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  صفحه 2

دعوت به همکاری
استخدام در آزمایشگاه دکتر کیهانی 

1- کارشناس و کاردان آزمایشگاهی 
2- کارشناس میکروب شناسی 

3- منشی پذیرش 

واجدی�ن ش�رایط لطفًا ب�ه ص�ورت حضوری 
بعدازظهرها از ساعت 5 الی 7 مراجعه نمایند. 

خیابان شریعتی، روبروی بیمه ایران

 98/T/003 مناقصه شماره
شرکت سنگ آهن گهرزمین 

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

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

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

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

جناب آقای مهندس 

سیروس آزاد دل 
رئیس هیأت مدیره  محترم شرکت

تعاونی مسکن کارگران و پیمانکاران گل گهر 

بدینوس�یله مصی�ب وارده را حض�ور ش�ما و 
خانواده ی محترمتان تس�لیت ع�رض نموده، از 
درگاه حضرت حق برای آن مرحوم علو  درجات و 
برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

کارکنان و اعضای هیأت مدیره شرکت 
تعاونی مسکن کارگران و پیمانکاران گل 
گهر و سرافرازان

negarestan_news هفته انمه

ماجرای خواندنی باند سارقان خوزستانی در سیرجان

باند روباه سفید متالشی شد

آیا کارخانه تولید پودر آهک در شهرک صنعتی آالیندگی دارد؟

پودرهای معلق
در آسمان سیرجان

قانون گذاری و اعمال قانون می تواند یکی از راه ها برای کاهش میزان آالیندگی واحدهای 
صنعتی در هر شهر و منطقه باشد. سازمان محیط زیست به عنوان حافظ اصلی محیط  زندگی مردم، 

برای کنترل میزان آالیندگی کارخانه ها و واحدهای صنعتی به اجرای قانون خوداظهاری پایش 
آالیندگی می پردازد، قانونی که براساس آن اگر واحدی آالینده محسوب شود با جرایمی نظیر 

مالیات بر ارزش افزوده برای یک درصد از فروش خود مواجه می شود
پتانسیل های موجود در سیرجان از جمله شرایط جغرافیایی، نزدیکی به دریا، وجود معادن، 

داشتن زیرساخت های حمل و نقل هوایی، زمینی و ریلی و از همه مهمتر استقرار در مسیر
مهمترین شاهراه اقتصادی کشور سبب شده در این شهر انواع کارخانجات صنعتی احداث 

و یا حداقل برای آینده پایه ریزی شود.
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برای محمدرضا شجریان
خواننده محبوب 

از مرغ سحر
تا ندای ربّنا

روایتی از یک رمان تاریخی
با داستانی رئال آمیخته  با تخیل

از سیرجان
تا مسکو

گفتگو با معاون بهداشتی دانشکده 
علوم پزشکی سیرجان 

برای مقابله 
با کرونا 

چه کنیم ؟

مروری بر 10 دوره انتخابات مجلس

تاریخچه انتخابات
در سیرجان و بردسیر

  صفحه 2

آخرین آمار افراد بازمانده از تحصیل در کرمان

7 هزار نفر امکان
ادامه تحصیل ندارند ! 

  صفحه 4

رویکرد مجلس جدید چگونه است؟

مجلس یازدهم با مملکت
چه خواهد کرد؟

  صفحه 8

این هفته تقابل فرهاد مجیدی با مجید جاللی 

استارت گل گهر
 برای مقابله با استقالل
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گروه خبر: انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی در حوزه سیرجان و بردسیر همزمان 
با سراسر کشور برگزار شد و در پایان از مجموع 121 هزار رأی ماخوذه شهباز حسن پور بیگلری 

با کسب 48864 رأی حائز اکثریت آرا شد و بار دیگر به مجلس شورای اسالمی راه یافت. 
بر پایه این خبر پس از ش�هباز حس�ن پور، محمد معتمدی زاده با 46099 رأی بیش�ترین آرا را 
به دس�ت آورد.  معین ضابطی، زهرا رنجبر، ملیحه منصوری، س�عید خسروی، محسن اسالملو، 
مجید محیاپور لری، حمید پورشریف، معصومه افضلی، حمید دولتی زه نامزدهای دیگر این حوزه 
انتخاباتی بودند که در رده های بعدی قرار گرفتند. جدول کامل آرای کسب شده نامزدها به شرح 

جدول روبه رو می باشد.

