی ش��رکت معدن��ی و صنعتی 
گل گهر با بیان این که ب��ه هرحال هر فعالیت 
معدنی در هر جایی، یک س��ری آس��یب ها به 
منابع طبیعی وارد می کند، گفت: در ش��رکت 

گل گه��ر با تدوین و تنظیم س��ند طرح جامع 
آب در س��ال ۹۱ و اقدام��ات مطالعاتی که در 
حوزه انرژی ش��کل گرفته است سعی کردیم 
ن��ه تنها جلوی از بین رفت��ن منابع طبیعی را 
بگیریم بلکه مناف��ع زیادی را نصیب بومیان و 

عشایر ساکن منطقه کنیم. وی با بیان این که 
یکی از اقدامات مه��م گل گهر در حوزه منابع 
طبیعی، ایجاد حدود ۲۵۰ هکتار کمربند سبز 
با کاش��ت گونه های بومی منطقه بوده اس��ت، 
گفت: در ادام��ه اقدامات م��ان در حوزه منابع 
طبیعی و محیط زیس��ت به دنبال احداث یک 
پارک جنگلی ب��زرگ در کنار منطقه گل گهر 
و در مجاورت جاده ش��یراز هس��تیم. مهندس 
شهس��واری افزود: این پارک جنگلی که ۳۳۰ 
هکت��ار اس��ت در فاصله ۲۵ کیلومتری ش��هر 
س��یرجان و ۳۰ کیلومتری ش��رکت گل گهر 
در منطقه س��یاه کوه واقع شده است که یک 
موقعیت فوق العاده و استراتژیک و منظره بسیار 
عالی دارد که طراحی آن انجام و بودجه آن نیز 
تخصیص داده شده و فقط منتظر اخذ مجوزها 
هستیم. معاون فنی و مهندسی گل گهر با بیان 
اینک��ه این پارک به سیس��تم آبیاری قطره ای 

مجهز خواهد ش��د گفت: قطعاً این پارک یکی 
از شاخص ترین فضاهای سبز در کشور خواهد 
بود و فضاهای بس��یاری نیز از جمله تفریحی، 
ورزشی، گردشگری، حیات وحش وغیره داخل 
آن دیده ش��ده اس��ت و گونه های بومی خود 

منطقه نیز در آن کاشته خواهد شد. 
مهن��دس عتیقی مع��اون مدیرعامل و مدیر 
مجتم��ع گل گه��ر نیز ب��ا بیان اینک��ه، این 
اقدامات در راستای مسئولیت های اجتماعی 
از سوی گل گهر انجام می شود گفت: شرکت 
گل گهر در بحث محیط زیست و حیات وحش 
در منطق��ه کاره��ای خوب��ی انج��ام داده و 
معتقدیم باید به عشایر منطقه و حیات وحش 
منطقه به هر ش��کلی کمک کنیم. مهندس 
عتیقی افزود: تعام��ات خوبی بین مجموعه 
گل گه��ر و منابع طبیعی برای رعایت الزامات 
محیط زیس��تی و منابع طبیعی وجود دارد و 

م��ا خواهان تداوم و گس��ترش این تعامات 
و همکاری ها هس��تیم. دکتر شهبازی معاون 
وزی��ر جه��اد کش��اورزی و رئیس س��ازمان 
جنگل ه��ا، مرات��ع و آبخیزداری کش��ور نیز 
با بی��ان اینکه تأکی��د مقام معظ��م رهبری 
همواره بر حف��ظ منابع و توجه به طرح های 
آبخیزداری اس��ت، گفت: خوشبختانه امروز 
می بینیم در گل گهر فرمایش��ات و تأکیدات 
مقام معظم رهبری در حوزه منابع طبیعی به 
خوبی تحقق پیدا کرده است. دکتر شهبازی 
اف��زود: معادن ب��ه هرحال بخش��ی از منابع 
طبیعی را تخریب می کنند اما خوش��بختانه 
گل گهر، خ��ود پیش قدم ش��ده و برای همه 
موارد و اینکه چگونه به منابع طبیعی آسیب 
کمتری وارد ش��ود چاره اندیش��ی کرده و ما 
هم از طرح ه��ای منابع طبیع��ی گل گهر به 
ویژه احداث پارک جنگلی استقبال می کنیم.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ آهن 
گهرزمین، دکتر محمد جواد فدایی اس��تاندار کرمان ظهر 
دیروز مورخ ۱۵ بهمن ماه ۹۸ از س��ایت گهرزمین بازدید 

کرد. 
وی ب��ا اش��اره به بازدیدهای انجام ش��ده از قس��مت های 
دیسپچینگ، معدن، خطوط ۱ و ۲ تولید کنسانتره، پروژه 
خط ۳ و گندله سازی شرکت گهرزمین عنوان کرد: برخی 
از پروژه های این ش��رکت از جمله گندله سازی در مراحل 

پایانی هس��تند و با وجود مش��کاتی همچون تحریم ها و 
محدودیت های��ی که در بعضی دس��تگاه های دولتی بوده، 
اقدام��ات بس��یار ارزش��مندی در زمان ک��م در مجموعه 
گهرزمی��ن انجام ش��ده و نکات و ضواب��ط ایمنی در کلیه 
بخش ها به صورت اصولی رعایت شده است که این، نشان 

از تاش و زحمات این مجموعه می باشد. 
فدای��ی ضمن تقدیر و تش��کر از مدیرعام��ل گهرزمین و 
همکاران این ش��رکت گفت: از نزدیک شاهد بهره برداری 

و برنامه ری��زی آتی مع��دن بودیم و باتوج��ه به این مهم، 
برداش��ت از معدن گهرزمین، ۲۰ میلی��ون تن بوده که با 
برنامه ریزی ه��ای انجام ش��ده، این میزان ب��ا توانی که در 
مجموعه گهرزمین وج��ود دارد به ۳۰ میلیون تن خواهد 

رسید. 
وی همچنین در حاش��یه این بازدید عنوان کرد: برداشت 
۳۰ میلیون تن س��نگ آهن در س��ال از معدن گهرزمین، 
تحول بزرگی است که موجب ایجاد اشتغال و فرصت های 
ش��غلی زیادی در س��طح منطقه می گ��ردد. فدایی افزود: 
خوش��بختانه در مجموع��ه گهرزمی��ن ضواب��ط ایمنی به 
خوبی رعایت شده اس��ت. به گفته استاندار کرمان ترویج 
و توس��عه فرهنگ بومی س��ازی که از اقدام��ات زیربنایی 
اس��ت در کشور موضوع بسیار مهمی است و با همین نگاه 
رویکرد گهرزمین با محوریت بومی سازی قابل تقدیر است 

