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هفته انمه

توصیه حاج قاسم به مردم کرمان و سیاسیون کشور چه بود؟

رونمایی از وصیت نامه سردار سلیمانی 

تحلیلی از رقابت های پیش رو در انتخابات یازدهم 

نبرد قدرت در
انتخابات مجلس

در حالی به انتخابات یازدهم نزدیک می شویم که با انتشار اسامی
 نامزدهای تأیید صالحیت شده مجلس، اصالح طلبان در کشور با کمبود کاندیدا 
و اصولگرایان با کثرت کاندیدا مواجه شدند. این وضعیت در استان کرمان نیز به 
نوعی دیده می شود با این تفاوت که اصالح طلبان در این مرحله به چند کاندیدای 

حداقلی در شهرهای کرمان، جیرفت، شهربابک، زرند و سیرجان دست یافتند.
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آگهی جذب سرمایه انسانی شرکت سمنگان ترابر ایرانیان ش�رکت س�منگان ترابر ایرانیان زیر مجموع�ه هلدینگ 
میدکو ب�ه منظور تکمیل نیروی انس�انی مورد نیاز جهت 
خدمت در منطقه گل گهر از بین واجدین ش�رایط مرد در 
مقاط�ع تحصیلی زیر از طریق برگزاری مصاحبه تخصصی 
و روانشناختی به صورت قرارداد موقت طبق قوانین کار و 

تأمین اجتماعی اقدام به جذب نیرو می نماید. 
داوطلبان واجد ش�رایط می توانند ب�رای ثبت نام از تاریخ 
98.11.26 ت�ا پایان روز چهارش�نبه م�ورخ 98.11.30  به 
آدرس س�یرجان، بلوار والیت، ابتدای بلوار گلستان، روبه 
روی خوابگاه دانش�گاه صنعتی، ش�رکت س�منگان ترابر 
ایرانیان بخش س�رمایه انس�انی مراجعه نمایند. ش�ماره 

تماس 03442340177 داخلی 1006
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گروه خبر: به دنبال چاپ گزارش دوهفته 
قبل پیرامون دختر 27 ساله ای که به علت 
ابتال به بیم��اری آنفلوآنزا در بیمارس��تان 
کرم��ان در کما بود ) و هنوز هم در همین 
ش��رایط هست( و این نکته که بخش قابل 
توجه��ی از هزینه های درم��ان او را بیمه 
سالمت پرداخته است، برخی شهروندان در 
تماس های خود خواستار اطالعات بیشتری 
از نحوه و ش��رایط بیمه سالمت شدند. به 
همین منظور در گفتگو با مهدی موحدیان 
رئیس اداره بیمه سالمت شهرستان از وی 
در مورد چگونگی عضویت و پوش��ش این 
بیمه پرس��یدیم که گفت: س��ازمان بیمه 
سالمت در راس��تای حمایت از افرادی که 
هی��چ نوع بیمه درمانی ب��رای خود تعیین 
نکرده اند، ایجاد ش��ده و ای��ن بیمه که در 
واق��ع بیمه پایه برای افراد جامعه هس��ت، 
بدون پرداخت حق بیمه به افراد فاقد بیمه 
درم��ان اختصاص داده می ش��ود. بنابراین 
تمام افرادی که بیمه نباش��ند می توانند از 
آن اس��تفاده کنن��د. وی درخصوص نحوه 

پرداخ��ت حق بیمه س��المت گف��ت: این 
بیم��ه دارای چندین صندوق هس��ت که 
ش��امل کارمندان دولت ک��ه بیمه تأمین 
اجتماعی نیستند، روس��تاییان و عشایر و 
ساکنین شهرهای زیر2۰ هزار نفر جمعیت، 
افراد ساکن شهرها که تحت پوشش هیچ 
س��ازمان  بیمه ای نباش��ند، خانواده شهدا،  
دانشجویان و غیره هست که بر این اساس 
و ب��ر اس��اس دهک بندی که انجام  ش��ده 
برخی ها تحویل دفترچه شان کاماًل رایگان 
اس��ت و برخی دهک های دیگر درصدی از 

حق بیمه را می پردازند.
موحدیان اف��زود: در حال حاضر در همان 
لحظه ا ی بیمه شدن، دفترچه تحویل داده 
می شود و شخص بیمه  شده در همان روز 
می تواند از خدمات بیمه اس��تفاده کند. از 
وی پرسیدیم آیا این بیمه بازنشستگی هم 
دارد که گفت: خیر تنها به  عنوان بیمه پایه 
درمان مورد استفاده قرار می گیرد. رییس 
بیمه سالمت س��یرجان در مورد تعرفه ها 
هم گفت: طبق دستورالعمل هیأت وزیران 

تعرفه ه��ای دولت��ی را قبول داری��م و در 
صورت بستری شدن شخص بیمه  شده 9۰ 
درصد هزینه های بیمارستان و در صورت 
س��رپایی بودن درمان7۰ درصد توس��ط 
بیمه پرداخت می ش��ود و ب��از باید به این 
نکته اشاره  کنم که حتماً باید بیمارستان 
ب��ا بیمه ی مربوطه قرارداد داش��ته باش��د 
مثل بیمارستان امام رضا )علیه الّسالم( در 
س��یرجان و بیمارستان هایی مانند غرضی 
که غیردانشگاهی است و اجازه افزودن به 
قیمت ها را دارد ما به التفاوت ش��امل بیمه 
سالمت نمی شود. وی افزود: البته در مورد 
بیمه سالمت روستاییان عرض کنم حتماً 
باید سلس��له  مراتب رعایت ش��ده و بعد از 
تأیید پزشک معتمد به مراحل بعد ارجاع 

داده شود.

گ�روه خبر: رییس س��ازمان صنع��ت، معدن و 
تجارت ش��مال اس��تان کرمان در واکنش به عدم 
خری��د میوه مورد نیاز ش��ب عید اس��تان کرمان 
اظهار کرد: از مس��ئوالن اتحادیه های خرید میوه 
ش��ب عید می خواهیم تا تکلیف مردم را روش��ن 
کنند و اگر نمی توانند اعالم کنند تا از طریق دیگر 
عمل کنیم. به گزارش ایس��نا مهدی حسینی نژاد 
در جلسه س��تاد تنظیم بازار استان کرمان گفت: 
نمایشگاه های فروش بهاره از نیمه اسفندماه آغاز 
و به مدت یک هفته تا ده روز ادامه خواهد داشت. 
وی ب��ا بیان این مطلب ک��ه برای خرید میوه های 
شب عید مباش��ر انتخاب شده اس��ت، ادامه داد: 
مباشری برای خرید سیب درختی انتخاب شد تا 
س��یب مورد نیاز شمال اس��تان را از شمال کشور 
خریداری کند که در این راستا مقرر شده حداکثر 
تا 2 اسفندماه، سیب های درختی خریداری شده 
به اس��تان منتقل ش��وند. رییس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان کرمان افزود: طبق سیاست 
کالن کشور فقط می توانیم یک مباشر برای خرید 
میوه شب عید انتخاب کنیم تا در پرداخت یارانه 

به مشکل برخورد نکنیم لذا پیشنهاد می کنم که 
مابه التف��اوت قیمت میوه از منابع داخلی اس��تان 
تأمین شود که یکی از این منابع می تواند از محل 
یک درصد فروش محصوالت معدنی استان تأمین 
ش��ود تا بتوانیم چند مباشر برای خرید میوه شب 
عید انتخاب کنی��م. وی در واکنش به عدم خرید 
میوه مورد نیاز ش��ب عید اظهار کرد: از امروز  به 
مباشرین خرید میوه شب عید فرصت می دهیم تا 
تکلیف را روشن کنند و اگر نمی توانند اعالم کنند. 
در همی��ن ح��ال نای��ب رییس ش��ورای اصناف 
س��یرجان از نامش��خص بودن زمان نمایش��گاه 
بهاره سیرجان خبر داد. مجتبی پورحسینعلی به 
خبرنگار ما گفت: تصمیم به برگزاری نمایش��گاه 
بهاره در س��تاد تنظیم بازار اتخاذ می ش��ود که 
هنوز تش��کیل جلس��ه نداده اس��ت. وی افزود: 
احتماالً ای��ن تصمیم تا بع��د از انتخابات گرفته 
می شود. رییس س��تاد تنظیم بازار سیرجان نیز 
از برگزاری جلس��ه در بع��د از انتخابات خبر داد 
و گفت: نمایش��گاه قطعاً برگزار می شود و در این 

رابطه منتظر نظر استان هستیم.

 شماره 1210 
 شنبه 26 بهمن 1398  خبر2

در گفتگو با رییس اداره بیمه سالمت تشریح شد:

چگونه از بیمه رایگان 
سالمت استفاده کنیم

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان:

تکلیف میوه شب عید 
را روشن کنید

 هنوز وضعیت نمایشگاه بهاره در سیرجان مشخص نیست

احقاق حقوق مردم و کرامت انسانی

◄ دیدگاه کلی :
تول�د و زندگ�ی در کش�وری ب�ه مانند 
ایران با آن س�ابقه عظیم و درخش�ان از 
فرهنگ غنی ایرانی و اس�امی، س�بب 
فخر و مباهات هر ایرانی است.کش�وری 
که مهد فرهنگ و عرفان و اخاق است. 
انقاب شکوهمند اسامی در چهل سال 
گذشته با قطع دست بیگانگان توانسته 
اس�تقال و آزادی را برای مردم ایران به 
ارمغ�ان آورد اما طبق فرمایش�ات مقام 
معظم رهب�ری، عدال�ت فعلی هن�وز با 
عدالت علوی فاصله بس�یار دارد. دیدن 
مشکات جامعه در کشوری پرافتخار که 

رش�ادتها و خون شهدا ضامن امنیت آن 
بوده است، مسئولیت اجتماعی سنگینی 

بر دوش همه ما می گذارد.
◄ رویکرد:

راه�ی ب�ه ج�ز قان�ون، اخ�اق، صب�ر، 
استقامت، سختکوشی و امیدواری برای 

برون رفت از مشکات وجود ندارد.
از نظر دکتر رنجبر حل مشکات جامعه 
ب�دون رعایت م�وارد زیر راه ب�ه جایی 

نخواهد بود:
۱. هّمت و بسیج همه انسانهای دلسوز و 
درستکار و صاحبنظر برای حل معضات 

کشور
2. وح�دت هم�ه فعالی�ن و گروه ه�ای 
سیاسی با حفظ جریان فکری خود، حول 

حقوق م�ردم و پرهیز از اولویت دادن به 
منافع حزبی

*عضو افتخاری خانه کشاورز ایران
*عضو و موسس انجمن تغذیه سالم امید 

سیرکان
س�ریع  واکن�ش  نی�روی  *فرمانده�ی 
بهداش�تی و درمان�ی )DMAT( مرکز 

بهداشت سیرجان)۱۳۹۸-۱۳۹۵(
*عضو جمعیت توس�عه و آزادی استان 

کرمان )تاک(
س�ابق  هماهنگ�ی  ش�ورای  *عض�و 

اصاح طلبان سیرجان
مش�اوره  مرک�ز  مس�ئول  و  *پزش�ک 
آس�یب های  و  رفت�اری  بیماریه�ای 

اجتماعی)۱۳۹۵-۱۳۸۵(

ستاد انتخاباتی دکتر زهرا رنجبر

دکتر محمد معتمدی زاده

کاندیدای انتخابات
مجلس شورای اسامی

◄ تحصیات:
لیس�انس حق�وق، لیس�انس عل�وم 
سیاس�ی، فوق لیسانس کشاورزی، در 
حال گذراندن رساله دکتری تخصصی 
کش�اورزی و دانش�جوی کارشناسی 

ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

◄ مشاغل اجرائی:
هشت سال سابقه دهیاری، کارشناس 
و ناظ�ر بیم�ه کش�اورزی اس�تان در 
بردسیر،  س�یرجان،  شهرس�تان های 
زرن�د، ش�هربابک، باف�ت و  ارزوئی�ه، 
مدیرعاملی ش�رکت بیمه کش�اورزی 
ش�هردار  س�یرجان،  شهرس�تان 
هماشهر، معاونت شهرداری سیرجان، 
ش�ورای  عض�و  دانش�گاه،  م�درس 
نظام مهندس�ی کش�اورزی سیرجان، 
عض�و ش�ورای مداح�ان س�یرجان، 
رئیس هیئت مدیره باش�گاه فرهنگی 

ورزشی ش�هرداری س�یرجان، رئیس 
هیئ�ت دوچرخه س�واری شهرس�تان 
سیرجان، رئیس هیئت مدیره سازمان 
س�یرجان،رئیس  ش�هرداری  فناوری 
هیئت مدیره سازمان پارک ها و فضای 
سبز شهرداری سیرجان، صاحب امتیاز 
و مدیرمس�ئول پای�گاه خب�ری پای�ا 
اس�تانی ش�یرگان،  هفته نام�ه  و   2۴
کارشناس رسمی دادگستری، فعالیت 
در هیئت مدیره انجمن ها و  س�من های 
محی�ط زیس�تی. وی در س�ال ۱۳۹۳ 
با هش�ت رأی شورای ش�هر سیرجان 
انتخاب  به عنوان ش�هردار س�یرجان 
ش�د اما کس�انی که معتم�دی زاده را 
خط�ری ب�رای منافع خ�ود می دیدند 
با دسیس�ه های سیاس�ی مان�ع اباغ 
حکم وی ش�دند. معتمدی زاده سابقه 
ریاس�ت س�تاد تبلیغ�ات انتخاب�ات 
ریاست جمهوری شهرستان سیرجان 
دکتر س�عید جلیلی در سال ۱۳۹2 و 
دکتر س�ّید ابراهیم رئیس�ی در سال 

۱۳۹۶ را در کارنامه خود دارد.