گروه ورزش: تیم فوتب��ال گل گهر در چارچوب 
هفت��ه بیس��ت و یکم روز پنجش��نبه ای��ن هفته 
میزبان اس��تقالل  تهران است. از این رو بازیکنان 
این تیم، برنامه ه��ای کادر فّنی را در تهران برای 
تقابل با آبی پوشان پایتخت پشت سر می گذارند. 
در همین راس��تا ش��اگردان مجی��د جاللی هفته 
گذشته  در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم دسته 
س��ومی عقاب رفتند و این تیم را با نتیجه 5 بر1 
شکس��ت دادند. بازیکنان گل گهر طبق نظر کادر 
فّنی یک روز را پس از آن به استراحت پرداختند 
و س��پس تمرین��ات آماده س��ازی ب��رای تقابل با 
شاگردان فرهادمجیدی را از سر گرفتند تا خود را 

برای این بازی بزرگ آماده کنند.
آنچه درباره گل گهر مهم به نظر می رس��د این 
اس��ت که آن ه��ا با تقویت خط حمله ش��ان در 
گلزنی موفق تر بوده اند. این تیم در چهار بازی 
بدون شکس��تش در نیم فص��ل دوم 5 گل زده 
تا امیدواری های جالل��ی به خط حمله تیمش 
بیشتر از قبل شود. جاللی آگاهانه در نیم فصل 

یونس ش��اکری مهاجم خوب ش��هر خودرو را 
به تیم��ش آورد و پس از آن با گادوین منش��ا 
قرارداد بس��ت. بازیکنی که هم در اس��تقالل و 
هم در پرس��پولیس با گل های حساسی که زده 
خوش درخشیده است. این دو بازیکن می توانند 
در صورت تغذیه از سوی هافبک های گل گهر، 
برای ای��ن تیم گلزنی و جای��گاه گل گهر را در 

جدول بهبود بخش��ند.  گل گه��ر در بازی های 
اخیر خود با ترکیب جدید هیچ باختی نداشته 
و کس��ب سه مس��اوی و یک پیروزی امیدهای 
این تیم را برای بقا در لیگ برتر بیش��تر کرده 
اس��ت. گل گهر که تازه ترین بازی تدارکاتی اش 
را نیز با 5 گل مقابل تیم دس��ته سومی عقاب 
تهران پش��ت س��ر گذاش��ته خود را با روحیه 
مضاعف آماده رویارویی با استقالل تهران کرده 

است. 
هیأت فوتبال س��یرجان و باش��گاه گل گهر از هم 
اکنون در ح��ال برنامه ریزی ب��رای برگزاری این 
دی��دار بزرگ هس��تند. دیداری که ب��دون تردید 
جم��ع زی��ادی از تماش��اگران س��یرجانی را ب��ه 
ورزش��گاه می کش��اند. گل گهر با توج��ه به نتایج 
اخیرش نمی خواهد در این مس��ابقه بازنده باشد 
و ن��وار موفقیت های خود را در نیم فصل دوم پاره 
شده ببیند. از سویی استقالل تهران هم که هنوز 
در ک��ورس قهرمان��ی حض��ور دارد نمی خواهد با 
نتیجه ای غیردلخواه س��یرجان را ترک کند. باید 
صبر ک��رد و دید مجید جالل��ی می تواند از پس 
اس��تقالل برآید، یا فرهاد مجیدی با موفقیت در 
این ب��ازی تیمش را همچنان در کورس قهرمانی 

می بیند.

 شماره 1211 
 شنبه 3 اسفند 1398  خبر2

ن |
ریا

بلو
ی 

هد
 : م

س
عک

 / 
دی

آزا
اه 

شگ
رز

ر و
م د

و تی
ت د

 رف
زی

| با
 

آرشیو شهباز حسن پور برای چهارمین بار از سیرجان و بردسیر
 به مجلس راه یافت 

نتایج انتخابات مجلس
 اعالم شد

تاریخچه انتخابات مجلس
در سیرجان و بردسیر

بر اساس آمار موجود در آرشیو نگارستان نتایج 10 دوره انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه سیرجان و 
بردسیر طی سال های 1358 تا 1394 بدین شرح است.