و امی��دوارم در آینده نه چندان دور با اس��تفاده از دانش 
داخلی و ارتباط صنعت و دانش��گاه شاهد بومی سازی کل 
قطعات و در نهایت کل خطوط تولیدی در کشور باشیم. 
فدایی با اش��اره به اهمیت ارتباط صنعت و دانشگاه عنوان 
ک��رد: تبادل اطاع��ات بین ش��رکت ها از م��وازی کاری 
جلوگی��ری می کند. به کارگی��ری توان و دان��ش داخلی، 
اس��تفاده از ش��رکت های دانش بنیان و ساخت تجهیزات 
استراتژیک از موضوعات بسیار مهمی است که باید مدنظر 
شرکت ها قرار گیرد که خوشبختانه مجموعه گهرزمین در 
این زمینه عملکرد موفقی داشته است. وی ضمن تقدیر و 
اب��راز امیدواری از اقدامات این مجموعه به دلیل توفیقاتی 
که حاصل ش��ده، عنوان کرد: امی��دوارم در آینده نزدیک 
ش��اهد بهره ب��رداری از واحدهای این مجموعه و ش��روع 

پروژه های جدید در مجموعه گهرزمین باشیم.

در بازدید معاون وزیر جهاد کشاورزی و ریاست سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور مطرح شد:

گلگهر؛پارکجنگلی330هکتاریاحداثمیکند
 مدیر مجتمع گل گهر این اقدامات را در راستای مسئولیت های اجتماعی دانست و گفت: شرکت گل گهر در بحث محیط زیست در منطقه کارهای خوبی انجام داده و معتقدیم 

باید به عشایر منطقه و حیات وحش منطقه به هر شکلی کمک کنیم.

در بازدید استاندار کرمان از سایت گهرزمین صورت گرفت:

تقدیرازفرهنگبومیسازی
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گروه حوادث: فردی که قریب به یک سال 
کلکتورهای آب لوله ه��ای پنج الیه و پکیج 
در منازل در حال س��اخت در نقاط مختلف 
س��یرجان را سرقت می کرد سرانجام توسط 
مأموران پلیس آگاهی به دام افتاد و تاکنون 
به 18 فق��ره س��رقت اعتراف کرده اس��ت. 
فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان ضمن 
تأیید این خبر گفت: متاس��فانه صاحب یک 
لوله فروشی با سارق همکاری داشته و آدرس 

منازل در حال ساخت را به وی ارائه می کرده 
است. سارق نیز پس از سرقت کلکتور آن را 
مجدداً به صاحب لوله فروشی می فروخته و 

این چرخه تکرار می شده است. 
س��رهنگ محمدرضا ایران نژاد افزود: متهم 
پ��س از بازجویی ه��ای فّن��ی در آگاهی به 
سرقت اعتراف و مالخر را نیز معرفی کرده 
است. با دستور قاضی مالیی دادیار دادسرا 
سارق و صاحب لوله فروشی به عنوان مالخر 

بازداشت شدند.

گروه حوادث: حمله تعدادی از س��گ  های 
بالصاحب به یک پسربچه 7 ساله در روستای 
ابراهیم آب��اد رضوی حادثه تلخ��ی را رقم زد. 
یکی از اقوام این پس��ر بچ��ه در گفت وگو با 
خبرن��گار نگارس��تان ضمن تایی��د این خبر 
گفت: صبح چهارشنبه »ایلیا پورخسروانی« 
در حال تردد در کوچه بوده که گروهی سگ 
به او حمله می کنند. حمید خراس��انی افزود: 
یکی از س��گ ها ماهیچه پای راس��ت ایلیا را 
گاز گرفته و ره��ا نمی کند. تقالی ایلیا برای 
فرار نیز باعث ش��ده جراحت بس��یار بیشتر 
ش��ده و ماهیچه پاره و از گوش��ت جدا شود. 
ایلی��ا بالفاصله به بیمارس��تان دکتر غرضی 
منتقل ش��ده اما او را به کرمان اعزام کردند. 
در کرم��ان نی��ز نی��از به جابه جای��ی به یک 
بیمارس��تان دیگر بوده که انجام شده است. 
ب��ه علت احتمالی عفون��ت امکان عمل فعال 
وجود ندارد و پزشکان جراح اقدامات درمانی 
را آغ��از کرده اند. حمید خراس��انی از وجود 
تعداد زیادی س��گ های بالصاحب در روستا 
گالیه کرد و گفت: به دهیار مراجعه می کنیم 
و او می گوید که طبق بخشنامه امکان کشتن 

س��گ ها وجود ندارد و باید زنده گیری شوند. 
از س��مت دیگر زنده گیری نیز اجرا نمی شود. 

باتوجه به این حادثه ناگوار زنگ خطر حضور 
بی اندازه سگ های بالصاحب در شهر و روستا 
به صدا درآمده است. موضوعی که اگر به جای 
باریک بکشد حواشی جبران ناپذیری به دنبال 
دارد. در ش��هر سیرجان نیز وضعیت مناسب 
نیس��ت و تعداد زیادی از شهروندان از وجود 
سگ ها گالیه دارند. البته این گالیه به معنی 
درخواس��ت به معدوم کردن سگ ها نیست. 
بایس��تی با کمک شهرداری سیرجان و دیگر 
شهرداری های اقماری و با استفاده از چندین 
پیمانکار مجرب با زنده گیری به وضع موجود 

سامان داده شود.

توسط مأموران پلیس آگاهی

آقای 
کلکتور
دستگیر شد

در ابراهیم آباد رضوی رخ داد:

حمله سگ های ولگرد 
به پسربچه 7 ساله

گروه حوادث: فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان از تغییر زمان اعزام مشموالن دانشگاهی از اول اسفند 
به چهارم اسفند خبر داد. فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان ضمن تایید این خبر گفت: بنا به تقاضای 
س��ازمان وظیفه عمومی و موافقت ستاد کل نیروهای مس��لح جهت حضور حداکثری مردم در انتخابات 

تاریخ اعزام مشموالن از اول به چهارم اسفند تغییر کرده است.

تغییر زمان اعزام 
مشموالن دانشگاهی

مرگ مشکوک 
یک زن 30 ساله

در اتوبوس
گ�روه حوادث: یک زن اه��ل تربت جام که ب��ه دلیل احتمالی 
دریافت کمک مالی س��وار یک اتوبوس ش��ده و ش��ب در همان 
اتوبوس خوابیده بود، جان خود را به دلیل نامعلومی از دست داد.