ستاد انتخاباتی
 دکتر محمد معتمدی زاده

تریبون آزاد خوانندگان
پیامک : 7258  3000

 1736  ب��ا ع��رض س��الم روز 
چهارش��نبه مورخ��ه 98/1۰/25 ب��ر 
اس��اس اعالم قبلی انتخاب��ات هیئت 
مدیره صن��دوق وام ضروری آموزش و 
پرورش انجام ش��د که دارای اشکاالت 
عمده ای ب��ود. انتخاب��ات بین هفته و 
زمان برگ��زاری امتحانات برگزارش��د. 
سالن گنجایش4 هزار عضو را نداشت 
خیلی ه��ا از رأی دادن محروم ش��دند. 
میان رأی گیری درب سالن اداره بسته 
شد و بسیاری بدون رأی دادن مجبور 
به بازگش��ت ش��دند. این صن��دوق با 
4۰۰۰ عضو و 3۰ میلیارد سرمایه یکی 
از تعاونی های بزرگ اس��تان است لذا 
برگزاری انتخابات آن باید حائز اهمیت 
باش��د. باید با یک انتخابات ش��فاف و 
قانونمند در وقت و مکان مناس��ب به 
ابهامات و س��ؤاالت بی ش��ماری که به  

وجود آمد پاسخ در خور داده شود.
3962  با س��الم و ع��رض ادب 
کالنتری  محت��رم  پرس��نل  خدمت 
11 به  وی��ژه گروه تجس��س آقایان 
صفی نژاد و فرج پور و افس��ر گش��ت 
آق��ای روهن��ده و دیگ��ر عوامل که 
در جهت دستگیری س��ارق کارگاه 
اینجان��ب در ش��هرک صنعتی یک 
ک��ه در کمت��ر از 24 س��اعت انجام 
شد تقدیر و تشکر می کنم. با تقدیم 

احترام وحیدیان. لطفاً چاپ شود

 4998  س��الم. لطفاً دو طرف 
زیرگذر شهرک سمنگان را چمن 
کاری کنید. اینج��ا پر از بوته های 
خار ش��ده. منظره جالبی نیس��ت 
روزان��ه بیش از 2 ه��زار خودرو از 

این محل عبور می کنند!
مس��ولین  درود   ۰۰8۰
محترم مربوط��ه نظارتی به پمپ 
پایین ش��هری کنید  بنزین ه��ای 
ش��ماره انداز مق��داری بنزین زده 
شده از ظرفیت باک خیلی بیشتر 

نشون میده تست کنید.
حض��ور  س��الم  ب��ا   7۰22
مس��ئولین محترم شبکه بهداشت 
و درمان. واقعاً جای بس��ی تأسف 
اس��ت که همه ادعای مس��لمانی 
داریم ولی درهیچ کدام مطب های 
بهداشتی  س��رویس  یک  پزشکان 
ب��رای مردمی که س��اعت ها آنجا 
معطل می شوند وجود ندارد؛ ولی 
موقع حس��اب و کتاب از یک ریال 

هم گذشت نمی کنند. باتشکر.
 1827  لطف��اً از ط��رف ما به 
اط��الع مس��ئول فّنی ش��هرداری 
برس��انید صد ب��ار باب��ت خیابان 
شمالی مساجد به ما قول آسفالت 
دادن اما خبری نشد. از بس خاک 
خوردی��م به هزار بیم��اری گرفتار 

شدیم.



انتخابات  گ�روه سیاس�ی: هرچ��ه ب��ه 
مجلس نزدیک  می ش��ویم وضعیت گروه ها 
و نامزده��ای حاض��ر در انتخابات بیش��تر 
روشن می ش��ود. روز چهارش��نبه با چند 
س��اعت تأخیر سرانجام فهرس��ت اسامی 
نامزدهای مجلس در سراسر کشور منتشر 
شد. با انتشار اس��امی همانطور که از قبل 
پیش بینی می شد اصولگرایان در بسیاری 
حوزه ها چندین برابر اصالح طلبان کاندیدا 
دارند. موضوع��ی که از قبل مورد اعتراض 
گروه ه��ای رقی��ب یعن��ی اصالح طلب��ان 
ق��رار گرفت��ه بود ت��ا آن را رقاب��ت نابرابر 
بخوانن��د. معترضین معتقدند بس��یاری از 
نامزدهایش��ان تأیید صالحیت نش��ده و از 
گردون��ه رقابت  حذف ش��ده اند و با تعداد 
اف��راد باقیمان��ده نیز نمی توانند فهرس��ت 
در  به خص��وص  را  خ��ود  موردحمای��ت 

کالن شهرها ببندند. 
در س��وی دیگ��ر ماج��را  اصول گرایان با 
ازدی��اد کاندیدا مواجه اند و به همین دلیل 
نمی دانند کدام یک را در لیست خود جای 
دهند. ای��ن وضعیت بنا ب��ه گفته ناظران 
سیاس��ی رقابتی نا متع��ادل در دو جبهه 
سیاسی ایجاد کرده است. البته سخنگوی 
شورای نگهبان در برابر این اعتراضات گفت 
که ما کار خودمان را می کنیم و به گرایش 
سیاسی افراد کار نداریم. به هرروی شرایط 
موجود دس��ت اصالح طلب��ان را تا حدود 
زیادی بسته اس��ت و در دیگر سو موجب 
تش��تت در اصول گرایان ش��ده تا جایی که 
آن ها مسیر دشواری را برای ائتالف و ارائه 
یک لیس��ت واحد در انتخابات مجلس که 
دوم اسفند برگزار می شود در پیش دارند. 
بااین حال حضور پرتعداد اصول گرایان که 
زمینه رقابت بیشتری پیداکرده اند به اضافه 

نارضایتی مردم از شرایط اقتصادی کشور 
و عملک��رد دولت مس��تقر که ب��ا حمایت 
اصالح طلبان بر س��رکار آمده کاندیداهای 
ای��ن گ��روه را ب��ه صرافت انداخت��ه که با 
فراموش��ی شکست های قبلی در دوره های 
گذش��ته عزم خ��ود را ب��رای فتح مجلس 
یازدهم ج��زم کنند در حالی ک��ه غافل از 
آن هستند که رأی دهندگان در دوره های 
پیش��ین نیز از حاکمیت این گروه سیاسی 
بر دولت و مجلس چیزی ندیدند. س��ایت 
تحلیل��ی آفتاب نی��وز با اش��اره به همین 
موضوع چنین می نویس��د: » اصول گرایان 
عطش پیروزی دارند و برای آن ها که چهار 
انتخابات پیش��ین یعنی ریاست جمهوری 
92، مجل��س 94، ریاس��ت جمهوری 96 
و ش��وراهای 96 را باخته ان��د ای��ن عطش 
چندین برابر ش��ده اس��ت. ماه ها است که 
چش��م به انتخابات دوم اسفند دوخته اند، 
نتای��ج تأیی��د صالحیت ها که اعالم ش��د 
حاض��ران در اردوگاه اصول گرای��ان برای 
صندل��ی ق��درت بهارس��تان س��ر از پ��ا 
نمی شناس��ند. ح��اال هرکس ب��ه نام خود 
می خواه��د پی��روز ای��ن انتخابات ش��ود 
درحالی ک��ه چهره ه��ای اصالح طلب برای 
رقابت از صحنه کنار گذاش��ته ش��ده اند و 
دستشان برای تهیه لیست خالی است. در 
آن س��و ائتالف اصول گرایان دست شان پر 
است و در کالن شهرها قادر به تهیه حتی 

چند لیست هستند.«
در  معتقدن��د  سیاس��ی  گروه ه��ای 
اس��تان های دیگ��ر نیز وضعیت مش��ابهی 
حاک��م اس��ت. ازجمله اس��تان کرمان که 
تع��داد نامزده��ای اصولگ��را چندین برابر 
نامزدهای اصالح طلب است. در واقع دست 
اصالح طلبان برای معرفی نامزد در برخی 

شهرهای استان کرمان بسته است. اگرچه 
این گ��روه سیاس��ی توانس��ت در مراحل 
بع��دی تأیید صالحیت به چند کاندیدا در 
شهرهای کرمان، جیرفت، شهربابک، زرند 

و سیرجان دست یابد.

◄ آخرین وضعیت در سیرجان
آخری��ن  ب��ا  بردس��یر  و  س��یرجان  در 
نفرات��ی که نام ش��ان در آخری��ن مرحله 
تأیی��د صالحیت ه��ا آم��د، اصالح طلبان 
و اصول گرای��ان صاح��ب چن��د نام��زد 
جدید ش��دند. دکت��ر زه��را رنجبر جزو 
نامزدهایی بود ک��ه پس از رد صالحیت 
اولیه در میانه راه مجدد تأیید صالحیت 
ش��د. او از پزش��کان خوش نام سیرجانی 
اس��ت که توانس��ت در ابتدا اجماع اولیه 
را می��ان اصالح طلب��ان به عن��وان نامزد 
ای��ن گروه به دس��ت آورد ام��ا در ادامه 
ب��ا حمایت ی��ک گ��روه از اصالح طلبان 
از کاندی��دای دیگ��ری ب��ه ن��ام ملیحه 
منصوری از بردس��یرکه به درگیری های 
لفظی می��ان حامیان ای��ن دو نامزد در 
یک جلس��ه تصمیم گیری انجامید، روند 
انتخ��اب کاندیدای اصالح طلب��ان را در 
س��یرجان و بردس��یر دچار چالش کرد. 
به گفت��ه برخی منابع اگ��ر آن ها از این 
پزش��ک اصالح طلب س��یرجانی حمایت 

می کردند ش��رایط بهتری می داش��تند. 
این گروه سیاس��ی وقتی شرایط را برای 
خ��ودش بدتر از گذش��ته دید که برخی 
عناص��ر اصلی اش ب��ه س��تاد انتخاباتی 
ش��هباز حس��ن پور رفتند. گفته می شود 
ع��الوه بر عناص��ر قبل��ی اصالح طلب به 
سرپرستی حسن رحیمی )که مسئولیت 
ستاد انتخاباتی حسن پور را در سه دوره 
گذش��ته بر عهده داش��ت( در این دوره 
نیز برخ��ی دیگر از عناص��ر اصالح طلب 
همچ��ون فاطم��ه پورشهس��واری، امیر 
محم��ودزاده ابراهیم��ی، داود و احم��د 
شهس��واری، زینل آبس��االن و غیره که 
بعضاً از متصدیان احزاب مردم س��االری 
و ندای ایرانیان هس��تند به سمت ستاد 
این نامزد انتخاباتی گرایش پیدا کرده و 
بعضاً مسئولیت هایی پذیرفته اند. به گفته 
برخی کارشناس��ان سیاسی در سیرجان 
اصالح طلبان در این ش��هر هیچ زمان تا 
بدین حد به حاش��یه نرفته ان��د که باید 
عل��ت آن را در چگونگ��ی عملکرد افراد 
ای��ن گ��روه جس��تجو ک��رد. در اردوگاه 
اصول گرایان س��یرجان و بردسیر نیز که 
پس از دکتر محمد معتمدی زاده، ش��یخ 
حسن اناری و حجت االسالم حسینی در 
میان��ه راه دو نامزد دیگر چون محس��ن 
مصباح و معی��ن ضابطی را نیز در جمع 

نامزدهای خود دیدن��د تعدد کاندیدا به 
معضل اساس��ی این گروه تبدیل ش��ده 
اس��ت. به نظ��ر می رس��د در این جمع 
محمد معتم��دی زاده که پ��س از تأیید 
صالحی��ت در همان دور اول بیش��تر از 
بقیه فرصت برنامه ریزی انتخاباتی داشته 
با اقبال بیش��تر اردوگاه اصول گرایان در 

این دو شهر مواجه شده است.
در حوزه انتخابیه س��یرجان و بردس��یر 
هم اکنون 29 نامزد انتخاباتی حضور دارند 
که جملگی با ش��هباز حسن پور نماینده 
فعلی مجلس به رقابت می پردازند. شهباز 
حس��ن پور با وجود حضور س��ه دوره در 
مجل��س هن��وز از پتانس��یل باالیی برای 
جذب آرا در میان مردم برخوردار اس��ت. 
بسیاری از ناظران توسعه صنعت و اشتغال 
را در س��یرجان و بردسیر و رفع بسیاری 
از مش��کالت درمانی، جاده ای، عمرانی و 
توسعه دانش��گاهی را مدیون تالش های 
او می دانند. به اعتق��اد ناظران انتخاباتی 
رقاب��ت اصلی ای��ن دوره انتخابات تا این 
لحظه میان سه گانه حسن پور، معتمدی 
و زهرا رنجبر) نامزد مورد حمایت برخی 
گروه ه��ای اص��الح طلب( اس��ت. گرچه 
نباید کاندیداهای دیگری چون حسینی،  
ضابطی، مصباح، منصوری و اناری را نیز 

در این کارزار سیاسی نادیده گرفت.
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نگاه

مجلس تسهیل گر 
گ�روه جامع�ه: در ی��ک هفته به انتخاب��ات مجلس، فضای سیاس��ی 
اجتماعی کش��ور از هم اکنون رن��گ انتخاباتی به  خود گرفته و همه جا 
صحبت از مجلس��ی می ش��ود که بتواند کش��ور را از بن بس��ت ها عبور 
دهد و در ش��رایط سیاس��ی کش��ور تأثیر خودش را بگذارد. گروه ها و 
شخصیت های مختلف سیاسی با ثبت نام در یازدهمین انتخابات مجلس 
شورای اس��المی به دنبال بخت آزمون شان برای حضور در صندلی های 
سبز میدان بهارستان هستند. س��وای بر اینکه چه جریانی از جریانات 
سیاسی موجود موفق به کسب اکثریت کرسی های پارلمان خواهد شد، 
آنچه اهمیت دارد؛ مش��ارکت مردمی و عدالت انتخاباتی اس��ت. عدالت 
از ای��ن منظر که فض��ای رقابت برای همه نامزدها مهیا و بسترس��ازی  
شود. باید توجه داشت که پیش شرط پیشرفت و توسعه چندوجهی در 
کش��ور منوط به پیش��رفت و آگاهی باالی تمام شهروندان ایرانی است. 
اعالم آمادگی هزاران نفر برای ورود به مجلس ش��ورای اسالمی از این 
جهت قابل تحس��ین است که ایرانی امیدوار به آینده، تنها راه توسعه و 
ثبات در کش��ور را در صندوق رأی و انتخاب مردم جست وجو می کند.