  اولین دوره 1358 :
فرماندار و رئیس حوزه انتخابیه: شهید مهدی نصیری الری

نامزدها: احمد ابناجون، مهدی اس��دی، احمد سعیدی نژاد، مرحوم عزت ا... قاسمی، رضا قلی وحید، 
مهدی عربی، نادر خشایار، محّمد حسین ضیغمی ، مهدی کرانی

توضیح: انتخابات اولین دوره مجلس در س��یرجان به دلیل پاره ای مس��ائل و مش��کالت امنیتی و 
اختالفاتی که ایجاد شد در موعد مقرر انجام نشد و لذا با تصمیم وزارت کشور انتخابات سیرجان با دو 
س��ال تأخیر بصورت میان دوره ای در س��ال 1360 برگزار شد که به دلیل میان دوره ای بودن درصد 

کمتری از همشهریان در انتخابات شرکت کردند.

  میان دوره ای سال 1360 :
فرماندار و رئیس حوزه انتخابیه: حمید میرزاده

نامزدها: محّمد اخالقی نیا، رضا قلی وحید، نادر خشایار
مجموع آراء: 19403 رأی

 نماینده منتخب: محّمد اخالقی نیا 15536 رأی
سایر نامزدها: رضا قلی وحید 3017 رأی ، نادر خشایار 692 رأی

  دومین دوره 1363 :
فرماندار و رئیس حوزه انتخابیه: عباس نصرت آبادی)سلیمانزاده(

نامزدها: محّمد اخالقی نیا، سّید احمد حسینی، محّمد طاهری اشعری 
مجموع آراء: 68241 رأی

 نماینده منتخب: سّید احمد حسینی با 45677 رأی
سایر نامزدها: محّمد طاهری اشعری 11516 رأی ، محّمد اخالقی نیا 10167 رأی

  سومین دوره 1367 :
فرماندار و رئیس حوزه انتخابیه: مسعود ارباب

نامزدها: محّمد علی مظفری، سید احمد حسینی، مجید زرگرباشی، محّمد مهدی مفیدی ، ماشاءا... 
پور ملک آبادی

مجموع آراء: 85248 رأی
 نماینده منتخب: سّید احمد حسینی با 53722 رأی

سایر نامزدها: مجید زرگرباشی 30489 رأی، محّمد علی مظفری 179رأی ، ماشاءا... پورملک آبادی 
132 رأی، مهدی مفیدی 69 رأی

  چهارمین دوره 1371 :
فرماندار و رییس حوزه انتخابیه: سّید محمد هاشمی

نامزدها: علی اکبر حیدرپور،  سید احمد حسینی، احمد نصرت آبادی، عباس یزدی زاده، مهدی مفیدی
مجموع آراء: 75240 رأی

 نماینده منتخب: سّید احمد حسینی 52930 رأی
سایر نامزدها: عباس یزدی زاده 10791 رأی، احمد نصرت آبادی 5758 رأی،

علی اکبر حیدرپور 2112 رأی و مهدی مفیدی 231 رأی

  پنجمین دوره 1374 :
فرماندار و رئیس حوزه انتخابیه: محّمد حسین کرانی

نامزدها: سّید احمد حسینی، سید محّمد هاشمی، احمد کریم الدینی، ترابی کیانفر، حسین ضیغمی، 
ببراز خواجویی، عباس یزدی زاده و محّمد مهدی مفیدی

مجموع آراء: 112561
 نماینده منتخب: سّید محّمد هاشمی 51501 رأی

سایر نامزدها: سّید احمد حسینی 48921 رأی، ببراز خواجویی 6529 رأی، عباس یزدی زاده 3930 
رأی، حس��ین ضیغمی 553 رأی، احمد کریم الدینی 99 رأی، ترابی کیانفر 51 رأی و مهدی مفیدی 