گزارش خبرنگار نگارس��تان حاکی اس��ت راننده اتوبوس که روز 
بعد سرویس خود به معدن گل گهر را انجام داده و به سیرجان بر 
می گردد متوجه یک جفت کفش شده و پس از بازدید از قسمت 
خواب راننده می بیند که این زن جوان در محل فوت کرده است. 
جس��د با دس��تور مقام قضایی تحویل راننده شده و احتمال قتل 
در این ماجرا منتفی اس��ت اما جهت مش��خص شدن علت دقیق 
مرگ جس��د تحویل پزشکی قانونی شده است. توضیحات بیشتر 
در این رابطه را از طریق پیج حوادث نگارس��تان در اینس��تاگرام 

دنبال کنید.

دادستان سیرجان:

عدم رعایت شئونات اسالمی 
باعث پلمب یک آرایشگاه 

زنانه در سیرجان شد
دادس��تان عمومی و انقالب سیرجان در گفت وگو با خبرنگار حوادث 
نگارس��تان از پلمب یک آرایش��گاه زنانه به علت عدم رعایت شئونات 
اس��المی و انتش��ار تصاویر و فیلم مش��تریان در اینس��تاگرام توسط 
مأموران پلیس امنیت عمومی خبر داد. قاضی محسن نیک ورز گفت: 
انتش��ار فیلم و عکس مش��تریان خانم در فضای مجازی جرم بوده و 

پیگرد قانونی را به دنبال دارد. 
وی افزود: این نوع رفتار اقدام علیه عفت عمومی محس��وب ش��ده و 
در صورت تکرار به ابطال مجوز آرایشگاه منجر خواهد شد. این مقام 
قضایی بیان داشت: بررس��ی مجدد صالحیت صاحبان این آرایشگاه 
توس��ط مام��وران اداره نظارت بر اماکن پلی��س امنیت عمومی انجام 

می شود.

امداد رسانی درمانی
 به 70 خانوار روستایی و عشایری

 مانورکاروان سالمت
در منطقه مرزی   
گروه ح�وادث: رئیس جمعی��ت هالل احمر س��یرجان از برگزاری 
کاروان سالمت در قالب یک فعالیت امدادی در این هفته خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر س��یرجان مجید عرب 

قهس��تانی بابیان این خبر افزود: در این برنامه که به مناس��بت دهه 
فجر در روس��تای معدن رز از روستاهای مرزی سیرجان و فارس در 
120 کیلومتری سیرجان  با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و کمیته 
امداد امام برگزار ش��د ب��ه بیش از 70 خانوارس��اکن در این منطقه 
خدمات دندانپزش��کی، مامایی، پزشک عمومی و داروی رایگان اهدا 
ش��د. وی افزود: در این طرح 75 نفر از خدمات دندانپزش��کی، 180 
نفر از خدمات پزش��ک عمومی و داروی رایگان و 70 س��بد کاال به 
ارزش 70 میلیون ریال اس��تفاده برای س��اکنان این مناطق محروم 
استفاده شد. عرب قهس��تانی افزود:85 میلیون ریال دارو بین اهالی 
این روس��تا توزیع و 2 نفر دندانپزش��ک 2 نفر پزشک عمومی 1 نفر 
مامابه همراه 2 پرس��تار و 4 امدادگر به همراه 8 پرسنل با 4 خودرو 
از جمعی��ت هالل احمر ویک خودرو از کمیته امداد امام )ره(به ارائه 

خدمات پرداختند.

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

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

قابل توجه کلیه اعضاء شرکت تعاونی مسکن کارکنان معدن گل گهر سیرجان، در 
حال تصفیه به شماره ثبت 107 به اطالع می رساند که جلسه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده )نوبت دوم( شرکت در روز سه شنبه مورخ 98/12/6 رأس ساعت 4 
بعدازظهر در محل سالن اجتماعات دارالقرآن واقع در بلوار ولیعصر برگزار می گردد. 

لذا از کلیه اعضاء جهت حضور در جلسه دعوت بعمل می آید.  

دستور کار جلسه: 
1- گزارش فعالیت های انجام شده هیأت تصفیه در خصوص روند کاری انحالل شرکت 

2- تصویب حق الزحمه هیأت تصفیه 
3- اتخاذ تصمیم در خصوص پرونده حقوقی شرکت آباد بوم 

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

اجرای کابینت، کمد دیواری 
دکوراسیون خانه و مغازه 

نقد واقساط 
09136694022  خلیفه

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 

دعوت به همکاری 
شرکت مهندسی و خدماتی هرم 

- منشی خانم مجرد، مسلط به کامپیوتر، 
روابط عمومی باال 

- خدماتی نظافت منزل، خانم 6 نفر 
- تأسیسات، آقا 2 نفر 

جهت هماهنگی صبح ها از ساعت 8 الی 12 
و عصرها از 16 الی 20 با شماره

 09307399018 
تماس حاصل نمایید. 
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حضرت زهرا )سالم ا... علیها(:
خداوندا، به حّق اولیاء و مقّربانی که 

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

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

نگاه آخر
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یک هفته تا اعالم اسامی نامزدهای مجلس
نام��زدی در انتخابات مجل��س در ایران برای خودش داس��تانی دارد. چون 
کسی که کاندیدای انتخابات مجلس می شود هیچ نمی داند دست آخر چه 
سرنوشتی پیدا می کند. ابتدا صالحیتش احراز نمی گردد دوباره به مبارکی و 
میمنت تایید صالحیت می گردد. در مرحله بعد بازهم غمگینانه صالحیتش 
تأیید نمی ش��ود اما روز آخ��ر این امید را دارد ک��ه مجدد تاییدصالحیت 
ش��ود ولی دیگر وقتی برایش باقی نمانده تا خ��ود را آماده کارزار انتخاباتی 
کند و دوس��ه تا جلسه انتخاباتی بگذارد. برای همین در کشور ما خیلی از 
گروههای سیاس��ی از ارائه لیست انتخاباتی سرباز می زنند چون نمی دانند 
چه خاکی بر سر بریزند!. این هم از سازو کارهای پیچیده انتخاباتی در کشور 
ماس��ت....بگذریم... اس��امی نامزدهای نهایی انتخابات بیست و سوم بهمن 
اعالم می شود. در سیرجان و بردسیر تا اینجای کار چهره هایی چون محمد 
معتمدی، ش��هباز حسن پور، حجت االسالم حسینی، زهرا رنجبر، محسن 
مصباح، حس��ن اناری و تعدادی دیگر توانسته اند مهر تأیید بگیرند. اسامی 