مش��کالت و چالش ها در کش��ور کم نیس��ت، اما راه حل در درگیری و 
اتهام افکنی نیست.

باید باور داشته باشیم که مشکالت هر چند بزرگ، اما در سایه همدلی 
و وحدت و البته با پذیرش همدیگر قابل حل اس��ت. ایران امروز بیش 
از ه��ر زمان دیگ��ری به همگرایی و وحدت گفتمان��ی نیاز دارد. دوران 
تخری��ب و حذف، دیگر جوابگو نیس��ت. مردم انتظار حل مش��کالت را 
دارند و این انتظار با ش��عارگویی برآورده نمی شود. با عطف به این امر، 
اهمیت مشارکت حداکثری در انتخابات بیش از پیش خودش را نمایان 
می کند. در س��ایه مشارکت باالی مردمی اس��ت که مجلسی کارآمد و 
قوی شکل می گیرد و این مجلس می تواند تسهیلگر سیاست های کالن 
اقتصادی و تجاری کش��ور باش��د. در باب اهمیت مجلس و مس��ئولیت 
مهم نمایندگی مردم بارها گفته و نوش��ته شده و دیگر نیازی به تأکید 
آن نیس��ت. با نگاهی به تجربه توسعه کش��ورهای پیشرفته می توان به 
این نکته رس��ید که در همه این کش��ورها، پارلمان نقشی تعیین کننده 
در نظ��ام تصمیم گیری دارد. از منظری پارلمان مس��یر ریل گذاری یک 
کش��ور را مشخص می کند. طبیعی است که اگر این ریل گذاری درست 
و با اس��تانداردهای الزمه انجام گیرد، سیاست ها و راهبری ها به مقصد 

می رسند و عمران و آبادانی نصیب آن کشور و ملت می شود. 
به نظر می رس��د طی س��الیان اخیر نهاد مجلس در ایران از رسالت اصلی 
خودش یعنی نظارت به دورمانده و بیش��تر وقف در امر قانونگذاری ش��ده 
است. این، اصلی پذیرفته شده در میان علمای حقوق است که تعدد قوانین 
و قانونگذاری های زیاد صرفاً باعث زایش مشکالت و سردرگمی سیاست ها 
می شود. مهم تعداد قوانین نیست بلکه اجرای درست قوانین اهمیت دارد. 
برای همین مجلس آینده باید در هر دو حوزه رسالتی اش بازبینی دقیق تری 
داشته باشد. امید این است که مجلس آینده با استفاده از نمایندگان مجرب 
در س��ایه حضور حداکثری مردم در دوم اس��فند ماه سال جاری، مجلسی 
کارآمدتر از گذش��ته داشته باشیم که بتواند جوابگوی چالش های کشور و 

محملی برای  گذار از وضعیت کنونی باشد./ همشهری

 | دکتر سعید مکنونی |

تحلیل سایت های خبری
از رقابت های پیش رو در انتخابات مجلس 

نبرد قدرت در
انتخابات مجلس

مزایده عمومی 

مقدارتقریبی3533  تن ميلگرد
و  هزار  )سه  مقدارتقريبي3533  دارد  نظر  در  گهر  گل  منطقه  مديريت  و  عمران  توسعه،  شركت 
پانصد و سي و سه( تن ميلگرد در سايزهاي مختلف را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند 
لذا از متقاضيان دعوت به عمل مي آيد جهت اخذ اسناد مزايده از تاريخ 1398/11/21 به سايت اين 

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

1- آخرين مهلت دريافت اسناد مزايده از سايت: ساعت 15 مورخ 1398/11/28 
2- آخرين زمان ارائه پاكت ها و پيشنهادات: ساعت 15 مورخ 1398/11/30 

3- شركت در قبول يا رد پيشنهادات مختار است. 
4- سپرده شركت در مزايده: 18/000/000/000 ريال

5- هزينه درج آگهي بر عهده برنده مزايده مي باشد. 
6- كليه مشخصات الزم در اسناد مزايده ذكر گرديده است. 

7- تاريخ بازديد از انبار موضوع مزايده: از تاريخ 1398/11/26 
8- ساير مشخصات در اسناد قيد گرديده است. 

9- محل تحويل اسناد، پيشنهادات و بازديد: سيرجان- كيلومتر50 جاده محور سيرجان- شيراز، شركت معدني 
و صنعتي گل گهر

ساختمان هاي هلدينگ مستقر بر تپه، بلوك 5 )شركت توسعه، عمران و مديريت منطقه گل گهر(
10- تلفن جهت هر نوع هماهنگي: 09131420642 آقاي بلوردي

مديريت امور حقوقي و قراردادها

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

بخش مرکزی سیرجان )نوبت دوم( 
دهياری روستای كهن شهر عليا در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 65 شورای اسالمی روستای كهن شهر عليا اجرای پروژه 
ذيل را از طريق مناقصه عمومی به پيمانکار واجدشرايط راهسازی دارای رتبه بندی از معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی 

كشور واگذار نمايد. 
لذا از كليه شركت های دارای صالحيت دعوت به عمل می آيد جهت دريافت اسناد مناقصه به بخشداری مركزی سيرجان 
مراجعه نمايند. دهياری در رد يا قبول پيشنهادات مختار است. ساير اطالعات و جزئيات مربوط به قرارداد در اسناد مربوطه 
می باشد. سپرده شركت در مناقصه بايستی به صورت واريز به حساب ذيل نزد پست بانک بنام دهياری كهن شهر عليا و يا 
به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر باشد. در صورتيکه برندگان اول تا سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند تضمين 

شركت در مناقصه آنها به ترتيب به نفع دهياری ضبط خواهد شد. 
تلفن: 09131794368 بلوردی هزينه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 

03442235081



احمدعلی 
قاسمی نژاد * 

گف��ت  بت��وان  ش��اید 
توس��عه،  فراین��د  در 
کشورهایی که توانسته اند آن را تجربه نمایند 
مهم ترین عام��ل به عنوان مبن��ا و زیربنای 
توسعه، نیروی انسانی کارآمد در این کشورها 
بوده است. اصوالً نیروی انسانی کارآمد محور 
اساس��ی تولید و توسعه است. نیرویی که  از 
آن به عنوان Human capital  یا سرمایه 
انسانی یاد می شود. نمونه ی آن کشورهایی 
مثل چین اس��ت که فرایند توس��عه را طی 
23 س��ال و یا ک��ره ی جنوب��ی  در همین 
م��دت  طی ک��رده اند. اما در کش��ور ایران 
که موضوع اصلی بحث ما هس��ت جمعیت 
و نیروی انس��انی، به عن��وان مهم ترین رکن 
تحقق اهداف تولید و توس��عه چه جایگاهی 
دارد؟ در مس��ئله جمعیت از س��ال 1367 
با توجه به تصمیم سیاس��ت گذاران اقتصاد 
ایران، رشد جمعیت به عنوان یکی از موانع 
توسعه مطرح می شد و شاید بتوان گفت در 
کاهش رش��د جمعیت وکاهش نرخ زادوولد 
یکی از موفق ترین سیاس��ت گذاری ها اِعمال 
شد. سیاس��تی که بعدا مشخص شد اشتباه 
بوده است. اما بعد ازاینکه متوجه شدند این 
سیاست کش��ور را نه تنها در فرایند توسعه 
 پی��ش نمی ب��رد بلکه ب��ه آن روند معکوس 
می دهد، مجدداً سیاس��ت  افزایش جمعیت 
دنبال گردید و در این راستا به چند شاخص 
توجه جّدی شد. این شاخص ها عبارت بودند 
از افزایش باروری و زاد و ولد، کاهش س��ن 
ازدواج، تحکیم بنیان خان��واده، تغییر روند 
مهاجرت و جهت دادن آن از شهر به روستا 
و تشویق سرمایه گذاران داخلی و خارجی در 
کشور با استفاده از نیروی انسانی کارآمد. در 
بحث افزایش زاد و ولد کافی است بگویم تا 
س��ال 1389 یک میلیون و سیصد و شصت 
هزار نفر به جمعیت کش��ورمان اضافه شد و 
تا سال 1393 به یک میلیون و پانصد و سی 
هزار نفر، یعنی اجرای سیاست های افزایش 
جمعیت چیزی حدود170 هزار نفر افزایش 
نسبت به س��ال 1389 داش��ته است که با 
توجه ب��ه جمعیت ایران تا20 س��ال آینده 
م��ا حداکثر جمعیتی ک��ه در ایران خواهیم 
داش��ت حدود ص��د و دوازده میلیون نفر با 
توج��ه به برنامه های 25 س��اله که جمعیت 

را بر اس��اس صد و پنج��اه میلیون هدف در 
نظر گرفته بودیم تفاوت بسیار زیادی تا آن 

اهداف خواهیم داشت. 
ام��ا در مورد کاهش س��ن ازدواج با توجه به 

اینکه هم اکنون متوسط سن ازدواج 27 سال 
اس��ت و با توجه به اینکه مطلوب ترین س��ن 
زادوولد حداکثر 42 س��ال ،مجدداً ما شاهد 
هم��ان قان��ون دو فرزندی خواهی��م بود. اما 

ش��اخص س��وم یعنی تحکیم بنیان خانواده 
مهم ترین و ش��اید اصلی ترین هدف در بحث 
جمعیت می بایست مورد توجه قرار گیرد که 
بر خالف آن می بینیم روزبه روز بنیان خانواده 
در جامع��ه ی ما تضعیف می گ��ردد. کاهش 
جایگاه مدیریت اولیا در خانواده، شکل گیری 
ازدواج های س��فید، افزایش فرار فرزندان از 
خان��واده، تهدی��د فرزندان از ط��رف برخی 
از م��ادران و پدران و م��واردی از این قبیل 
استحکام خانواده را از بین برده و آن چیزی 
که جمهوری اسالمی ایران و نظام اسالمی از 
خانواده توقع دارد فاصله ی دوچندانی دارد.  
یک آمار نش��ان می دهد نس��بت ازدواج به 
طالق در س��ال 1383 پنج ب��ه یک بوده و 
هم اکنون به سه  به یک رسیده است.  همه ی 
این ها  ش��رایط را در مورد بنی��ان خانواده 
به عنوان یک وضعیت بحرانی نشان می دهد. 
عالوه بر ای��ن در وضعیت مهاجرت ش��اهد 
افزای��ش مهاجرت تحصیل کرده ه��ا به بهانه 
های مختلف هس��تیم . افرادی که به عنوان 

سرمایه های انسانی هستند. 
در مورد ش��رایط مهاجرت از روستا به شهر 
نیز به جای اینکه از ش��هر به روس��تا باشد 
مهاجرت معکوس اس��ت. همه ی این موارد 
بیانگ��ر این اس��ت که ما در سیاس��ت های 
جمعی��ت به طور ج��ّدی موفق نب��وده ایم 
.به قول یکی از اس��اتید جامعه ش��ناس که 
در انج��ام تعهدات انقالب��ی قبل از پیروزی 

انقالب می گف��ت »پدر و مادر ما متهمیم« 
م��ن اینجا ای��ن عب��ارت را مج��دداً تکرار 
می کن��م پدران،م��ادران،  جوان��ان،  مردان، 
گیران، تصمی��م  زنان، مس��ئولین، تصمیم 
س��ازان و در یک کالم همه ی مس��ئولین! 
»هم��ه ی م��ا متهم هس��تیم که ب��ه کجا 
می رویم«. کافی اس��ت ک��ه دوروبر خود را 
نگاه کنی��م و ببینیم واقعیت چیس��ت. در 
همین شهرستان س��یرجان بیش از هفتاد 
درصد از افراد ش��اغل به عن��وان نیروی کار 
و حتی ش��اگرد مغازه ه��ا معموالً مهاجرین 
از س��ایر کشورها هستند،  در بخش تجارت 
بی��ش از 25 درص��د آن در اختی��ار افراد 
غیر ایرانی اس��ت. در بخش کشاورزی 69 
درصد از نیروی کار کش��اورزی غیر ایرانی 
می باش��ند . در بخش دامداری و عشایری 
بی��ش از 70 درصد چوپان��ان مهاجر و غیر 
ایران��ی می باش��ند. واقعیت این اس��ت که 
اگر ما نس��بت به جمعی��ت در تمامی این 
ش��اخص ها س��رمایه گذاری نماییم به قول 
موالی متقیان پربازده ترین و پرمنفعت ترین 
س��رمایه گذاری را انج��ام داده ای��م چراکه 
ایش��ان می فرمای��د »بزرگ ترین س��رمایه 
فرزند نیک اس��ت« و اگر نسبت به این امر 
در هر جایگاهی هس��تیم بی توجه باش��یم 
بدانید که به گناهی نابخش��ودنی هم متهم 

بوده و هم مرتکب شده ایم. 
خدایا ش��اهد باش آنچه گفتم به خاطر این 
بود که همه از این غفلت رها گردیم و از این 
سرمایه ارزشمند یعنی جمعیت پویا و نیروی 
انس��انی مفید به درستی استفاده نماییم. به 
امی��د روزی که جمعیت ما جمعیت فعال با 
بهره وری باال و به عنوان س��رمایه ی انسانی 
و مهم ترین ثروت کش��ور عزیز ایران در نظر 