40 رأی

  ششمین دوره 1378 :
فرماندار و رئیس حوزه انتخابیه: محّمد حسین کرانی

نامزدها: س��ّید محّمد هاشمی، سّید احمد حس��ینی، احمد برومند بردسیری، محّمد رفیع صادقی، 
علیمحّمد فروتنی، شیخ محّمد محمودآبادی، سّید جالل الدین هاشمی، حمیدرضا کاشف، قنبر کارگر، 
محّمد نادری، کرامت خلیفه ای، غالمرضا شاهبداغی، احمد صداقت، عزیز حیدرآبادی، نیاز علی بنی اسد 

آزاد و غالمعلی نظری مکی آبادی
مجموع آراء: 120427 رأی

 نماینده منتخب: سّید محّمد هاشمی با 56175 رأی
سایر نامزدها: سّید احمد حسینی 40240 رأی، احمد برومند 4089 رأی، محمد رفیع صادقی 3962 
رأی، عل��ی محمد فروتنی 2534 رأی، غالمعلی نظری 2414 رأی، محمد نادری 2335 رأی، ش��یخ 
محمدمحمودآبادی1434 رأی، کرامت خلیف��ه ای 1320 رأی، عزیز حیدر آبادی 963 رأی، غالمرضا 
شاهبداغی 862 رأی، حمید رضا کاشف 249 رأی ، سّید جالل الدین هاشمی 200 رأی، احمد صداقت 

118 رأی و قنبر کارگر شورکی53 رأي

  هفتمین دوره 1382
سرپرست فرمانداري و رئیس حوزه انتخابیه: حسن رحیمي

نامزدها: فرح خسرواني، سّیدمحمد هاشمي، اصغر الری زاده، سّیداحمد حسیني، رضوان کسب زاده، 
هاش��مي راد، اکبر موسی پور بردس��یري، عباس دعاگویي، عباس یزدي زاده، عباس محمودي مؤمن 

آبادي، مهدي شجاعي، نصرا... اسالمي
مجموع آراء: 125869

 نماینده منتخب: سّید احمد حسیني 46357 رأي
سایر نامزدها: عباس دعاگویي 24075 رأي، موسی پور بردسیري21748  رأي، محمودي مؤمن آبادي 
19702 رأي، سّیدمحمد هاشمي 4806 رأي، مهدي شجاعي 2927 رأي، هاشمي راد 1108 رأي، فرح 

خسرواني 277 رأي، نصرا... اسالمي 83 رأي، یزدی زاده 57 رأي، الری زاده 32 رأي.

  هشتمین دوره 1386
فرماندار و رئیس حوزه انتخابیه: غالمعلي موحدي نیا

نامزدها: سّیداحمد حسیني، شهباز حسن پور، حسین دعاگویي ، علیرضا پورابراهیمي، محمود نادري، 
محمدکاظم میرحسیني، رضا محمودآبادي، محمدتقي ستوده

مجموع آراء: 123032 رأي
 نماینده منتخب: شهباز حسن پور 78247 رأي

سایر نامزدها: سّید احمد حسیني 22936 رأي، حسین دعاگویي 13311 رأي، علیرضا پورابراهیمي 
1982 رأي، محمود نادري 1390 رأي، محمدکاظم میرحسیني 1094 رأي، رضا محمودآبادي 300 

رأي، محمدتقي ستوده 149 رأي.

  نهمین دوره 1390
فرماندار و رییس حوزه انتخابیه: محمدعلی توحیدی

نامزدها: شهباز حسن پور، احمد عابدینی، منصورآبیار، هادی طالبیان مقدم، حسین مستقیمی، محمد 
مهدی زاده

مجموع آراء : 141500 رأی
 نماینده منتخب: شهباز حسن پور 69017 رأی

س�ایر نامزدها: منصور آبیار55291 رأی، هادی طالبیان 7557 رأی، حسین مستقیمی 3207 رأی، 
احمد عابدینی 1552 رأی، محمد مهدی زاده 1506 رأی.