نهایی نامزدها روز شنبه 23 بهمن اعالم می شود.
رایحه خوش پاداش عیدی 

از انتخابات که بگذریم پرداخت عیدی هم داس��تان خاص خودش را دارد. در 
این ماه ها و روز های پایانی سال، خبری که بیشتر از همه در رسانه ها به گوش 
می رس��د و یا دیده می ش��ود، موضوع پرداخت عیدی آخر سال است و  بحث 
عیدی کارمندان، کارگران، بازنشس��تگان دولت و تامین اجتماعی داغ شده و 
این پرس��ش ها مطرح می ش��ود که میزان عیدی آخر سال چقدر است؟ چرا 
عیدی های پرداختی با یکدیگر متفاوت است؟ ظاهرا کارگران بیشترین پاداش 
عیدی را می گیرند و بیش��ترین رشد عیدی پرداختی به کارگران، مربوط به 
س��ال جاری است که در مقایسه با سال 1397 رشد 36.5 درصدی را تجربه 
خواهد کرد. این رش��د تقریباً برابر با نرخ تورم اعالمی در دی ماه سال جاری 
است. اگر نرخ تورم به مانند ماه های گذشته، روند نزولی داشته باشد، می توان 
امیدوار بود که رشد عیدی کارگران در سال جاری بیشتر از نرخ تورم باشد.بنا 
بر این محاسبه ها پیش بینی می شود کارگران حداکثر تا یک میلیون هشتصد 
هزار تومان پاداش عیدی بگیرند ولی ظاهرا بقیه کارکنان دولت و بازنشستگان 

پاداشی بیشتر از یک میلیون و دویست هزارتومان نخواهند داشت.
اسکوچیچ خوش شانس!

با رفتن کی روش و ویلموتس که فدراس��یون فوتبال نتوانس��ت بار مالی 
آنها را بکش��د، تیم ملی فوتبال به س��راغ مربیان داخل��ی آمد اما وقتی 
داستان علی دایی و امیر قلعه نوعی هم به جایی نرسید فدراسیون بدون 
رییس فوتبال ما به دراگان اسکوچیچ، همشهری وینگوبگوویچ خودمان 
که از س��ال 92 در ایران با چند تی��م داخلی به دور خودش می چرخید 
رضایت داد تا این مربی کروات با پیش��نهادی بس��یار کمتر از همتایان 
خارجی اش، به آخرین گزینه برای فدراسیون فوتبال تبدیل گردد و برای 

اولین بار مربی یک تیم ملّی شود! شانس بهتر از این! 

منافع خود را بر منافع کشور ترجیح ندهیم 

سقوط اخالقی در جامعه
مطلق دانس��تن افراد، فکر درستي نیست. هیچکس را، در هر مقام 
و منصبي که باش��د نمي توان دور از اش��تباه دانست. امام خمیني 
هم چند بار گفتند من در فالن قضیه اش��تباه کردم. اما این جمله 
متداول در ادبیات فارسي که مي گوید: »دیکته نانوشته غلط ندارد« 
همین واقعیت را به رخ مي کشد. در ماجراي مصاحبه آقاي ظریف 
وزیر امور خارجه کش��ورمان با مجله آلماني اش��پیگل، سخني که 
آن مجله از او نقل کرده اینس��ت که اگ��ر آمریکا به برجام برگردد 
و تحریم ه��ا را ب��ردارد، ایران این آمادگ��ي را دارد که در چارچوب 
برجام )1+5( مذاکره کند. این سخن وزیر امور خارجه کشورمان را 
رئیس جمهور آمریکا، که یک تبلیغاتچي گستاخ و بي انضباط است، 
با ش��یطنت خاص خودش به معناي درخواس��ت مذاکره از آمریکا 
جلوه داد و با پاس��خ مرموزانه اي که از طری��ق بازي با کلمات داد، 
توانس��ت زمینه را براي موضعگیري هایي در داخل ایران علیه آقاي 
ظریف فراهم سازد. سخن وزیر امور خارجه کشورمان در مصاحبه با 
مجله آلماني اشپیگل، یک سخن درست در چارچوب سیاست هاي 
نظام است و آقاي ظریف در این مصاحبه مرتکب خالف نشده است.
ب��ه همین دلیل، افراد صاحب نظ��ر در جناح مخالف دولت، علیه او 
موضعي نگرفتند و حتي انتقادي نیز نکردند. در عین حال، افرادي 
که به دالیل خاص ش��خصي یا مس��ائل انتخابات، منافع خود را در 
آش��فته کردن ش��رایط جامعه مي بینند، تالش کردند با استفاده از 
موضعگیري ش��یطنت آمیز ترامپ، فضا را علیه ش��خص وزیر امور 
خارجه متشنج کنند. نکته قابل تأمل این است که آنچه وزیر امور 
خارجه کشورمان در مصاحبه با مجله آلماني اشپیگل گفته، حاوي 
مطل��ب تازه اي نبود و امکان بازگش��ت به میز مذاکره در چارچوب 
برجام و گروه 1+5 چیزي اس��ت که بارها توس��ط مسئولین ارشد 
ازجمل��ه رئیس جمهور مورد تأکید قرار گرفته و از محورهاي کاماًل 
روشن سیاست نظام است. اس��تفاده ابزاري از این سخن معمولي، 
قطعاً هیچ دلیلي غیر از تالش براي سوء اس��تفاده تبلیغاتي به نفع 
ی��ک جریان خ��اص در انتخابات ندارد. این قبی��ل اقدامات، کاماًل 
نشان مي دهد گردانندگان این صحنه درصدد بهره برداري از امکاني 
هستند که رئیس جمهور فاسد آمریکا در اختیار آنها قرار داده است 
و این کثیف ترین ابزاري است که عده اي مي توانند از آن براي منافع 

و اهداف شخصي و گروهي خود بهره برداري کنند.
در این میان، مهم ترین نگراني، س��قوط اخالق در جامعه است که قرار 
است تحت عنوان »جمهوري اس��المي« اداره شود و معیارهاي دیني 
بر آن حاکم باش��د. در چنین جامعه اي، نقد الزم اس��ت ولي اهانت و 
ناسزاگوئي و تهمت و دروغ نباید جاي نقد را بگیرند. وزیر امور خارجه 
کش��ورمان، در عین حال که مطلق نیس��ت و نمي توان او را مصون از 
اشتباه و خطا دانست، کسي است که توانسته در جامعه بین الملل، نظام 
جمهوري اسالمي را به عنوان یک نظام داراي منطق جا بیندازد و دولت 
آمری��کا را یک دولت بی منطق و غیرقابل اعتماد معرفي نماید. او نزد 
س��ران کشورهاي مختلف احترامي خاص دارد و به همین جهت همه 
باید در داخل کش��ور به او براي پیشبرد اهداف سیاست خارجي نظام 
کمک کنند، کاري که با آنچه غوغاساالران و فرصت طلبان در روزهاي 
گذشته خالف آن را انجام داده اند و منافع خود را بر منافع کشور و نظام 