گرفته شود.
*دکترای اقتصاد

 شماره 1210 
 شنبه 26 بهمن 1398  اقتصاد4

تندباد کمرشکِن بحران های اقتصادی 

اقتصاد  جمعیتی
بیژن ادبی

یادم اس��ت چندسال پیش  که در پایتخت تحصیل می کردم، واحد درسی 
با دکتر زنجانی از بنیان گذاران و پیشگامان علم مطالعات جمعیت شناختی 
داشتیم که به اصطالح »پنجره جمعیتي« اشاره می کرد که به معنای آن 
است که در اثر کاهش میزان ب��اروري، ترکیب س��ني جمعیت به تدریج 
تغییر می کند. این اس��تاد پیشکس��وت جمعیت شناسی معتقد بود که در 
کش��ورهای غربِی توس��عه یافته و مهاجرپذیر، رخ دادن وضعیت »پنجره 
جمعیتی« موجب می ش��ود تا س��رمایه گذاري هاي کمت��ري براي تأمین 
نیازهاي ضروری گروه هاي سني جوان انجام گیرد و منابع سرمایه گذاري 
براي توسعه اقتصادي و رف��اه خانواره��ا آزاد  شود اما در کشورمان بی شک 
، وقوع این اتفاق تلخ،  نمودی از یک ضربه ی س��همگین به بدنه ی اقتصاد 
کشورمان خواهد بود و به معنای نوعی انجماد و استیصال در عرصه بازار کار 
است. در حقیقت جامعه متشکل از نیروهای بازنشسته و کارافتاده خواهد 
شد که نمی توانند زیرساخت های کشور خود را توسعه و ارتقا دهند. با این 
تفاس��یر، هرم سنی جمعیت در قرن جاری، کامال وارونه خواهد شد، مثاًل 
جمعیت وسیِع دهه شصتی ها به س��ن پیری و سالخوردگی می رسند اما 
جمعیت دهه هفتادی ها و متولدین دهه های هشتاد و نود هجری شمسی 
به شدت کم تعداد و بسیاری از آنان، تک فرزند هستند. افزایش بی سابقه ی 
تعدادس��الخوردگان کش��ور ب��ه معنای ف��رو رفتن در تندباد کمرش��کِن 
بحران های اقتصادی و اجتماعی بزرگ اس��ت. همین دغدغه هاس��ت که 
سبب شده تا سیاست های کنترل جمعیت به صورت کامال علمی از سوی 
جمعیت شناسان مورد انتقاد قرارگیرد. مرکز آمار ایران و جمعیت شناسان 
می گویند که در صورت تداوم این وضعیت، س��الخوردگي از سال 1410، 
هرم س��ني جمعیت کشور را تسخیر خواهد کرد و با سرعتی باورنکردنی، 
درصد س��المندان جمعیت کشور افزایش چند برابری می یابد ، به طوري 
که نزدیک به 26 درصد از جمعیت کش��ور در گروههاي سني 55 تا 74 
س��اله قرار خواهند گرفت. رش��د جمعیت، پیوند معناداری با رشد اقتصاد 
در هر کش��وری دارد. رشد جمعیت اگر با سیاست گذاری  های مناسب در 
جهت فربه س��ازِی توانمندی هاِی اقتصادی و فرهنگی به کارگرفته نشود، 
عالوه بر مزایایی مانند رش��د تولید ناخالص داخلی، رشد اشتغال ودر یک 
کلمه، توس��عه اقتصادی جامعه، در منظر برخی اقتصاد دانان ایراداتی نیز 
دارد مانند اس��تفاده بیش از حِد مناب��ع طبیعی ،کمبود فضا، افزایش نرخ 
بیکاری و یا کمبود رشد درآمد سرانه  اما سیاست گذاران اقتصادی از افزایش 
جمعیت رده ی س��نِی جوان و فعال در آینده اس��تقبال خواهند کرد اگر 
انرژی و پتانسیِل بالقوه ی این جمعیت روبه رشد، مهار و در جایگاه متناسب 
بهره برداری ش��ود.آن چه مشخص است، با پایین آمدن بیش از حِد نرِخ زاد 
و ولد و پیرش��دن این جمعیت، دیگر فرصتی برای جبران و پُر کردن این 
فاصله و ش��کاف جمعیتی باقی نمی ماند. سالخوردگی جمعیت و از دست 
دادن نی��روی کار، جاده صاف کِن زوال مدنیت و از همه مهم تر زمینه س��اِز 
نابودی تدریجی سرمایه ی انسانی و تبعاً سرمایه اجتماعی یک ملت خواهد 

بود و باید برای آن تدبیری فوری اندیشید.

نگاهی علمی به سیاست های جمعیتی در کشور ما دیدگاه

جمعیت و توسعه ی اقتصادی  
 در سیرجان هم همچون سایر نقاط کشور به درستی از منابع انسانی استفاده نمی شود

 اگر نسبت به امر استفاده از منابع انسانی بی توجه باشیم به گناهی 
نابخشودنی متهم شده ایم. من آنچه گفتم به خاطر این بود که همه 
از این غفلت رها گردیم و از این سرمایه ارزشمند یعنی جمعیت پویا 
و نیروی انسانی مفید به درستی استفاده نماییم. به امید روزی که 
جمعیت ما جمعیت فعال با بهره وری باال وبه عنوان سرمایه ی انسانی و 
مهم ترین ثروت کشور عزیز ایران در نظر گرفته شود

 اصوالً نیروی انسانی کارآمد محور اساسی تولید و توسعه است. نیرویی که  
از آن به عنوان captal heuman  یا سرمایه انسانی یاد می شود. 
نمونه ی آن کشورهایی مثل چین است که فرایند توسعه را طی  23 سال و 
یا کره ی جنوبی  در همین مدت  طی کرده اند. اما در کشور ایران که موضوع 
اصلی بحث ما هست جمعیت و نیروی انسانی، به عنوان مهم ترین رکن
تحقق اهداف تولید و توسعه چه جایگاهی دارد؟

تو باغچه ای از امید هستی که از شکوفه های انار لبریز است
گلدانی که از زیباترین گلهای معطر، خانه را به نزدیکترین بهار گره زده ای...

بودنت دنیاست و باغ گل کنار چشمهای تو بی طراوت است...
در سالروز تولد تو تمام غنچه ها گل کردند و برای همیشه در قلب من 

شکوفا باقی ماندند و خواهند ماند...

مرسانا
کوچولوی دوست داشتنی من

به اندازه تمام کس�انی که نمیشناسم دوس�تت دارم و یه آسمون 
ستاره تقدیم به تو بخاطر زیباییت...

تولدت مبارک برادر زاده ی عزیزم

عمو سعید

شقایق
 عزیزم 

خاتون قلبم دورت بگردم، بدجور به تو وابسته ام 
آروم جونم عشق مهربونم، تویی تک ستاره تو 

آسمونم 
طعم عشق واقعی رو میشه با تو فهمید

 ممنون از چشمای نازت که منو پسندید
متشکرم ازت طی این 6 سال نداری ها و مشکالتم 
را تحمل کردی و با صبر و از خودگذشتگی وفادار 

ماندی و مرا به اوج رساندی. 
زیباترین و مهربان ترین

 روز عشق و روز زن تبریک 
دوستت دارم 

همسرت آوش 

همسر عزیزم علی سنجی 
روزی که به دنیا آمدی، هرگز نمی دانستی زمانی 
خواهد رسید که آرامش بخش روح و روان کسی 
می شوی که با تو، دنیا برایش زیباتر است. تولدت 

مبارک بهانه ی آرامشم. 
همسرت نگین

دعوت به همکاری
به دونفر نیروی کار مجرد 

برای نگهبانی و کار در 
کارگاه ریخته گری نیازمندیم. 

۰۹۱۳۵۸۰6۰۲6

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و

 اجرای جدولگذاری معارب سطح شهر شماره 4 سال 1398 
جدولگذاری  اجرای  و  مصالح  تهیه  مختصر:  )شرح  خدمات  عمومی  مناقصه  دارد  نظر  در  سیرجان  شهرداری 
معابر سطح شهر شماره 4 به شماره ۲۰۹۸۰۰۵674۰۰۰۱۱۵ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها 
از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲6 می باشد. 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱۸ روز دوشنبه تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۵  
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱۹ روز  پنج شنبه تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ 
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱4:4۰ روز  دو شنبه تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه 
پاکت ها: 

آدرس: سیرجان، میدان انقالب شهرداری مرکزی امور قراردادها و تلفن ۰۳4-4۱۳۲۵۰77
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 4۱۹۳4- ۰۲۱ 

دفتر ثبت نام: ۸۸۹6۹7۳7 و ۸۵۱۹۳76۸ 
مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان



*رضا سیوند

از آنجای��ی که کرمان 
س��الیان  ط��ی  در 
گذش��ته ب��ه جه��ت 
مس��افت زیاد و عدم راه های مواصالتی با 
مرکز کشور و بخل پادشاهان قاجار بر این 
جغرافیا که از اقتضاء س��رآغاز عکاسی هم 
در این دوره پایه گذاری ش��ده است،گمان 
می رود بتوان تئوری »کرمان و کرمانی از 
عکاسی عقب افتاده است« را تئوری کذب  
قلمداد کرد زیرا بنا به نظر پژوهش��گران، 
تاری��خ عکاس��ی قدیمی تری��ن عکس در 
کرمان در حدود150 س��ال قدمت دارد. 
از س��وی دیگر می توان ادع��ا کرد عکس 
»منبر س��نگی« در قلعه سنگ سیرجان 
را که توس��ط ژنرال سایکس انگلیسی در 

آوریل 1900 میالدی عکس��برداری شده 
نخس��تین تصویر عکاس��ی در سیرجان از 

دریچه دوربین نامید.
س��ایکس ظاهراً بنا به عالقه شخصی و یا 
در راس��تای مأموریت مستند نگاری خود 
با بهادر خان نامی، س��فری به س��یرجان 
داشته و در اثر معروفش کتاب »هزار مایل 
در ایران«، در بخش »س��یرجان یا کرسی 
نش��ین والیت کرمان« آورده است: »قلعه 
س��نگ قلعه بیضاء نیز خوانده می شود، تا 
سطح جلگه س��یصد پا ارتفاع دارد. طول 
ای��ن بنا چهارصد مت��ر و عرض آن غریب 
ب��ه دویس��ت مت��ر و ش��بیه دو تخم مرغ 
می باشد. محوطه ش��مالی بنای مذبور در 
حدود پنجاه متر با دیوارهای کم ارتفاعی 
محصور گردیده است که از خشت ساخته 
ش��ده و از آثار و عالئم آن معلوم می شود 

ک��ه در بن��ای اصلی قدیم دس��ت برده و 
تعمیرات��ی کرده ان��د. در داخ��ل این بنا، 
منبر س��نگی قش��نگ و ظریفی است که 
پنج پا ارتف��اع دارد و یک طرف آن چهار 
س��طر به خ��ط نس��خ روی آن منقوش و 
سطر پنجم آن محکوک گردیده و از بین 
رفته اس��ت. در اثنایی که نگارنده و خان 
بهادر به زحمت مشغول قرائت این کتیبه 
بودیم س��ه نفر رعیت ژولیده با لباس های 
مندرس رس��یدند و اش��کال ما را مرتفع 
س��اختند. به دس��تور نگارنده یک مشک 
آب آوردند روی س��نگ با مراقبت هر چه 
تمام تر شستشو دادند و معلوم شد کتیبه 
از این قرار اس��ت: )در ای��ن مکان مبارک 
امیراعظ��م حس��ین بن عل��ی حمامی بنا 
نمود. شخصیتی که در کتیبه بنام او اشاره 
ش��ده است بطور قطع یکی از امرای دیلمی 
بوده ولی راج��ع به خصوصیات او اطالعاتی 
به دس��ت نیامده، خرابه های حمام به خوبی 
تشخیص داده می شوند ولی پی و بنیان آن 
تقریباً دست نخورده باقی مانده است.( و در 
ادامه اشاره شده است چند نفر پیشواز آمدند 
و وی را تا شهر مشایعت کردند و شب هنگام 
از کوچه پس کوچه های تاریک س��عیدآباد 
گ��ذر داده اند و در منزلی که ظاهراً گل های 
نسترن که رایحه ای مطبوع داشته است شب 
را س��پری کرده اند. احتم��ال می رود منزل 
ذکر شده عمارت اعیانی مرحوم شوکت خان 
س��عیدی واقع در باغبمید بوده اس��ت. نقل 
شده است در عمارت شوکت خان سعیدی 
عموماً وی میزبان افراد سرشناس بوده است 
و خانه اش از کثرت گل های زیبا و خوشبویی 

بهره می برده است...« 

◄ ژنرال سایکس در کرمان
در این که سایکس عکاسی می کرده است 
تردیدی وج��ود ن��دارد اما نکت��ه ای حائز 
اهمیت اس��ت اینکه در می��ان عکس هایی 
که به نام او ثبت ش��ده آثاری منس��وب به 
عبدالحسین میرزا فرمانفرما یا تاجران فرش 
کرمان هم دیده می ش��ود. یا در آثار دیگر 
عکاسان مانند آنتوان خوان معروف »آنتوان 
س��ورگین« نشر داده ش��ده و  با اطمینان 
نمی توان همه آثار را متعلق به ش��خص او 
دانس��ت. می توان حدس زد ای��ن افراد که 
همه عالقه مند به پدیده عکاس��ی یا ماهور 
تهیه سند بوده اند آثارشان را در اختیار هم 
قرار داده اند یا آثار دیگری را کپی کرده اند. 
عکس های سایکس، در گستره جغرافیای 
کرمان تصویری نس��بتاً روشن از روزگاری 
ت��وأم با فالکت و س��ختی عام��ه مردم به 
اس��تضعاف کشیده ش��ده ی شهر حکایت 
می کن��د. او تصاویر گویای��ی از جنبه های 
مختلف زندگی در این ش��هر و اطراف آن 
ثبت کرده اس��ت که از دید عکاس��ان هم 
عصرش پنهان مانده اس��ت. او می دانسته 
عکس هایش روزی به عنوان سند تاریخی 
مورد بررس��ی و مطالعه قرار می گیرند لذا 
هدف اصلی اش تهیه س��ند تصویری باید 

باشد.
اگر او را در کنار همه س��مت ها و عناوینش 
یک تاریخ نگار به تمام عیار می شناس��یم و 
قطعاً به ارزش کارش در عکاس��ی مس��تند 
واق��ف بوده اس��ت که با وس��واس به ثبت 
تصوی��ری هن��ری و فرهنگ��ی و اجتماعی 
آن دوره پرداخته اس��ت. عکس های فراوان 
می ک��رده،  مس��تند  را  فعالیت های��ش  او 

عکس های بس��یار زی��ادی که از گس��تره 
مشرق زمین و البته به تناسب مدت زمان 
اقامتش در کرمان که می توان گفت بخش 
عمده این عکس ها به منطقه ختم می شود.