  دهمین دوره 1394
فرماندار و رییس حوزه انتخابیه: منصور مکی آبادی

نامزدها: حسن اناری بردسیری،  ابراهیم جهانگیری، شهباز حسن پور، سّید احمد حسینی، مهدیه اسدی 
زیدآبادی، محسن جهانشاهی، علیرضا مؤمنی، سعید قرایی خضری، محمدعلی رضوی

مجموع آراء : 144600 رأی 
 نماینده منتخب: شهباز حسن پور 54970 رأی

سایر نامزدها: سّید احمد حسینی 43766 رأی، شیخ حسن اناری 22526 رأی،  مهدیه اسدی9390 
رأی، محسن جهانشاهی 9069 رأی، علیرضا مؤمنی 2523 رأی، سعید قرایی 1620 رأی، محمدعلی 

رضوی 830 رأی.

 مجموع آراء 
 در بردسیر

 مجموع آراء 
 در سیرجان

 مجموع 
 کل آراء

 ردیف نام کاندیدا

 1 بیگلری حسن پور  شهباز  48864 35580 13284

 2 معتمدی زاده  محمد  46099 34366 11733

 3 ضابطی  معین  7208 6967 241

 4 رنجبر زیدآبادی   زهرا 4143 3636 507

 5 منصوری پور   ملیحه السّادات 1536 910 626

 6 خسروی مشیزی   سعید 1060 103 957

 7 اسالملو قرایی   محسن 1005 952 53

 8 محیاپور لری  مجید  564 553 11

 9 شریفپور  حمید  497 468 29

 10 فضلی گروها  معصومه  382 177 205

 11 دولتی زه   حمید 86 76 10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تقابل فرهاد مجیدی
 با مجید جاللی 

استارت گل گهر
 برای مقابله
با استقالل

نگارستان

تولید انواع محصول در شرکت معدنی و صنعتی 
گل گه��ر در 10 ماه س��ال 98 از 23.4 میلیون 
ت��ن عبور کرد. ط��ی این م��دت 13.3 میلیون 
تن کنس��انتره و افزون بر 10 میلیون تن گندله 
س��نگ آهن در این شرکت تولید شد. به گزارش 
روابط عمومی و ام��ور بین الملل گل گهر، تولید 
انواع محصول در بزرگ ترین تولیدکننده سنگ 
آه��ن ایران با رش��د 2درصدی نس��بت به رقم 
برنامه ریزی شده و افزایش یک درصدی نسبت 
به عملکرد مدت مشابه سال گذشته همراه شد. 
همچنین مجموع تولید کنس��انتره سنگ آهن 

به بیش از 13.3 میلیون تن رس��ید که رشد دو 
درصدی نس��بت به 10 ماه س��ال 97 داشت و 
در عین ح��ال 3درصد بیش از برنامه ریزی بوده 
است. از سوی دیگر کل تولید گندله سنگ آهن 
نیز از رقم 10 میلیون و 89هزار تن گذشت که 
3درص��د بیش از رقم برنامه ریزی و اندکی بیش 
از مدت مش��ابه سال قبل است. گزارش عملکرد 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر نشان می دهد 
در بین کارخانه های فرآوری سنگ  آهن، خطوط 
4تا 7 در رشد تولید پیشتاز بوده اند. این شرکت 
همچنین در مدت مورد بررس��ی توانست افزون 
بر 405 هزار تن کنس��انتره س��نگ آهن از غبار 

کارخانه ها تولید کند.

 EPS رشد 31درصدی◄
ش��رکت معدن��ی و صنعت��ی گل گه��ر )کگل( 
همچنین در مدت 9 ماه س��ال جاری توانس��ت 
رش��د 31درص��دی را در ش��اخص EPS برای 
س��هامداران به ارمغان آورد.گزارشی که نشریه 
چیالن- تریبون رس��می انجمن تولیدکنندگان 
فوالد ایران-  منتش��ر کرده، به تحلیل وضعیت 
بزرگان س��نگ آه��ن در بورس پرداخته اس��ت 
که طب��ق آن صورت های مالی »کگل« نش��ان 
از افزایش 31درصدی ش��اخص EPS از ابتدای 