ترجیح داده اند، در تضاد است. منبع: روزنامه جمهوری اسالمی

حاشیه - خبر

مسابقه دیدنی، دربی تمام ایرانی 
مدت زیادی بود که مسابقه پرسپولیس و استقالل با مربیان وطنی برگذار نشده بود و در غالب دربی ها حداقل مربیان یکی از تیم ها 
یک خارجی بود اما دربی روز پنجشنبه با مربیانی ایرانی از بطن دو تیم برگزار شد و اتفاقاً مسابقه زیبا، دیدنی و پرگلی از آب درآمد

اکران  فیلم س��ینمایی »23 نفر« به کارگردانی 
»مه��دی جعف��ری« و تهیه کنندگی »مجتبی 
فرآورده« در برخی ش��هرهای ای��ران از جمله 

سیرجان آغاز شد.
فیلمي ح��اوی خاطرات 23 رزمن��ده نوجوان 
ایراني ک��ه اکثر آنها کرمانی و س��یرجانی اند 
و در جن��گ ایران و عراق به اس��ارت نیروهاي 
عراقي درآمدند. این فیلم رویکردي دراماتیک 

به این س��وژه تاریخی در جنگ دارد و در عین 
حال تصویري باورپذیر و تلخ از اردوگاه اسرا در 
عراق ارائه می دهد. بررس��ی فیلم 23 نفر گفته 
ش��ده ش��خصیت پردازي دقیق افراد کاراکتر و 
بسترس��ازي براي جاري شدن طنزي واقع گرا 
ک��ه آمیخته با این موقعیت تراژیک اس��ت، از 
امتیازات��ي اس��ت که رویکرد فیلم س��از به این 
س��وژه مس��تند را دراماتیک و از جنس سینما 

جلوه می دهد. فیلم س��ینمایی »بیس��ت و سه 
نفر« دومین س��اخته مهدی جعفری محصول 
سازمان هنری رسانه ای اوج است. قسمت های 
اول این فیلم، س��کانس های جنگی دارد و بعد 
از آن ماج��رای اس��ارت ش��خصیت های اصلی 
داس��تان به تصویر کش��یده می شود. این فیلم 
دیدن��ی ب��رای مدتی ب��ر پرده س��ینما قدس 

سیرجان قرار دارد.

فیلم سینمایی 23 نفر به سیرجان رسید 

جناب سروان

 مجتبی 
پورامینایی 

ارتق�اء درج�ه جنابعال�ی را ک�ه نش�ان از لیاق�ت و 
شایستگی شما دارد تبریک عرض نموده، از خداوند 

منان توفیقات روز افزون برای شما خواهانم. 
معین  الدینی 

جناب سروان

 مجتبی 
پورامینایی 

انتص�اب شایس�ته جنابعال�ی را به درجه س�روانی 
تبری�ک و تهنی�ت ع�رض نم�وده، از درگاه خداوند 

متعال برای شما توفیقات روز افزون خواهانم.
امین رفعتی

دعوت به همکاری 
از تع�دادی رانن�ده دامپت�راک و بلدوزر 
ب�ا حقوق و مزای�ای عالی جه�ت کار در 
شرکت هیراد صنعت کیان واقع در معدن 

3 گل گهر دعوت به همکاری می شود. 

ساعت تماس: 9 الی 13 
تلفن تماس: 42209677 



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

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

 09139473880-42252330
09136473880 سلطانی

شعبه دیگری ندارد

6  صفحه
نیازمندیهای سیرجان

اولین و جامع ترین

 نیازمندیهای  استان

شنبه 19بهمن ماه 1398 - 13 جمادی الثانی 1441 - 8 فوریه  2020
@negarestanniaz  ضمیمه رایگان شماره 1209  هفته نامه نگارستان

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

نمایندگی :بلوار عباسپور
 حد فاصل خ نواب و حر ریاحی 

شهسواری 
9132478535 

42334979 

نمای ماندگار 
با  آجر نمای محک تهران

انواع نسوز- شیل - رس

به یک جلوبندی کار ماهر جهت کار در 
نمایندگی mvm محتشم نیازمندیم. ساعت کار 9 تا 3
آدرس : بلوار نماز بعد از معاینه فنی مهدی فر خدمات 

پس از فروش محتشم  )مراجعه حضوری( 
03442336824

قابل توجه همشهریان عزیزی که قصد گرفتن پروانه ساختمان 

را دارند  نظارت عمران توسط مهندس  پایه یک  به ازای  هر 

متر مربع 9900 و 10900 هزار تومان انجام می شود 

09132457471

شرکت سولیکو کاله واحد
 لبنیات از یک نفر ویزیتور حضوری خانم / آقا برای 
شهرستان سیرجان با شرایط ذیل و حقوق و مزایای 

عالی دعوت به همکاری می نماید 
-حداقل مدرک تحصیلی دیپلم

-روابط عمومی باال و فن بیان مناسب
-داشتن کارت پایان خدمت جهت آقایان

مراجعه حضوری 
سیرجان - خیابان شریعتی ، چهارراه سپاه ، مجتمع 

زیتون  ، طبقه چهارم ، واحد 8 – شرکت کاله 
09130978502 - 09131978502 - 42230857
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استخدام

به دو نفر ضامن 
با جواز کسب و دارای 

چک برای اخذ وام ازدواج 
نیازمندیم .

مژدگانی محفوظ و در 
قبال ضمانت سفته داده 

می شود .
09104394493

به تعدادی نیروی 
مرد  با روابط عمومی باال 

جهت کا در موسسه خیریه 
علی ابن ابیطالب  نیازمندیم.
حقوق ثابت اداره کار و بیمه 
خ امام روبروی بازار نبش 

کوچه مسجد جامع
09139423268

به تعدادی راننده 
باماشین به صورت تمام وقت 
یانیمه وقت برای کاردرآژانس 
بازنگ خورباالودرآمدباالی 
150هزارتومان وکمیسیون 

روزانه 7هزارتومن نیازمندیم 
درضمن 3روزاول هربرج بدون 

کمیسیون میباشد.
09132789945
09196219024

به تعدادی نیروی 
 خانم  و آقا جهت کار  در 
رستوران به صورت  نیمه  

وقت  با  حقوق  و مزایا 
عالی نیازمندیم
09133795121

09330560205

به دو نفر نیروی خانم 

جهت کار در فست فود نیازمندیم.