* فعال فرهنگی و اجتماعی

 Percy moles  « س��ایکس  ژن��رال   ■
worth sykes« در س��ال 1867 میالدی 
در یورکش��ایر انگلس��تان به دنیا آمد. او از 
دنیاگردهای مش��هوری بود که با ش��نیدن 
ش��رح س��فرهای س��اموئل بیکر »کاشف 
بزرگ آفریقا« رؤیای سفر به سرزمین های 
دوردس��ت  را ب��رای خودش تداع��ی کرد. 
س��ایکس که در جوان��ی دوره دانش��کده 
افس��ری را س��پری و در یگان هنگ سوار 
نظ��ام مس��تعمره هند خدم��ت می کرد با  
فعالیت ه��ا و پژوهش های��ی ک��ه انجام داد 
خیلی زود توج��ه اداره ارتش بریتانیا را به 
خ��ود جلب ک��رد و آنجا بود که س��ایکس  
مه��ره ای تأثیرگذار جهت پیش��برد اهداف 
توس��عه طلبانه امپراطوری بریتانیای کبیر 
شد.ژنرال سایکس در سال 1894 میالدی 
با تأسیس کنسول گری انگلیس در کرمان 
به عن��وان سرکنس��ول انگلیس ب��ه ایالت 
کرم��ان آمد و همزمان بن��ا به ویژگی هایی 
که داشت به کسب اطالعات در زمینه های 
تاریخ مردم شناسی، زبان و مذهب در این 
منطقه پرداخت. بنا بر آنچه در کتاب تاریخ 
کرمان نوش��ته احمدعلی وزیری با حاشیه 
نویس��ی باس��تانی پاری��زی آم��ده ، ژنرال 
س��ایکس از رییس ایل بچاقچی به عنوان 

رابین هود ایران نام برده است.

 شماره 1210 
5 شنبه 26 بهمن 1398  فرهنگ و هنر

محمدعلی آزادیخواه 

تاریِخ خواندن�ی، ظرفیِت کس�ِب تجربه مان را 
زیاد می کند 

■ عزیِز با تمیز! خانه ات را برای ترساندِن موش آتش مزن. 
■ ب��ا هم��واره َدم از صل��ح جهان��ی زدن، دنیا ایمن 

نمی شود. 
■ رود با نوش��یدِن آب گوارای سرچشمه  ها، س��یراب و سرزنده و خروشان 

است. 
■ آِب بوَگن��دو و بَْد چهره و زوْد میرنده، آبی اس��ت که در یک جا می ماند. 
قول شاعر: آبی که بیاسود، زمینش بخورد زود/ دریا شود آن رود که پیوسته 

روان است. 
■ همیش��ه ی خدا، جنگ ننگ اس��ت و با رس��وایی تمام حماقت آدم ها را 

می رساند. 
■ بیایید به جای اسلحه، با آموزگاِر اندیشه به جنگ بدی های دنیا برویم تا 

دیگر دشمنی نداشته باشیم. 
■ تاریخ خوب، ظرفیت کسب تجربه مان را زیاد می کند. 

■ تاریخ خوب، به ما یاد می دهد، همیشه به چشم مان عینِک عبرت بزنیم. 
■ تاریخ خوب، کالس عبرت اس��ت که آدم از اش��تباهات ملّت خود و دیگر 

اقوام اندرزهای گرانقدری می گیرد. 
■ در تاریخ ه��ای خواندنی، آدم های خودخ��واه، ُخرده ُخرده »بله قربان گو« 

از آب درمی آیند. 
■ آدم های »بله قربان گو« َکم َکمک »بی َرگ« می شوند. 

■ ِخْنِگ خدا! آخر، به خود بیا! همینکه بفهمی که »اندیش��ه« داری؛ بدان 
که آدمی و اشرف مخلوقاتی. 

■ بهترین عبادت شما جوان ها استفاده از »اندیشه« و عادت به تفّکر و تعّقل 
و ِخردَورزی و خودساختگی است. 

■ لطفاً، با نگاهِ خورشیدیت ببین و بدان و پیروز شو. 
■ ش��ما واقعاً خورشیدید؛ مردمک چشم سپیده ی صبح- پس ِخْنِگ خواب 

رفته مباش. 
■ آنها که سخت تر کار می کنند، سخت تر هم تسلیم می شوند.

خبر

کاریکلماتور

ق کتابخوانی شهرهای خلاّ
معرفی شدند 

در  مراسم پایانی ششمین برنامه انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران 
و شش��مین جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب که عصر شنبه با 
حضور وزیر ارشاد در سالن همایش های کتابخانه ملّی برگزار شد، شیراز، 
پایتخت کتاب ایران شد و شهرهای رفسنجان، بم و  شهرری، به عنوان 

شهرهای خالق کتابخوانی ایران معرفی شدند.
در این مراس��م، س��یدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی از 
فرهن��گ به عنوان گوهر ایران زمین یاد ک��رد و گوهر فرهنگ را کتاب 
دانس��ت و بر اهمیت و جایگاه کتاب در فرهنگ و تمدن سازی اسالمی 
تأکید کرد و گفت: در پیمایش مصرف فرهنگی ایرانیان که انجام ش��ده 
است، در جامعه کتابخوانان تقریباً نیمی از جامعه ایران کتاب می خوانند.

آیا اولین عکس گردشگر انگلیسی  از منبر سنگی
نخستین عکس از دریچه دوربین
در سیرجان بوده است؟

قلعه سنگ و 
تحقیقات تاریخی 
ژنرال سایکس  
این دنیاگرد بریتانیایی بیش از یکصدوبیست سال پیش پس از 
تأسیس کنسول گری انگلیس در کرمان به این ایالت آمد و همزمان با 
مأموریت اداری خود به تحقیق در زمینه  های تاریخ مردم شناسی، زبان و 
مذهب در منطقه پرداخت.
 بنابرآنچه در کتاب تاریخ کرمان نوشته احمدعلی وزیری با
حاشیه نویسی باستانی پاریزی آمده، ژنرال سایکس
 از رییس ایل بچاقچی به عنوان رابین هود ایران
 نام برده است.

امور قراردادهای شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

" آگهی شناسایی و پیش ارزیابی

کار رتبه 3 اتسیسات و ابنیه " " شماره 98-51 "  پیمان
آب های  انتقال  اجرای خط  به  نسبت  دارد  نظر  در  فوالد سیرجان  مجتمع جهان  شرکت 

میکاپ و بلودان سایت سیرجان خود، اقدام نماید.
بدینوسیله از کلیه شرکت های واجد صالحیت که دارای رتبه حداقل 3 تاسیسات و ابنیه و 
سابقه کار در حداقل دو پروژه مشابه تاسیساتی-زیربنایی می باشند، دعوت بعمل می آید 
حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ چاپ آگهی، تمایل خود را بصورت مکتوب همراه با 
تصویر اسناد و مدارک ذیل به آدرس ایمیل DKMSJSCO@gmail.com ارسال نمایند.

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

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

3- گواهی رتبه ها و گرید های اخذ شده. )رتبه حداقل 3 تاسیسات و ابنیه(
4- رزومه، سوابق و نمونه قراردادهای انجام شده با موضوع فوق الذکر. ) سوابق و روزمه های ارسالی می 

بایست مربوط به سال 94 تاکنون و با موضوع مرتبط باشند. (
5- گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص انجام خدمات فوق الذکر.

6- مدارک و مستندات توان مالی و لیست ماشین آالت در اختیار با اسناد و مدارک مثبته.

• توضیحات :
1- محل انجام پروژه؛ استان کرمان، شهرستان سیرجان، کیلومتر 50 جاده سیرجان-شیراز، کیلومتر 2 

جاده اختصاصی گل گهر، سایت شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان می باشد.
2- موضوع مدارک ثبتی پیمانکار حتمًا باید در رابطه با موضوع آگهی باشد.

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

5- هزینه چاپ آگهی، بر عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی مزایده فروش پسته 
شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد حدود 450 تن انواع پسته از محصول تولیدی 

خود را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند، بدینوسیله از اشخاص حقیقی و حقوقی 

که تمایل به خرید دارند دعوت به عمل می آید جهت رؤیت نمونه محصوالت ارائه شده 

برای فروش و اخذ برگ شرایط شرکت در مزایده حداکثر تا تاریخ 98/12/4 همه روزه 

بجز ایام تعطیل در ساعات اداری به دفتر شرکت واقع در سیرجان، بلوار سیدجمال الدین 

اسدآبادی، شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد مراجعه و یا با شماره تلفن های 42305430-

42304403-034 واحد بازرگانی شرکت و شماره همراه 09131456552 مدیر بازرگانی 

تماس و یا جهت اطالع از شرایط مزایده و همچنین اقالم پسته مورد فروش به سایت 

www.pistachio-tooka.ir مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 10 صبح 

روز دوشنبه مورخ 98/12/5 تحویل دبیرخانه شرکت نمایند. زمان برگزاری مزایده روز 

دوشنبه 98/12/5 رأس ساعت 11 صبح در محل دفتر مرکزی شرکت می باشد.  

ضمنًا لیست اقالم پسته مورد فروش و همچنین 

شرایط فروش در مورخ 98/11/27 در سایت درج می گردد. 

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد



نگارستان

ش��رکت صنایع فوالد کاویان گهر 
س��یرجان ب��ا چش��م انداز تبدیل 
ش��دن به بزرگترین سرمایه گذار 
مولد و کارآفرین بخش خصوصی 
در منطقه گل گهر زنجیره ارزش 
صنایع معدنی و هدف اس��تفاده 
از ذخای��ر علمی، تجرب��ی، مالی 
بهره برداران  ارزش��مند  انسانی  و 
منطقه گل گهر در سال 1396 پا 
به عرصه وجود نهاد. تشکیل این 
شرکت با حمایت شرکت معدنی 
و صنعت��ی گل گهر و ب��ه منظور 
بهره گی��ری از مدیری��ت دانش و 
بومی  س��ازی در س��اخت داخلی 
تجهیزات با مشارکت شرکت های 
گل گهر،  توسعه  و  سرمایه گذاری 
مع��دن  و  صنع��ت  نظ��م آوران 
گل گه��ر، گهر عمران س��یرجان، 
گهرروش س��یرجان و آرمان گهر 

در سیرجان تشکیل گردید.
روابط عمومی ش��رکت گهرروش 
با اعالم ای��ن مطلب گزارش داد: 
ب��ا اس��تعانت از درگاه ایزد منان 
و در س��ال رونق تولید و هدایت 
صنعت��ی  و  معدن��ی  ش��رکتی 
گل گهر و پیگیری ه��ای نماینده 
س��یرجان  م��ردم  س��خت کوش 
کارخان��ه  اح��داث  بردس��یر  و 
کنس��انتره هماتیتی در دس��تور 
کار این ش��رکت ق��رار گرفت. در 
این گزارش اضافه ش��ده اس��ت: 
ب��ه منظور تولی��د کنس��انتره از 
مواد کم عیار هماتیتی در منطقه 
گل گهر احداث کارخانه کنسانتره 
هماتیتی به صورت کلیدتحویل به 
شرکت گهرروش سیرجان واگذار 
شد. س��رمایه گذاری طرح حدود 
س��یصد و بیس��ت میلیارد تومان 
بوده اس��ت. این پروژه مشتمل بر 
دو خ��ط تر و دو خط خش��ک و 

ظرفیت س��الیانه یک میلیون تن 
کنس��انتره س��نگ آهن می باشد 
و اش��تغال زایی ط��رح 250 نفر 
مس��تقیم و 600 نفر غیرمستقیم 
که نیروهای بهره برداری توس��ط 
شرکت گهرروش از طریق آزمون 
کتب��ی و مصاحبه در حال جذب 
می باشد. طراحی مفهومی و پایه 
کارخانه کنسانتره هماتیت به طور 
کامل توسط متخصصان منطقه و 
طراحی تفصیلی توس��ط شرکت 

مهندسی روناک انجام گرفت. 
پ��س از طراحی اج��رای پروژه 
به ص��ورت کلیدتحویل توس��ط 
گهرروش س��یرجان و نیروهای 
متخصص آن ش��رکت در حال 
انجام اس��ت. به لط��ف و یاری 
خداون��د متعال و هّم��ت بلند 
پرسنل گهرروش، در مدت زمان 
کمت��ر از هجده ماه پیش��رفت 
کل��ی ط��رح تاکن��ون ح��دود 
90 درص��د ب��وده و راه ان��دازی 
آزمایش��ی خطوط تر کارخانه با 
موفقی��ت در ده��ه مبارک فجر 
انجام شد. امید است که طرح تا 
پایان سال جاری به بهره برداری 
برس��د. الزم به توضیح است  به 
دلیل تق��ارن با ای��ام انتخابات 
افتتاح رسمی خطوط تر صورت 
ان ش��اءا...  و  اس��ت  نپذیرفت��ه 
تعالی در ماه های آتی به همراه 
افتتاح رسمی  خطوط خش��ک 