سال 98 تا پایان آذر ماه جاری می دهد. 
در این گزارش سنگ آهن گهر زمین )کگهر(، 
صبانور، چادرملو و گل گهر بیش��ترین رشد در 
این شاخص را به دست آورده اند. گل گهر البته 
پیشتر توانس��ته بود در شاخص هایی همچون 
سود هر سهم، درآمد و سود عملیاتی رشد قابل 
توجهی را برای س��هامداران رق��م زند. در این 
میان درآمدهای عملیاتی با جهش 48درصدی 
و سود عملیاتی با رشد 23درصدی، همراه شد. 
در همین حال به تازگی، افزایش 108درصدی 
س��رمایه ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر به 
تأیید حسابرس رسیده به طوری که از 4800 
میلیارد تومان فعلی به 10 هزار و 800 میلیارد 
تومان )در ابتدای س��ال جدید( خواهد رسید. 
افزایش سرمایه بزرگ ترین شرکت تولیدکننده  

سنگ آهن کشور، از محل مطالبات حال شده 
و مطالبات نقدی به تأیید حس��ابرس رس��یده 

است.

◄اتمام فاز شناسایی و پی جویی در 9600 
کیلومتر مربع از پهنه های اکتشافی گل گهر 
خبر دیگری از روابط عمومی و امور بین الملل 
ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر حاکی است 
نتای��ج اقدامات اکتش��افاتی توس��ط ش��رکت 
معدن��ی و صنعتی گل گهر، خبر از شناس��ایی 
54 محدوده امید بخش می دهد. این ش��رکت 
تاکن��ون ف��از شناس��ایی و پی جوی��ی 9600 
کیلومتر مربع از پهنه هایی که در اختیار دارد را 
به اتمام رسانده است. هم اینک 11هزار 300 
کیلومتر مربع از مس��احت پهنه هاي اکتشافي 
در اختی��ار »گل گهر« ق��رار دارد که تاکنون، 
فاز شناس��ایي و پي جویي 9600 کیلومتر آن 
) حدود 85درصد( به اتمام رس��یده است. این 
پهنه ها ش��امل پهنه ب��م، پهنه 11، پهنه 13، 
ای��ران مرکزي و محدوده بی��ن معادن گل گهر 
اس��ت. از س��وی دیگر فرایند اخ��ذ مجوزهاي 
قانوني براي  5 محدوده شناس��ایي ش��ده در 
پهنه بم و یک مح��دوده در پهنه 11 در حال 
انجام اس��ت. عالوه بر این انج��ام فعالیت هاي 
تکمیلي اکتش��اف در محدوده هاي بین معادن 
گل گهر، ایران مرکزي و بم  )منطبق بر قوانین 
و مقررات( در حال انجام است. بر اساس نتایج 
اولیه حفاری های انجام ش��ده، ذخایر تخمینی 
کشف شده در محدوده بین معادن گل گهر به 

143 میلیون تن می رسد. 

23/4 میلیون تن انواع محصول کنسانتره و گندله در گل گهر طی 10 ماه 98 به دست آمد 

تولید فراتر از برنامه 



 شماره 1211 
3 شنبه 3 اسفند 1398  پزشکی و سالمت

 | دکتر سعید مکنونی |

 دعوت به همکاری
کارخانه تراکتورسازی عمران سیرجان 

واقع در منطقه ویژه اقتصادی جهت تکمیل کادر پرسنلی، 
از افراد زیر با حداقل 3 سال سابقه کار دعوت به همکاری می نماید:

1- لیسانس صنایع یا مکانیک )سرپرست انبار( 
2- لیسانس ماشین آالت کشاورزی یا مکانیک )مدیر تولید( 

سیرجان، منطقه ویژه اقتصادی، بخش صنعت، پالک 251 
تلفن: 034-42382998 
فکس: 034-42382393 

آگهی شناسایی تأمین کننده 
چمن  زمین  قطعه  دو  دارد  نظر  در  سیرجان  گل گهر  مجتمع  ورزشی  فرهنگی  شرکت 

را  خود  نیاز  مورد  خزانه  چمن  زمین  متر  هزار  پنج  انضمام  به  استاندارد  ابعاد  با  طبیعی 