1 - نظافت چی 

2 - آشپز فست فود

09138265621

به یک شاگرد خانم 

جهت کار در فست فود با 

سرویس برگشت  نیازمندیم .

09178640047

به یک فروشنده 
خانم با روابط عمومی باال 

جهت کار در عینک فروشی 
نیازمندیم . 
42232445

به یک همکار خانم 
مسلط به کامپیوتر و امور 

کافی نت با تجربه کار  با حقوق 
درصدی نیازمندیم.

09916901737

به یک نفر کارمند 
ویک نفر حسابدار باسابقه ی 
کار حسابداری جنسیت خانم 

نیازمندیم . ساعت تماس
 8الی 14شنبه لغایت پنجشنبه

42282561

به یک نفر 
خانم برای کار دفتری و 

حسابداری در مغازه خشک 
شویی نیازمندیم .
 09132787163

به یک شاگرد 
آقا جهت کار در فروشگاه 
پوشاک مردانه نیازمندیم .

09131789124

به یک فروشنده 
خانم برای کار در فروشگاه 

آجیل فروشی در بازار 
نیازمندیم .

09031458757

به چند نفر 
ویزیتور برای پخش مواد 

غذایی نیازمندیم .
09132797138

به یک نیروی ساده 
خانم جهت کاردرشیفت شب 

درکباب سرای کدبانو واقع 
دربلواردکترصادقی حدفاصل 

چهارراه تختی وموحدی 
 نیازمندیم

42236343 -09135016030

به یک نفر 
شاگرد آقا جهت کار در 

مبلمان نیازمندیم
 09116982850

به یک شاگرد 
ماهر جهت کار ساندویچی 

واقع  در مکی آباد 
نیازمندیم.

نورمندی 09133787202

به یک پرستار زن 
جهت مراقبت از یک سالمند 

مرد بصورت شبانه روزی 
نیازمندیم

شماره تماس09368458400

به یک نیرو جهت 
کار در مغازه پرس شیلنگ 

نیازمندیم
سنین 14 الی 22
09139459679

آتلیه فتوتژ واقع در 
سردار جنگل جهت تکمیل کادر 

خود به یک منشی ،میکسر ،
 فتو شاپ کار نیازمند است

09132795969  
09387301415

از دو نفر 
میهماندار خانم و آقا جهت 
کار در تاالر پذیرایی دعوت 

به عمل می آید
09131457079

به یک نیروی 
حسابدار با روابط 

عمومی باال نیازمندیم
09103414144

به یک 
جوشکار ارگون جهت 
جوشکاری سرسیلندر 

در تراشکاری نیاز مندیم                    
09133477729

به تعدادی کارگر آقا جهت کار کارواش 

در محدوده خیابان خواجو نیازمندیم.

09130435119

دعوت به همکاري
در سالن زیبایي)ویژه بانوان( درتمامي الین هاي زیبایي از تعدادی 

خانم با ساعت کاري 9الي13 - 14الي20  )به صورت دوشیفت یا 
یک شیفت(نیازمندیم . آدرس:ضلع جنوبي میدان کشتي،

جنب هایپرتابان - اجاره صندلي واتاق اپیالسیون 
09197380356 - 09135158037

به یک استادکار و شاگرد نیمه ماهر 

جهت کار در تعمیرگاه پژو و پراید نیازمندیم.

09132456645 ساالری

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

-  راننده تمام وقت و نیمه وقت با خودرو)باشرایط استثنایی 
 کمیسیون(

 -  دفتردار نیمه وقت و تمام وقت همراه با تسلط نسبی به کامپیوتر
 - پیک موتوری)درآمد باال(

09133453106

به یک منشی خانم در دفتر 
تاسیسات ساختمانی نیازمندیم. 

09131787280

به یک فروشنده آقا و خانم 
نیازمندیم

09383455010

به یک شاگرد جهت کار کناف 
نیازمندیم .

09130468402

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

نیازمندیم.
09162108848 - 09373572910 

به 2 نفر نیروی کار آقا با حقوق 
عالی جهت کار در مغازه فست فود 

نیازمندیم.
09162108848 - 09373572910

استخدام پیک موتوری
09380522952

به تعدادی پیک موتوری 

با حقوق و بیمه نیازمندیم.

09172111340

یک شرکت پخش مواد غذایی به دنبال 
جذب تعدادی نیروی با تجربه، برای تکمیل کادر 
خود باحقوق ثابت و مزایای اداره ی کار پورسانت 

 عالی می باشد 
 - ویزیتور :خانم و آقا     - مامور پخش :آقا 

 - سرپرست فروش    - حسابدار     - انباردار 
افراد دارای سابقه کاری مرتبط و همراه با گواهی حسن 

 سابقه و معرف و ضامن معتبر مراجعه فرمایید . 
 شماره تماس : 09128610916

09132799215،09131417962

از سه فروشنده خانم جهت 
همکاری در مغازه  با حقوق و مزایا باال 

دعوت به عمل می آید. 
شیفت صبح  یک نفر از 8تا 14 
شیفت عصر دو نفر از 14 تا 20
آدرس :چهارراه گل محمدی 

 تماس: 09139455574

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

با مدیریت متقین   09131454060

تاسیسات گازرسانی ساالربنیان

شرکت شوکت ساعی جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط به شرح ذیل دعوت به همکاری 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 الکترونیک،  آقا/ خانمسیرجان 
فضا و شبکه 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. 

ویژه خواهران، 
برادران، محصالن

کیفیت آموزش را با ما تجربه کنید

     آموزش رقآن رکیم 
خ دهخدا جنوبی جنب مهمانخانه گلیم

مدیریت: خانم محیاپور 09139452840
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استخدام

به یک شاگرد 
مسلط به کار نانوایی جهت 
خمیرزدن،چانه گرفتن و نان 
درآوردن نیازمندیم .با حقوق 
و مزایای عالی به همراه بیمه  

09132450651

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

حقوق عالی
09131۷۸1032 

به یک شاگرد 
جهت جوشکاری و نصب 

تابلو  نیازمندیم 
 093۸۸240929

 به دو نفر نیروی 
ساده زن یا مرد که تحت پوشش 
کمیته امداد می باشند برای کار 

در نانوایی با حقوق و مزایای 
عالی نیازمندیم 

 0902۸0۸3560

به یک نفر نیرو 
جهت کار در آشپزخانه فست 
فود و یک شاگرد زیر دست 

سالن دار نیازمندیم 
 091324۷۷10۷

به یک راننده 
پایه یک جهت کار روی 

میکسر نیازمندیم 
 09131۷۸9۸۸6

از چند نفر نیروی 
خانم جهت کار در فست فود 
)تحویل دهنده( شیفت عصر 
دعوت به همکاری می شود 