خواهند شد.
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خبری خوش در حوزه صنعت  و معدن سیرجان

طراحی و احداث کارخانه کنسانتره هماتیتی
 این کارخانه توسط بهره برداران منطقه گل گهر طراحی و احداث شده است

دیدارهای مردمی شهباز حسن پور در این هفته

کمیته مردمی ستاد انتخاباتی شهباز حسن پور

| در جمع هنرمندان |

| در جمع فعاالن حوزه صنعت |

|  در جمع مردم پاریز |

| در جمع مردم بردسیر |

|  در جمع دانش آموزان به هنگام افتتاح مدرسه خیّر ساز  |

|  در جمع مردم شهرک سمنگان |

| در جمع مردم بردسیر |

|  در جمع مردم روستای کران |

| در جمع کارکنان و کارگران خطوط ریلی |

| در جمع مردم روستای فیروزآباد |

|  در جمع اصناف و بازاریان در مهدیه  |

| در جمع مردم نجف شهر |



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

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

havaades.negarestan
کانال و پیج خبری نگارستان
@negarestan_news

سرعت باال 
اصلی ترین عامل تصادفات است.
) پلیس راه شهرستان سیرجان ( 
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گروه حوادث: طی آیینی عصر 
پنجش��نبه با حضور مس��ئوالن 
شهرس��تان س��یرجان ایستگاه 
ش��ماره 3 درون شهری پلیس 
راهور رس��ماً افتت��اح و آغاز به 
کار ک��رد. به گ��زارش خبرنگار 
ایس��تگاه در  ای��ن  نگارس��تان 
مح��ل زمین ورزش��ی واقع در 
غربی  جن��وب  ضل��ع  انته��ای 
پارک 17 ش��هریور )حدفاصل 
تقاط��ع دانش��گاه آزاد قدیم تا 
می��دان ابوریحان( فعالیت خود 
را به مدیریت س��رهنگ منصور 
مریدی ش��روع ک��رد. فرمانده 
پلیس راهور شهرستان سیرجان 
در گفت وگو با خبرنگار ما بیان 
کرد: این ایس��تگاه رسیدگی به 

کلیه امور ترافیکی منطقه خود 
شامل اعمال قانون، گشت زنی، 
توقیف و برخ��ورد با تخلفات را 
برعهده داش��ته و در راس��تای 
رس��یدگی  س��رعت  افزای��ش 
و  مراجعی��ن  درخواس��ت  ب��ه 
کارشناسی تصادفات راه اندازی 
ش��ده اس��ت. س��رهنگ امین 
پ��اک ایزدی اف��زود: کلیه امور 
مراجعین مردمی که قباًل در دو 
ایستگاه ش��ماره یک سه راهی 
کرم��ان و ش��ماره دو روبروی 
انج��ام می گرفت، هم  مهدی��ه 
اکنون با اضافه ش��دن ایستگاه 
شماره 3 تقس��یم شده و در 3 

مرکز انجام می شود. 
وی ضم��ن تقدی��ر از همکاری 

در  س��یرجان  ش��هرداری 
راه اندازی این ایس��تگاه گفت با 
سیرجان  ش��هرداری  همکاری 
ت��ا 10 اس��فند م��اه امس��ال 
تخلفات  ثب��ت  یک خ��ودروی 
اتوماتی��ک به ی��گان خودرویی 
افزوده  س��یرجان  راهور  پلیس 

خواهد شد.
این مقام انتظامی تصریح کرد: 

بل��وار دکتر صادقی به س��مت 
شمال متعلق به ایستگاه شماره 
یک و بل��وار دکت��ر صادقی به 
سمت جنوب متعلق به ایستگاه 
2 و 3 می باشد. مرز بین ایستگاه 
ش��ماره 2 و 3  نیز خیابان امام 
خمینی)ره( جنوبی تا انتها )به 
س��مت جنوب تا انته��ای بلوار 

مالک اشتر( می باشد.

گروه حوادث: دادس��تان عمومی و انقالب 
س��یرجان در گفت وگ��وی اختصاص��ی ب��ا 
خبرنگار نگارستان جزئیات مجازات تخلفات 
انتخاباتی را تش��ریح ک��رد. قاضی نیک ورز 
افزود: نامزدها، هواداران آن ها و کلیه اعضای 
ستاد انتخاباتی کاندیداها صرفاً شایستگی و 
توانمندی های نامزد مورد نظر خود را تبلیغ 
ک��رده و به هیچ عنوان علیه س��ایر نامزدها 
تبلی��غ و س��خنرانی نکنن��د؛ چراکه طبق 
م��اده 65 مکرر قان��ون انتخابات مجلس که 
در تاری��خ 95/3/3 م��ورد اصالح قرار گرفته 
حبس بین 6 ماه تا 2 سال برای متخلفان در 

نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: هتک حرمت و حیثیت نامزدها، 
برهم زدن اجتماعات و سخنرانی های قانونی 
نامزدها، تعرض به ستادهای انتخاباتی جرم 
بوده و 6 ماه تا 2 س��ال زندان را در پی دارد. 
این مق��ام قضایی افزود: این قوانین مختص 
فضای حقیقی نیست و در فضای مجازی نیز 

صدق می کند.

 هر منطقه شهری یک ستاد
دادس��تان س��یرجان اضاف��ه ک��رد: نامزدها 
می توانن��د در هرمنطقه ش��هری یک س��تاد 
تبلیغاتی )جمعاً 2 ستاد در کل شهر سیرجان( 
و در هر بخش یک ستاد داشته باشند. ضمناً 
هرگونه دیوارنویس��ی با اس��پری و یا استفاده 
از کلیشه ممنوع می باشد. نامزدها باید محل 
ستادهای انتخاباتی خود را کتباً به فرمانداری 
و بخشداری ها اعالم کنند. استفاده از هرگونه 
بنر و پالکارد نیز ممنوع اس��ت مگر در محل 
ستاد انتخاباتی نامزدها. نصب و الصاق هرگونه 
پوستر نیز بر روی دیوارها، درختان، تأسیسات 
عمومی، مبلمان ش��هری، باجه ه��ای تلفن، 
صندوق پس��ت، عالئم ترافیکی، اتوبوس های 
خ��ط واحد، تابلو و ترانس برق و غیره ممنوع 
اس��ت و در صورت مش��اهده برخورد قانونی 
صورت می گیرد. قاض��ی نیک ورز اذعان کرد: 
نصب بنر و پوستر نیز بر روی بلیبوردها و پل ها 
نیز ممنوع بوده و در صورت مش��اهده توسط 
مأموران پلیس و بازرسی انتخابات جمع آوری 

خواهند شد. نامزدها می توانند پوستر در اندازه 
70*50 و زندگینامه را در قالب بروشور توزیع 
کنند. وی ادامه داد: فضای مجازی نیز توسط 
مأموران انتظامی و امنیتی و دادس��را در حال 
رصد است و هواداران نامزدها بایستی مراقب 

رفتار خود باشند.

با حضور مسئوالن شهرستان

افتتاح ایستگاه 
شماره 3
پلیس راهور

دادستان سیرجان در گفت وگو با نگارستان خبر داد:

دو سال زندان در انتظار
متخّلفان انتخاباتی

کشف 25 تن شکر احتکار شده
گ�روه حوادث: بازرس��ان اداره صمت س��یرجان )صنعت، معدن و 
تجارت( هفته گذش��ته ی��ک انبار که قریب به 25 تن ش��کر در آن 
احتکار ش��ده بود را کش��ف و توقیف کردند. گ��زارش روابط عمومی 
اداره صمت س��یرجان حاکی اس��ت این انبار که در مرکز ش��هر قرار 
دارد شناسایی و مورد بازدید قرار گرفت که مقدار بسیار زیادی شکر 
در آن کش��ف شد. پرونده این احتکار توسط بازرسان اداره صمت به 
تعزیرات حکومتی ارس��ال ش��ده و پس از صدور رأی در میان مردم 

توزیع می شوند.

توقیف 450 لیتر مشروب الکلی
گروه حوادث: مأموران پلیس امنیت عمومی هفته گذش��ته یک کارگاه 
تولید مش��روبات الکلی دست س��از را در مکی آباد کشف و توقیف کردند. 
دادستان عمومی و انقالب سیرجان ضمن تأیید این خبر گفت: در بازرسی 
پلیس از این کارگاه قریب به 300 لیتر مشروب الکلی دست ساز کشف و 
این کارگاه منهدم و وسائل آن توقیف شدند. قاضی محسن نیک ورز افزود: 
مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر سیرجان نیز در عملیات دیگری 150 
لیتر مشروب الکلی را در منزلی در خیابان ابوریحان کشف و توقیف کردند. 

در این رابطه 3 نفر دستگیر و بازداشت شدند.

محموله های تریاک به مقصد نرسید
گروه حوادث: فرمانده انتظامی سیرجان از کشف 127 کیلوگرم تریاک و دستگیری 6 قاچاقچی طی دو عملیات پلیسی خبر داد. سرهنگ محمدرضا 
ایران نژاد گفت:  مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان از خبری مبنی بر بارگیری و حرکت یک محموله موادمخدر توسط قاچاقچیان به شهرستان 
سیرجان در قالب مسافرت خانوادگی مطلع شدند. وی افزود: مأموران ، کنترل راه های مواصالتی را مدنظر قرار داده و یک دستگاه خودروی سواری پراید مربوط 
به سوداگران مرگ را شناسایی و متوقف کردند. فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان تصریح کرد: در این عملیات، 50 کیلو و ششصد گرم تریاک کشف و 5 
نفر دستگیر شدند. سرهنگ ایران نژاد ادامه داد: در عملیاتی دیگر مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر در اجرای طرح کنترل محورهای مواصالتی یک دستگاه 
کامیون بنز را متوقف و مورد بازرسی قرار دادند که از این کامیون 76 کیلو و چهار صدگرم تریاک کشف و در این رابطه یک متهم دستگیر شد. وی خاطر نشان 
ساخت: در مجموع این دو عملیات 127 کیلوگرم تریاک کشف شد و 6 متهم دستگیر که با تشکیل پرونده به مقام قضائی معرفی شدند. مأموران همچنین هفته 

گذشته 28 وافور و 63 حقه وافور را در دو مغازه در مرکز شهر سیرجان کشف و 2 مغازه را پلمب کردند.

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

مربی: مهدی شول
قهرمان آسیا و کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی

خیابان ولی عصر سالن امام علی 09129152659
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◄ »دموکراسی مانع فساد اقتصادی و سیاسی است«. این عنوان 
یادداش�ت هفته نگارستان اس�ت که به قلم عباس کریمی زاده 
نوشته شده اس�ت. وی در بخشی از یاداشت خود آورده است:» 
هرگونه عملکرد منفی و مخب در اقتصاد س�الم یک کش�ور به 
فساد مالی منجر می شود. مانند اختالس، ارتشا، رانت و...که مانع 
ش�کوفایی اقتصاد جامعه ش�ده و زمینه رقابت سالم را در میان 

بنگاهای اقتصادی از بین می برد.
◄ رییس جدید کانون بازنشس�تگان نیروهای مسلح در سیرجان 
معرفی شد. س�رهنگ اصغر گلستانی بازنشس�ته ارتش جمهوری 
اسالمی در مراسم معارفه اش گفت: سیرجان از جمله شهرهای سوق 
الجیشی کشور اس�ت که بایدبه مش�کالت بازنشستگان نیروهای 
مسلح مستقر در این شهر توجه بیشتر نمود و رفاه آنها را که سال 

ها در حوزه امنیت کشور و استان تالش کرده اند در نظر داشت. 
◄ دکتر غالمحس�ین اکبری رییس دانش�گاه آزاد سیرجان 
در گفتگ�و ب�ا نگارس�تان از افزای�ش رش�ته ه�ای تحصیلی 
در ای�ن دانش�گاه خب�ر داد و گفت:  ای�ن دانش�گاه در حال 
در ح�ال  مخت�ف  ه�ای  در رش�ته  دانش�جو  حاض�ر 2616 

تحصی�ل هس�تند و 1900 نف�ر نی�ز تاکن�ون 
فارغ التحصیل شده اند. وی افزود: این دانشگاه 22  
عضو هیأت علمی تمام وقت و 52 استاد مدعو دارد.

◄ حس�ین دعاگویی رییس اداره آموزش و پرورش به نگارستان 
گفت: با وجود بیش از 4 هزار معلم و بیش از 65 هزار دانش آموز، 
سیرجان یکی از بزرگترین شهرهای آموزشی استان محسوب می 
شود. وی افزود: وی کمبود فضای آموزشی را از مهمترین مشکالت 
ح�ال حاضر این اداره  در س�یرجان نام برد و اظهار امیدواری کرد 

خیرین مدرسه ساز در آینده به کمک آموزش و پرورش بشتابند.
◄ بازهم به نام هنرمندان جیب مردم را خالی کردند. در حالی 
که گروه�ی از افراد دالل با وعده حضور بازیگران س�ریال طنز 
»زیرآس�مان ش�هر« در س�یرجان بلیط های خ�ود را به فروش 
رس�اندند اما مردم در روز مقرر پس از حضور در س�الن ورزشی 
امام علی )علیه الّسالم( اثری از این هنرمندان ندیدند و تنها عده 
ای برای خالی نبودن عریضه، پس از توجیه کردن علت نیامدن 
بازیگران تلویزیونی خود به نمایش ش�عبده ب�ازی پرداختند و 

مردم را سر کار گذاشتند! / نگارستان بهمن 1380

مجلسی که یکدست نخواهد شد
 این پیش بینی برخی از فّعاالن سیاس��ی اس��ت که نوشته اند با توجه به 
شرایط پیش رو مجلس آینده از آن یک گروه سیاسی نیست. از جمله ی 
این ها وزیر اس��بق ارش��اد »علی جنتی« اس��ت که پیش بینی کرده در 
مجلس آینده اصولگرایان اکثریت دارند ولی با این وجود و به رغم برخی 
محدودیت ه��ا اصالح طلبان هم یک وزن��ه در مجلس خواهند بود.  وزیر 
پیشین روحانی و از فّعاالن اصالح طلب در عین حال معتقد است اکثریت 

غالب مجلس یازدهم از اصولگرایان خواهد بود. 