جهت تمرینات تیم های فوتبال به مدت سه سال از طریق عقد قرارداد اجاره در محدوده 

با فاصله بیست کیلومتر تأمین نماید، لذا مالکین و  شهر سیرجان یا حوالی آن حداکثر 

بهره برداری خود  و مجوز  اجازه ساخت  مالکیت،  واجد شرایط مدارک  تأمین کنندگان  یا 

را با رزومه مختصر حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخه 98/12/10 به نشانی سیرجان، 

بلوار صفارزاده، خیابان مدال ساختمان مجموعه ورزشی سردار سپهبد شهید حاج قاسم 

سلیمانی، مدیریت مجموعه های ورزشی تحویل و رسید دریافت نمایند. 

شماره تماس جهت اطالعات بیشتر: 41425050 

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

خستگی رد تو معنا نداشت ای پدر

 وسعت روح تو را ردیا نداشت ای پدر 
به مناسبت چهارمین سالگرد درگذشت 

مهرعلی بیگلری 
خدا روحش را با ابوالفضل  العباس محشور کند. 

جناب آقای

 حسن محمودآبادی 
ریاست محترم بانک کشاورزی شعبه فلسطین 

از جنابعالی و همکاران گرانقدرتان به ویژه جناب آقای حسین فارسی که در 
انجام امور مراجعین به نحو احسن عمل می نمایید، تقدیر و تشکر به عمل می آید. 

محمد صادقی 

 آقای دکتر آیا مورد مش�کوک به کرونا 
در اس�تان کرمان و یا س�یرجان مش�اهده 

شده است؟
 خیر. تا االن هیچ مورد مشکوکی نداشتیم. البته 
دوره نهفت��ه ویروس در بدن بی��ن 1 تا 2 هفته 
اس��ت و در این مدت بیمار متأس��فانه هیچ گونه 

عالئمی ندارد.
 پس ممکن اس�ت فردی به کرونا مبتال 

باشد و تا دو هفته متوجه نشود؟ 
بله! به همین منظور توصیه می کنم کس��انی که 

در مع��رض افراد مبتال ق��رار گرفته اند مدتی در 
منزل بمانند.

عالئ�م ابتال ب�ه کرونا چیس�ت توضیح 
می دهید؟ 

عالئم آن شبیه آنفلوانزا است. سرفه خشک، تب، 
مشکالت تنفسی و بدن درد و... البته این ویروس 

جدید بوده و رفتار چندان مشخصی ندارد.
آیا تاکنون واکسن یا داروی خاصی برای 

درمان این ویروس به وجود آمده است؟ 
خیر. متاسفانه واکسن یا دارویی وجود ندارد. اما 
سازمان جهانی بهداشت در حال پیگیری ساخت 
واکسن و دارو هست که زمان بَر است. تجربه در 
کشور چین نش��ان داده مردان بیشتر از زنان به 
کرونا مبتال می ش��وند و ابت��الی کودکان به این 

ویروس بسیار کم گزارش شده است.
 احتمال ورود ویروس به سیرجان وجود 

دارد؟
ببینید، چرخه ویروس در دنیا بسیار سریع است. 
حاال که وارد کش��ور ش��ده، احتمال ورود آن به 
تمام ش��هرها وجود دارد و لذا بایس��تی مردم به 

توصیه ها بیشتر دقت و رعایت کنند. 
 در س�یرجان محل�ی ب�رای مبتالی�ان 
احتمالی به ویروس کرونا پیش بینی ش�ده 

است؟
 بل��ه. بخش مجزای��ی در بیمارس��تان امام رضا 
)علیه الّس��الم( که از ساختمان اصلی جدا هست 

برای این منظور پیش بینی شده است.
بهتری�ن راه جلوگیری از ابت�ال به کرونا 

چیست؟ 
شستش��وی مداوم دس��ت ها به مدت30 ثانیه با 
مایع دست شویی از مهمترین راه های جلوگیری 
از ابتال به ویروس کرونا است و اگر صابون یا مایع 
دست ش��ویی در دسترس نیس��ت از ضدعفونی 
کننده ه��ای حاوی الکل اس��تفاده کنند. ضمنا 
مردم بایستی از روبوسی و دست دادن خودداری 
کنند. دهان و بینی خود را هنگام سرفه یا عطسه 
خود و دیگران بپوش��انند. از تماس با افرادی که 
عالئم شبیه آنفلوانزا دارند، خودداری کنند. حفظ 
فاصله یک متری با کس��انی ک��ه عالئم بیماری 
دارند ضروری است. گوشت و تخم مرغ را به طور 
کامل بپزید. افرادی که به عنوان کادر پزش��کی 