093632۸0۸26

به چند نفر شاگرد 

جهت کار در تنظیم نور 

اتومبیل نورافشان نیازمندیم 

 091334۷5091

به یک شاطر نان 
تنوری با حقوق و مزایای 
عالی و بیمه نیازمندیم 

 093۸2103۷06
 به دو نفر راننده 

پایه دوم ترجیحا جهت کار 
با مینی بوس نیازمندیم 

ساعت تماس 11 صبح به بعد
0913۸۷55۸۷۷

به دو استاد کار 
مکانیک و یک استاد کار 
تنظیم موتور به صورت 

درصدی در کارگاه امدادخودرو 
نیازمندیم 

 09131۷90۷14

به یک منشي خانم 
براي کار در دفتر فروش 
ایزوگام مهیاپور نیازمندیم

09133۷95۷00

به یک شاگرد آقا 

در لوله فروشی نیازمندیم

091334۷10۸6

به یک نیرو 
برای کار در ویدئو کلوپ 

نیازمندیم
093۷4۸1۷51۷

به یک نیروی 
ساده  جهت کار در 

آشپزخانه فست فود 
نیازمندیم 

 091334۷199۸

به چندنفرآقاجهت 
کاردرنانوایی نیازمندیم 

باحقوق ومزایای عالی وبیمه 
 09139422629

به تعدادی شاگرد 
ساده و استاد کار جهت   کار 

در کارگاه کابینت  و ام دی اف  
به صورت درصدی حقوقی  یا 

متری جهت همکاری نیازمندیم 
09105461۷00

به دوفروشنده 
خانم جهت کار درمانتو 

فروشی نیازمندیم
09131451191

به یک همکار آقا با 
حقوق خوب و بیمه به صورت 
دائم  جهت کار در آبمیوه و 

بستنی نیازمندیم 
091324۷6323

به دو نفر 

همکار خانم نیازمندیم 

09131۷9۷311

به نیروی کار خانم جهت کار در بستنی 

فروشی نیازمندیم توت طالیی شعبه سیرجان 

شماره تماس 093۸۸۷03361

نیازمند نیروی کار در مینی کافه پاساژ 
مرتضوی بدون سختی کار،
 تایم عالی، حقوق عالی 

09133۷95054

به تعدادی نیروی میهماندار خانم و آقا جهت 
همکاری در تاالر پذیرایی نیازمندیم

ساعات تماس  9:30 الی 12:30 - 16:30الی 20:00
03442231605 -  09130502022

آژانس آنالین هشت بهشت  سمنگان
از تعدادی راننده به صورت تمام وقت و نیمه وقت با 
کمترین کمیسیون دریافتی و درامد عالی تضمینی 
)حداقل4میلیون تومان( دعوت به همکاری مینماید 

تلفن تماس: 42294361  - 091354۷609۸

آگهی جذب نیرو  
نیروی خدماتی )خانم وآقا(

نگهداری از سالمند)خانم(  - منشی)خانم(
422305۸1  - 09135۷9۷32۷

به یک پرستار زن جهت پرستاری از یک 

سالمند از ساعت 11صبح الی 6 عصر نیازمندیم

تلفن تماس: 09131۷93969

کارخانه میلگرد سیرجان واقع در شهرک صنعتی 
شماره یک از چند نفر مهندس مکانیک مسلط به نرم افزار 
اتوکد ترجیحا دارای سابقه کار در دفتر فنی کارخانجات و از 
چند نفر مهندس صنایع مسلط به نرم افزار اکسل ترجیحا 
دارای سابقه کار در واحد برنامه ریزی کارخانجات و از چند 

نفر جوشکار ساده دعوت به همکاری می نماید. 
مراجعه به صورت حضوری می باشد.

شماره تماس : 42336601-۷

به یک نفر خانم جهت حسابداری تمام وقت 

با کامپیوتر و سابقه کار نیازمندیم . مراجعه حضوری 

بیمه ایران سه راه قریب سعید اشکزری

آتلیه فتوژست به منظور تکمیل کادر خود از چند 
نفر خانم عالقه مند به کار در آتلیه در زمینه های تدوین، 

عکس و منشی دعوت به همکاری می نماید. آدرس دهخدای 
شمالی روبروی دبیرستان فاطمیه

0913245۷۷6۷ -  09133۷۸۷۷6۷

به یک نفر اپیالسیون کار و 
اصالح کار جهت کار در سالن 
شایسته ، مشعل گاز، خ نور 
جنب کافه لندن نیازمندیم 

0913522۸۸04 

مارکت گوشت زمهریر
جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از افراد زیر 

دعوت به همکاری می نماید:
- یک نفر فروشنده آقا

- یک نفر فروشنده خانم
- یک نفر راننده پایه 2 جهت ماشین 

سردخانه
- یک نفر آقا جهت قصابی

- یک نفر صندوق دار
شماره تماس 0912۸4213۸1

به تعدادی راننده 
تمام وقت و نیمه وقت برای 
کار در آژانس شبانه روزی 

معین نیازمندیم
) درآمد باالی 4 میلیون با کمترین 

کمیسیون در سیرجان(
 09139560069

negarestanniaz@در دنیای مجازی با شما هستیم
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جوشکاری سیار
 خرده کاری
 09136345386

هاشمی نسب

جوشکاری آبگرمکن

 در منزل در اسرع وقت

09130450214

جوشکاری سیار و 

لوله کشی آب

09130450214

حراجی  عینک  نوروزی در 

45000  تومان  - 69000 تومان 
135000 تومان 

عدسی عینک با ساخت 60 هزار تومان

جنب داروخانه فرهنگ
09133۷93۷۷9

عینک سازی فرهنگیان 

به راننده پایه یک با سابقه کار روی 

تریلی نیازمندیم

۰۹۳۶۹۴۲۰۸۷۱

اکستنشن موی لیزری 
فقط نصب شاخه ای 3500 

تومان با بهترین مواد 
کراتینه نصب تضمینی 

سالن شایسته، بلوار سید 
جمال، مشعل گاز، خ نور، 

جنب کافه لندن
مدیریت گیالنی 

 09135228804

رومالین ، بلکا و 
نقاشی ساختمان

091394۷۷334
به چند نفر رومالین کار 

روزمزد نیازمندیم

رنگ آمیزی فوق تخصصی کناف
تازه سازی و لوکس سازی خانه های قدیمی

درهای چوبی نما  - اجرای انواع طرح های خاص
رنگ کاری ساختمان ادارای معادن و مدارس با قیمت 

مناسب با کیفیت فوق العاده
به مناسبت عید نوروز با کمترین قیمت بازار خانه تان را شیک کنید  