از اصولگران متفرق تا اصالح طلبان 
حاشیه نشین

 این عنوان یادداش��ت یک کانال تلگرام��ی در فضای مجازی با توجه به 
فضای انتخاباتی موجود شهرس��تان اس��ت. در این یادداشت سؤال شده 
»چه کسی یا کسانی اصالح طلبی را در سیرجان به این روز انداخته اند که 
توانایی برگزاری یک دورهمی و معرفی یک نامزد مشخص را ندارند«. در 
این یادداشت همچنین با نگاهی به وضعیت اصولگرایان نوشته شده: »این 
گروه در سیرجان و بردسیر با 6 کاندیدای مدعی وارد انتخابات شده اند تا 

بیشتر از هر دوره پراکندگی آراء میان آنها دیده شود.« 

حکایت مناظره های نافرجام
درخواس��ت مناظرات انتخاباتی و حاشیه نویس��ی ب��ر آن با کامنت های 
کاربران فض��ای مجازی هم در نوع خود جالب ب��ود. یکی از کاربران در 
پاسخ یک نامزد قدیمی که چند بار این تقاضا را تکرار کرده نوشته است: 
»طرح مناظره از س��وی ایش��ان با اتکا به افکار30 سال پیش برای نسل 
جدید چندان جذابیتی ندارد.« کاربر دیگری نوش��ته است: »درخواست 
مناظره معموالً شگرد تبلیغاتی است و خود بهتر می دانند اجرایی نخواهد 
شد ولی من پیشنهاد می کنم به جای مناظره که معموالً با هدف تسویه 
حساب شخصی دنبال آن هستند تا یک مناظره واقعی، هر نامزد کارنامه 

گذشته خودش را منتشر و در معرض قضاوت مردم بگذارد.« 

افتراهای شب انتخاباتی
روز یکشنبه20 بهمن در یک نشریه به اصطالح محلی که به شب نامه 
بیشتر شبیه بود در مطلبی که از سرو رویش عصبانیت می بارید انواع 
تهمت ه��ا و افتراها با بردن نام، حواله رقیب انتخاباتی ش��ده اس��ت.
کاری غیراخالقی از صاحب قلمی که نه نشانی از آزادگی در آن دیده 
می ش��ود و نه توجه به آرامش جامع��ه و  توصیه های مقامات قضایی 
دارد ک��ه همین روزها ب��ه نامزدهای انتخابات و حامیان ش��ان کرده 
بودند. رییس دادگستری، دادستان سیرجان و پلیس فتا همین هفته 
ب��ا قاطعیت اعالم کردند در تبلیغات انتخابات فقط از خودتان تعریف 
کنند و هیچ گونه تخریب و تهمتی علیه دیگری در فضای مجازی و یا 
تبلیغات مکتوب نداشته باشید که در این صورت وفق مقررات با افراد 

خاطی برخورد می شود.! 

توصیه حاج قاسم به مردم
 کرمان و سیاسیون کشور چه بود؟
رونمایی از وصیت نامه

 سردار سلیمانی 
از وصیت نامه س��ردار س��لیمانی در چهلمین روز از ش��هادتش 
رونمایی و متن کامل آن در این مراس��م  قرائت ش��د. س��پهبد 
س��لیمانی در ای��ن وصیت نام��ه که 12 بخ��ش دارد خطاب به 
اقش��ار مختلف وصایایی داشته اس��ت. او در یکی از بخش های 

وصیت نامه خطاب به مردم کرمان چنین نوشته است:
»نکت��ه ای هم خط��اب به مردم عزیز کرم��ان دارم؛ مردمی که 
دوس��ت داش��تنی اند و در طول 8 س��ال دفاع مقدس باالترین 
فداکاری ه��ا را انجام دادند و س��رداران و مجاهدین واالمقامی 
را تقدیم اس��الم نمودند. من همیشه شرمنده آنها هستم. هشت 
س��ال به خاطر اس��الم به من اعتماد کردند؛ فرزندان خود را در 
قتلگاه ها و جنگ های شدیدی چون کربالی5، والفجر8، طریق 
الق��دس، فتح المبین، بیت المقدس و... روانه کردند و لش��کری 
بزرگ و ارزشمند را به نام و به عشق امام مظلوم حسین بن علی 
به نام ثارا... بنیانگذاری کردند. این لش��کر همچون شمش��یری 
برنده، بارها قلب ملت مان و مس��لمان ها را شاد نمود و غم را از 
چه��ره آنها زدود. عزیزان! من بنا به تقدی��ر الهی امروز از میان 
ش��ما رفته ام. من ش��ما را از پدر و مادرم و فرزندان و خواهران 
و برادران خود بیش��تر دوس��ت دارم، چون با شما بیشتر از آنها 
ب��ودم؛ ضمن اینکه من پاره تن آنها بودم و با این وجود اما آنها 
ه��م قبول کردند من وج��ودم را نذر وجود ش��ما و ملت ایران 
کنم. دوس��ت دارم کرمان همیشه و تا آخر با والیت بماند. این 
والیت، والیت علی بن ابیطالب اس��ت و خیمه او خیمه حسین 
فاطمه اس��ت. دور آن بگردید. با همه شما هستم. می دانید در 
زندگی به انس��انیت و عاطفه ها و فطرت ها بیش��تر از رنگ های 
سیاس��ی توجه کردم. خطاب من به همه ش��ما است که مرا از 
خود می دانید...« ش��هید س��لیمانی در این وصیت نامه بیش��تر 
از هرچی��ز به جاماندن خود از کاروان ش��هدا اش��اره می کند و 
ب��ا اصرار از خداون��د متعال  می خواهد او را به وصال دوس��ت 
برساند. این شهید واالمقام در بخشی دیگر از وصیت نامه اش از 
همس��ایگان و دوستان و همکاران طلب بخشش و عفو می کند 
و از رزمندگان لش��کر ثارا... و نیروی قدس می خواهد به خاطر 

زحماتی که برای شان داشته او را حالل نمایند. 
س��ردار س��لیمانی در یک بخش از وصیت نامه اش هم از رنجش 
خاطر او بخاطر فدا ش��دن ارزش ها در مس��ائل سیاس��ی اظهار 
ناراحت��ی می کند و خطاب به سیاس��یون کش��ور می نویس��د: 
»نکته ای هم خطاب به سیاس��یون دارم. چه آنهایی که خود را 
اص��الح طلب و چه آنهایی خ��ود را اصولگرا می نامند. آنچه که 
پیوس��ته در رنج بودم اینکه عموماً ما در دو مقطع خدا، قرآن و 
ارزش ه��ا را فراموش می کنیم، بلکه ف��دا می کنیم. عزیزان، هر 
رقابت��ی با هم می کنید و هر جدلی ب��ا هم دارید، اما اگر عمل 
شما و کالم شما یا مناظره هایتان به نحوی تضعیف کننده دین 
و انقالب بود، بدانید ش��ما مغضوب نبی مکرم اس��الم و شهدای 

این راه هستید....

کوتاه از انتخابات

یک هفته تا یازدهمین دوره انتخابات مجلش شورای اسالمی

آگهی فراخوان 

شناسایی شرکت اه هب شماره 1/98/ف 
شرکت سنگ آهن گهرزمین )سهامی عام( در نظر دارد پروژه احداث کارخانه بازیابی 

آب از باطله کارخانه جات کنسانتره را به صورت EPC و از طریق برگزاری مناقصه به 

شرکت یا مشارکت واجدشرایط واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت اخذ 

اسناد پیش ارزیابی به آدرس ذیل مراجعه کنند. همراه داشتن معرفی نامه کتبی و فیش 

واریزی به مبلغ 2/000/000 ریال به شماره حساب 0111515543005 نزد بانک ملی ایران 

به نام شرکت سنگ آهن گهرزمین الزامی است. 

آدرس: تهران- بلوار آفریقا- بلوار آرش غربی- شماره دوازده- طبقه سوم ریاست امور 

قراردادها 

مهلت خرید اسناد: تا روز سه شنبه مورخ 98/11/29 ساعت 14 

مهلت تحویل پاکات پیشنهادات: تا روز یکشنبه مورخ 98/12/4 ساعت 14 

آدرس تحویل پاکات: تهران- بلوار آفریقا- بلوار آرش غربی- شماره دوازده- طبقه 

چهارم واحد دبیرخانه مرکزی 

مدیریت حقوقی و قراردادها- شرکت سنگ آهن گهرزمین



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

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

 09139473880-42252330
09136473880 سلطانی

شعبه دیگری ندارد

4  صفحه
نیازمندیهای سیرجان

اولین و جامع ترین

 نیازمندیهای  استان

شنبه 26 بهمن ماه 1398 - 20 جمادی الثانی 1441 - 15 فوریه  2020
@negarestanniaz  ضمیمه رایگان شماره 1210  هفته نامه نگارستان

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

آجر نمای  نسوز اصفهان
 به قیمت کارخانه

نمایندگی :بلوار عباسپور
 حد فاصل خ نواب و حر ریاحی 

شهسواری 
9132478535 

42334979 

داربست فلزي عدالت
09178317645

مـدرن مارکــت آنـدره، برای تکمیــل کـادر خـود از
1- صندوقدار خانم با روابط عمومی باال
2- فروشنده خانم با روابط عمومی باال

3- نیروی آشپزخانه
با حقوق و مزایای باال دعوت به همکاری می کند.

)سرویس ایاب و ذهاب جهت همکاران(
برای کسب اطالعات بیشتر ساعت 16 الی 20، باشماره 

09211451007-09136225863 )روابط عمومی(
تماس حاصل بفرمائید.

خیابــــــان ولـی عصــــر، حدفاصـــل چهــــارراه
انقـــالب و اباذر غفــــاری تلــفن تمــاس:1836

داربست فلزی سیرجان جنوب
  09133472290 عباسی 
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@negarestanniaz

از تعدادی نیرو جهت کار در کارواش 
کامیون دعوت به عمل می آید .

09916901969

به یک کارگر ساده جهت کار در 
کارواش نیازمندیم .

09130690819

به یک خانم مسلط به کامپیوتر با 
روابط عمومی باال جهت کار در کافی نت 

نیازمندیم .
0913459007

نیازمند دو خانم جهت کار در 
فست فود به صورت نیمه وقت با حقوق 

و مزایای عالی
09381456221

به یک نفر بازنشسته جهت نگهبانی 
در یک پروژه ساختمانی با حقوق ماهیانه 

1400 میلیون تومان نیازمندیم .
09202450411

به تعدادی نیروی خدماتی خانم جهت 
کار در بیرون بر زعفرون با حقوق ماهیانه 1 

میلیون تومان به صورت یک شیفت نیازمندیم
09369908366

به یک خانواده 
دو نفری جهت نگهداری 

گوسفند داشتی  نیازمندیم 
)یکسال تمام  واقع در گدار 

خانه سرخ( 
09131451549 

به دو شاطر و 
خمیرگیر و بسته بند 

نیازمندیم .
09136635231

از دو نفر همکار 
خانم جهت چیدمان در 

هایپر مارکت پدیده واقع 
در خیابان وحید نیازمندیم 

09132795576

به یک کارگر تمام 
وقت در کارگاه تعمیر مبل 

نیازمندیم .
09165480217
09132450217

به دو نیروی 
خانم مجرد جهت کار در 

آشپزخانه کافی شاپ 
شیفت عصر نیازمندیم

09139452940 

از یک نیروخانم  
ظرفشور شیفت عصر جهت 
کار در فست فود دعوت به 

همکاري می شود 
بلوار سردار جنگل 
09363280826

به یک راننده پایه دوم 
با مدارک کامل )کارت هوشمند و 

دفترچه سالمت( برای ماشین فیات 
در شرکت جهان فوالد نیازمندیم .

09165480217
09132450217

به یک شاگرد 
برای اجرای کناف با 

حقوق 1/5 م نیازمندیم
09137671742 

به چند نیروی متعهد و خوش 
اخالق ترجیحاً خانم جهت کار در 

 آشپزخانه نیازمندیم
 ساعت کاری : 16:30 تا 24:00

حقوق ماهیانه : هشتصد هزار تومان 
شماره تماس

09139877280 

به تعدادی  
نیروی خدماتی آقا 
و  خانم  جهت کار 

در آشپزخانه شرکت 
نیازمندیم

09129437265

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، مدیریت 
بازرگانی یا رشته های مرتبط 

مسلط به بازاریابی، فروش حضوری، دیجیتال مارکتینگ آقا/ خانم سیرجان 
و فروش فضای مجازی دارای سابقه کار مرتبط 

مدیر مالی پاره 2
وقت 

مسلط به کلیه امور حسابداری، اداری و دفاتر دارای خانمسیرجان کارشناس حسابداری
سابقه کار مرتبط 

مسلط به کلیه امور حسابداری ترجیحاً با خانمسیرجان کارشناس حسابداری منشی حسابدار 3
سابقه کار و روابط عمومی قوی 

شهرستان های حداقل دیپلم چهار نفر ویزیتور 4
استان کرمان

تجربه فروش حضوری آقا/ خانم

فروشنده در فروشگاه آقا/ خانمسیرجان دو نفر فروشنده 5

واجدین شرایط می توانند در ساعات اداری با شماره های 09129570194 و 03442231440 تماس حاصل نمایند. 

به یک منشی خانم جهت کار در 
آتلیه نیازمندیم
09131784593

از دو خانم جهت فروشندگي در مزون 
عروس دعوت به همکاري میشود.

ترجیحا مجرد
روابط عمومي باال

دو شیفت 
حقوق باال

09132476815

به تعدادی 
راننده ده چرخ با 

مدرک و بدون مدرک 
نیازمندیم

 09133475342

به چند نفر 
بازاریاب خانم یا آقا جهت 

بازاریابی موادغذایی با حقوق 
ماهیانه دومیلیون تومان 
+پورسانت عالی نیازمندیم

09140166190   

به دو فروشنده 
خانم جهت کار در مانتو 

فروشی نیازمندیم
09131451191 

به یک نفر 
دیپلم جهت کار 
دفتری نیازمندیم
09131457047

به یک دفتردار 
)ترجیحا خانم( با روابط 

عمومی باال آشنا با کامپیوتر 
جهت همکاری در تاکسی 

تلفنی کیان مهر، جاده شیراز 
بعد از پل دفاع مقدس  با 

حقوق 1/200م تومان. ساعت 
کاری 7/30 تا 13/30 و عصر 
15/30 تا 19/30 نیازمندیم.

09215569840

از یک نفر خانم مسلط 
به کامپیوتر)برنامه هلو( به صورت 

قرارداد دائمی تمام وقت
 یک نفر آقا یا خانم آشنا به 
قطعات الکترونیکی)تعمیر(

دو نفر خانم به صورت دائمی تمام 
وقت جهت کار در فروشگاه دعوت 

به همکاری می شود
09210984584
09353903370
09137313135

به یک نفر 
پرستار کودک پسر بچه 

1.5 ساله یا یک نفر جهت 
همکاري در کارهاي منزل 

به صورت پاره وقت با 
حقوق و مزایاي مکفي 

نیازمندیم
09130466249

آژانس 9001 به تعدادی راننده تمام وقت 
ونیم وقت برای کاردرآژانس نیازمنداست درضمن7 

روزاول هرماه رایگان است کمیسیون روزی 
10هزارتومان 

09132789945-09196219024 
مجموعه غذایی تورینو جهت تکمیل کادر خود از 

افراد زیر دعوت به همکاری می کند :
یک نفر آقا جوان با ظاهری مناسب جهت کانتر داری

یک نفر خانم جوان با ظاهری مناسب جهت فروشندگی
یک نفر نیرو خانم ظرف شور 
یک نفر کمک آشپز رستوران

یک نفر پیک ماشینی
با حقوق و مزایا عالی و بیمه

09224286762

به چند همکار خانم و یک آقا )نیروی 
جوان ( به صورت پاره وقت شیفت عصر از 

ساعت 4 تا 10 شب جهت فروشندگی در کفش 
رفاه شعبه دو نیازمندیم.

 بلوار دکتر صادقی نرسیده به چهارراه اشکزری 
فروشگاه کفش رفاه شعبه دو 

)مراجعه حضوری(

به یک شاگرد ماهر جهت کار در 
تیوبلس )ماشین سنگین( نیازمندیم

09139457694

به دونفر 
نیروی کار مجرد برای 

نگهبانی و کار در کارگاه 
ریخته گری نیازمندیم. 

09135806026

از یک نفر شاگرد 
جهت کار در قهوه خانه 
با حقوق عالی دعوت به 

همکاری میشود.
09137689223

به نیروی خانم 
برای نان فانتزی نمونه 
بلوار هجرت روبروی 

مسجد قدس نیازمندیم
09148398462

به چند فروشنده 
خانم با حقوق و مزایای عالی و 

فوق العاده جهت کار در پوشاک 
فروشی نیازمندیم.حقوق+حق 

سرویس+پاداش هرشب
09109193539
عزت آبادی پور

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

با مدیریت متقین   09131454060

تاسیسات گازرسانی ساالربنیان

استخدام
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خرید، فروش، 
رهن و اجاره

نمایندگی پوشاک زیروتن از یک 
فروشنده خانم با حقوق و مزایای باال 

دعوت به همکاری میکند.
برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 

09023434807 تماس حاصل 
فرمایید

آدرس: خیابام طالقانی جنوبی نبش 
کوچه 16 پالک 105

به یک فروشنده مرد به صورت دو 
شیفت با مدرک فوق دیپلم یا باالتر با 

حقوق توافقی و بیمه نیازمندیم
09130422714

به یک شاطرتنوری باحقوق 
ومزایای باال وبیمه نیازمندیم

09382103706 

رستوران چلچراغ جهت تکمیل کادر 
خود به یک کمک آشپز

یک نفر کافیمن
شیفت صبح سالن دار شیفت عصر

ویک نفر صندوق دار شیفت صبح با حقوق 
مزایای عالی نیازمند است

09179156733

به یک بازاریاب 
خانم با روابط عمومی 

باال نیازمندیم )با حقوق 
وپورسانت باال (

 09146769754

به یک همکار 
خانم  با حقوق عالی 

جهت کار در فست فود 
نیازمندیم 

 09014715334

به یک شاگرد 
جهت کار در کبابي 
به صورت تمام وقت 

نیازمندیم ترجیحا مرد 
09131790793

به یک خمیرزن 
نان دربیار نانوایي

 تنوري نیازمندیم 
09138263512

به یک نیروی 
کار ماهر جهت کار در 
مرغ و ماهی نیازمندیم

09133474166

به چند نیرو ماهر 
جهت کار در کارواش با 

جای خواب و حقوق عالی 
نیازمندیم

09375229350

به یک نفر خانم 
برای کار در نان فانتزی 
نمونه هجرت روبروی 
مسجد قدس نیازمندیم

09148398462

به یک نفر خانم 
مسلط به زبان انگلیسی و 

کامپیوتر و حسابداری جهت 
کار در دفتر تجاری نیازمندیم 

09121446205

به تعدادی شاگرد 
ساده و استادکار جهت کار در 
کارگاه کابینت و ام دی اف  به 

صورت درصدی حقوقی  یا متری 
جهت همکاری نیازمندیم

09105461700

به تعدادی راننده 
خانم با ماشین جهت کار در 
آژانس بانوان نیازمندیم با 

درآمدی خوب
09139873051 زینلی

به یک استادکار 
ماهر و دو شاگرد برای 
کار در کابینت سازی 

نیازمندیم. با حقوق خوب
09139465970

به یک نفر خانم 
جهت کار در رستوران شیرزاد 

نیازمندیم مراجعه حضوری 
آدرس بلوار نماز روبروی هتل 

کهکشان 
42264333 

به تعدادی راننده 
کامیون میکسر وتراکتور بیل دار 

جهت کار 30کیلومتر بعداز گل گهر 
نیازمندیم درصورت آماده همکاری 

مشخصات خودرا به شماره زیر 
پیامک بفرمایید
09378015088

به دو همکار خانم 
ویک همکار آقا جهت کار در 

چلوکبابی دربار نیازمندیم
 09138267399

جهانشاهی

به 10 نفر شاگرد 
ماهر در کارواش با حقوق 
مزایای عالی نیازمندیم 

09193626204

مغازه  مانتوفروشی 
 واقع  در بهترین  نقطه  پاساژ 
مهر طبقه  همکف  با12سال  

سابقه کار  با فروش عالی  
واگذار میشود

09132472265
از دو نفر شاگرد مسلط 

به اصالح و وکس به صورت درصدی 
دعوت به همکاری میشود. ترجیحا 

محل سکونت در محدوده ولیعصر باشد. 
متقاضیان عزیز فقط حضوری تشریف 

بیاورند.
آدرس : ولیعصر خ ابومسلم 

سالن زیبایی کمند

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

تلفن تماس: 42294361  - 09135476098

به یک همکار خانم آشنا به کامپیوتر 
ترجیحا مجرد برای کار در نمایندگی شرکت سایپا 

نیازمندیم.
)بلوار عباسپور، شهرک تعمیرکاران، جنب مخابرات( 

42309992-09130707344

سه نفر نیروی خانم جهت کار در آشپز خانه 
شیفت شب با حقوق و مزایایی عالی همراه سرویس 

رفت و برگشت و دو نفر نیروی آقا جهت کار در آبمیوه 
بستنی شیفت شب  نیاز مندیم 

رستوران سنتی ناز خاتون 09130952141

به یک نفر مکانیک و یک نفر 
جلوبندی کار برای کار در نمایندگی شرکت 

سایپا نیازمندیم.
42309992-09130707344

آگهی استخدام
پذیرش هتل  یک نفر ) خانم(

خاندار هتل)نظافتی چی( یک نفر
مربی باشگاه بدنسازی  دارای مدرک یک نفر آقا

تاسیسات آشنا با برقکار و تصفیه خانه آب یک نفر آقا
09130620906

شرکت سیرجان ستون جهت تکمیل نیروی 
انسانی خود نیازمند یک نفر راننده جرثقیل دارای 
گواهینامه پایه دوم و حداقل سه سال سابقه کار با 

جرثقیل با حقوق و مزایای ویژه نیازمند است
حاج ابراهیمی 09132451776

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

09133477436   

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

یکجا بفروش می رسد.
)اجناس کامال به روز بوده و برای راه اندازی یک 

مغازه کامل می باشند و قیمت مناسبی برای 
فروش اجناس در نظر گرفته شده است(

09211025216

خرید و فروش آهن آالت دست دوم 
خرید انواع ضایعات با باالترین قیمت 

درب منازل ، شرکت ها و ادارات 
برادران خدائی

 09131452643- 09132783052  
 09192305036

فست فود با 
موقعیت عالی با وسایل کامل 
و درآمد باال به قیمت توافقی 

اجاره داده میشود یا به فروش 
می رسد.ملک استیجاری

09905709135

فروش امتیاز 
آژانس با زنگ خور و 

درآمد باال
09916952602

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

قیمت توافقی
09136208106

ضایعات آهن 
شما را نقدا در محل 

خریداریم
09133470520

سوله ای به متراژ 200  
متر دارای دفتر و سرویس 
واقع در شهرک صنعتی  

یک اجاره داده میشود
09139473273

خرید و فروش امتیاز وام 
رسالت 

09135323325

امتیاز  وام  رسالت امام
 را نقداً خریدارم
09032642205

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

09132796959 

فروش ساندویچی 
09025096906

کافی شاپ باموقعیت 
عالی بدلیل مهاجرت 

بفروش میرسد زیرقیمت 
کارشناسی

09366999022

آگهی رهن و اجاره فوری 
کافه رستوران  آکراس )به دلیل اتمام تاریخ قرار داد 

مستاجر ، قصد دارد این مکان را به مستاجر جدید واجد 
شرایط واگذار نماید(

کافه رستوران مجهز به
لوازم آشپزخانه رستوران ، فست فود و کافی شاپ

لوازم پذیرایی کامل
مبل صندلی و دکور طراحی به روز ،

فروش ثابت حداقل روزانه 1/5 تا 2/5 میلیون تومان ، تضمینی(
 مشتریان ثابت از هتل باشگاه بدنسازی استخر برای 

سرویس غذا
09130620906

قیمت کارشناسی زمین و ساختمان 
مهندس نادری نیا 
 09133455472

ابتدای بلوار دکترصادقی - 50 متر بعد از تقاطع دهخدا

مجموعه غذایی شمس العماره به افراد زیر 
 نیازمند است 

 کارگر ساده شیفت روز      صندوقدار خانم شیفت شب  
 پیک موتوری با حقوق عالی 

09131457268

مشاوره پایان نامه و مقاله
09130568200

جوشکاری آبگرمکن
 در منزل در اسرع وقت

09130450214



شنبه 26 بهمن  41398
شماره 1210 روزنامه نگارستان

@negarestanniaz

آموزش ریاضیات
 تقویتی و کنکور
09130568200

آموزش نرم افزارهای
 مهندسی صنایع
09130568200

جوشکاری سیار
انواع جوشکاری 

آبگرم کن در منزل 
سایه بان و خرده کاری 

جوشکاری پذیرفته می شود 
09138456041

قالی محلی 
سیرجان دست دوم 

شما را خریداریم
09917665969

زمینی واقع در 
هماشهر روستای ده قاضی 
دارای دیوار و آب آشامیدنی 

به مساحت 40 قصب به فروش 
می رسد .

09135060973

فروش فیش 
حج تمتع سال 85

09911372306

قالی سرام 3*4 مفقود گردیده از یابنده 
تقاضا می شود با 

شماره های زیر تماس 
گرفته و مژدگانی 

دریافت نماید.
42331013

09131784588

کارت ملی کارت 
معافیت گواهینامه به نام 

محسن زینلی پور، مدارک 
کارت ملی کارت سوخت 
وگواهینامه به نام فهیمه 

قرائتی مفقودگردیده. ازیابنده 
تقاضا می شود با شماره  

09131453279 تماس گرفته 
ومژدگانی دریافت نمائید.

نقاشی ساختمان 
و انواع پتینه های 

جدید
09371945638

زمین خالی به متراژ37500مترمربع با سند 
مالکیت با آب وبرق کنار زمین می باشد به آدرس جاده 

سیرجان شهربابک عمادآباد پیچ ترمینال حمزه و از 
اراضی مظفر آباد

09133917557 -09139911101 

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

اتاق به  فروش میرسد
09133793126

سند و برگ سبز 
ماشین وانت به شماره پالک 
67د529-65 به نام تاجعلی 

ملک پور به شماره ملی 
3130698345 مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط میباشد.

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

  ارائه کلیه خدمات: فیبروز، لیفت، میکروبلیدینگ، هاشور مویی، 
خط لب، رژ لب، خط چشم در طرح های مختلف

 انجام فیبروز با ماندگاری باال 100 درصد تضمینی
با ارائه کار جدید: فیبروز فشن با ماندگاری باالی یکسال

باسابقه کار 13 
ساله درخشان 

09137314654 @tatomohamadi.sirjan

نقاشی ساختمان مدرن
  30% تخفیف   

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

09162504398  صادقی

ساخت انواع کمد دیواری و کابینت های 
ام دی اف، ممبران، های گالس

 شهرک صنعتی روبروی دانشگاه نوبنیاد
09136395272

مفقودی

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 .

09131787364