-- خیال شما برنامه ماست --
09149192940 احمدزاده

نقاشی ساختمان 

و انواع پتینه های 

جدید

093۷1945638

انـواع خـرده 
جوشکاری

جوشکاری انواع مخزن 
های آبگرمکن و نرده

تعمیر انواع درب های 
قدیمی، نصب در و پنجره

091395613۷۷

آموزش نرم افزارهای

 مهندسی صنایع

09130568200
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فروش یک 
دستگاه پراید 111 مدل 91 

رنگ سفید
 قیمت توافقی

09133775688

آژانس با زنگ خور 
باال و موقعیت عالی و درآمد 

خوب به فروش می رسد 
 09399667879

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

0913۲796959

کافی شاپ باموقعیت 

عالی باوسایل کامل به قیمت 

توافقی بفروش میرسد 

093669990۲۲ 

فروش پژو ۴05 
معمولی رنگ نقره ای دو تا 
چک داره به مبلغ 7600 که

 از مبلغ کم میشود 
09135317167 

یک باب مغازه خشک شویی واقع در بلوار 
ولیعصر با 11 سال سابقه با امتیازات آب و برق و 

گاز مجزا با درآمد ماهیانه  6 میلیون تومان به دلیل 
مهاجرت بصورت توافقی اجاره داده می شود .

0913178736۴

خریدار حدود 6 قصب زمین 
شهرک تعمیرکاران یاحوالي آن هستیم 

09916901969

امتیاز  وام  رسالت امام
 را نقداً خریدارم
0903۲6۴۲۲05

خرید و فروش امتیاز وام 
رسالت 

091353۲33۲5

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.
0913۴78۲77۴

خرید، فروش، رهن و اجاره

مفقودی

قرارداد واگذاری موقت زمین روستایی به نام معین بخشی 
نژاد  فرزند محمد به شماره ملی  3380061980 متولد 68/6/۲3 
به شماره قطعه 1138 روستای فخر آباد مفقود گردیده و از یابنده 

خواهشمندم با شماره 09139۴77۲1۴ تماس حاصل نمایید .
در ضمن برگ واگذاری فوق تا یک ماه آینده باطل می شود .

سند و برگ سبز سواری پژو داخلی مدل ۲06 تیپ ۲ 
عادی به شماره شاسی NAAP03ED3BJ510121  و شماره 
موتور 1۴19001600۴ به نام حمیدرضا مشیزی به شماره ملی 
31788۴8185 مفقود گردیده و از یابنده تقاضا می شود با 

شماره 091353077۲9 تماس بگیرد .

یک کارت ملی 
به نام الهه عباسلو و یک 
کارت سوخت پراید به نام 

معصومه شکاری مفقود شده 
و از یابنده تقاضا می شود به 

شماره 091397606۴8 تماس 
گرفته و مژدگانی
 دریافت نماید .

سند مالکیت 
یک قطعه زمین به پالک 

3658/18۴ واقع در بخش 
36 روستای خسروانی 

سیرجان بنام موسی شاه نظر 
پور مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

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

09133۴77۴36   

یک باب 
منزل  مسکونی برخیابان 

شهدا 8قصب 97 متر 
مسکونی۲0مترتجاری 

دارای سند وپروانه به قیمت 
۴50میلیون به فروش میرسد 

09135870557

سوله ای به متراژ 
۲00  متر   دارای دفتر و 
سرویس واقع در شهرک 
صنعتی  یک اجاره داده 

میشود   
09139۴73۲73  

دو اتاق واقع در نجف 
شهر فاز یک خ پوریای ولی کوچه 
پوریای ولی 3 پ 5 کرایه داده می 
شود فقط به یک یا دو خانم کرایه 

5 میلیون با 500 هزار تومان
099059551۲0

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

اجاره داده می شود.
0910369703۲

فروش زمین قطعه 10 راه آهن با ۲00 متر 
پروانه و امتیاز آب    09131787965 

منزل مسکونی دوطبقه  واقع در شهرک 
سمنگان هفت قصبی ۲10 متر زیربنا هر واحد دوخواب 
دارای دوسند و پایانکار مجزا نما سفال موقعیت عالی 

735 میلیون ،یا معاوضه با منزل مسکونی شهرک ثاراهلل 
09901837073

زمین به مساحت 100 قصب با 10 دقیقه آب 
قنات در هفته ، نزدیک به انتصاب های آب ، برق و گاز با 
موقعیت عالی در روستای اسحاق آباد به قیمت ۲50 م به 

فروش می رسد لطفا خریدار واقعی تماس بگیرد.
09050657۲1۲

50 قصب زمین سمت دامدارها مکی آباد  
با امتیاز آب وبرق با حسار دور با یک اتاق 

به  فروش میرسد
091337931۲6

امالک مسعود - 09138450872
- منزل همکف سمنگان 1۲ قصب ۲00 متردرب حیاط 

تکمیل 1150000000
- منزل همکف صدف 1۲ قصب ۲00 متر درب حیاط تکمیل 

1150000000
- زمین جالل آباد 10 قصب حصار دور باال ، آب ، پروانه 

170000000
- منزل نیمه ساز صدف 10 قصب 175 متر سقف خورده 

حایل چینی درب و پنجره 800000000
- زمین فخر آباد از 130 تا ۲۴0 م

- زمین جالل آباد دو نبش 170000000
- منزل دو طبقه 7 قصبی سمنگان 750000000

- منزل همکف 7 قصبی سمنگان  دو نبش قدیمی ساز 
700000000

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

یکجا بفروش می رسد .
09۲110۲5۲16

فروش یک دکه به ابعاد 
3*3 متر، با ورق 3 میل، در 

حد نو، به قیمت توافقی
09136۲08106

آموزشگاه صنایع دستی رضوان سبز 
آموزش ست گردنبند و گوشواره و دستبند 

گلیم ورنی درآموزشگاه رضوان سبز شهریه فقط ۴5ت ثبت نام تا 
۲1بهمن ماه گلیم شیریکی پیچ نیمه رایگان

  شهریه اقساط ،کمیته امداد و بهزیستی نیمه رایگان
  پاساژکوثر طبقه سوم  09139470994  بهاالدینی  20 درصد تخفیف

بازار کار زنان خانه دار

امالک و مستقالت 
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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

قالی محلی 
سیرجان دست دوم 

شما را خریداریم
09917665969

آموزش ریاضیات

 تقویتی و کنکور

09130568200

لوله باز کنی 

باز کردن تمامی لوله های 

فاضالب با دستگاه تراکم و 

ژنراتور فنر زنی

09138453552
مشاوره پایان نامه و مقاله

09130568200