درمان��ی و یا در تجمعات حضور دارند بایس��تی 
از ماسک اس��تفاده کنند. ش��هروندان از تماس 

حفاظت نشده با حیوانات خودداری کنند.
 بخش عم�ده ای از مردم نگران موضوع 
این ویروس هستند. شما چه نظری دارید؟

درصد کش��ندگی کرونا ویروس در دنیا 2 تا 2.5 

درصد کل مبتالیان اس��ت. آم��ار کل افراد فوت 
ش��ده مبتال به کرونا در دنی��ا از آمار یک هفته 
تصادفات جاده ای در ایران پایین تر است. به یاد 
داش��ته باشید که اس��ترس ایمنی بدن را پایین 
می آورد و اگر فردی مبتال ش��ود قطعاً اس��ترس 
بیماری او را ش��دیدتر می کند. پیش��گیری واقعاً 

کم��ک می کند. مردم به توصیه های بهداش��تی 
به دقت گ��وش کرده و به آن عم��ل کنند. رقم 
افرادی که به عل��ت ابتال به کرونا فوت می کنند 
باال نیس��ت و حتی از آنفلوانزا کمتر است اما به 
علت همه گیری بیماری، حساسیت آن زیاد شده 

است.
 چنانچ�ه فردی به وی�روس کرونا مبتال 

شد، خانواده وی چه باید بکنند؟
بیم��اران مبتال بای��د به یک��ی از مراکز درمانی 
منتقل شود اما افرادی که دارای عالئم هستند، 
باید در اتاق جداگانه ای بس��تری ش��وند. افراد 
سالخورده یا افراد مبتال به بیماری مزمن قلب، 
ری��ه، کلیه، و دیابت را از آنه��ا دور کنیم. فقط 
اف��رادی در خانه باش��ند که حضورش��ان برای 
مراقبت از بیمار ضروری اس��ت. س��ایر اعضای 
خانواده نی��ز در محل دیگری بمانند. باید با باز 
گذاش��تن در یا پنجره یا دس��تگاه تهویه هوا از 
جریان مطلوب هوا مطمئن باشند. دستمال های 
مصرف ش��ده و دیگر ل��وازم یکبار مصرف را در 
کیس��ه های پالس��تیکی درب دار ق��رار داده و 
س��پس دور بیندازن��د. هنگام تم��اس با خون، 
ترشحات بدن مانند عرق، بزاق، خلط، استفراغ، 
ادرار یا اسهال بیمار حتما از دست کش استفاده 
کنن��د. ه��ر روز س��طوحی مانند پیش��خوان، 
میزکار، وس��ائل حمام، توال��ت، تلفن و تبلت و 
... را تمیز کنند. سطوحی که ممکن است خون 
یا ترش��حات بدن روی آن ریخته شده باشد را 
حتما شسته و ضدعفونی کنند. و دست را حتما 

بالفاصله پس از بیرون آوردن دستکش بشویند.
 شستن دست ها فرمول خاصی دارد؟

بهتر است 5 مرحله شستن دست ها شامل بین 
انگشتان، پشت دست، کف دست، مچ ها، شصت 
و سر انگش��ت ها حتما شسته شود. و این مدت 
حداق��ل 30 ثانیه طول بکش��د. صابون و مایع 
دست شویی موجود ویروس را از بین می برد اما 

بهتر است از مایع استفاده شود.
آیا در مصرف غذا توصیه خاصی ش�ده 

است؟
اس��تفاده از میوه و س��بزی ت��ازه و مواد غذایی 
دارای ویتامین که مقاومت بدن را افزایش دهد 
توصیه می شود. ضمنا بهتر است از فست فودها 
و غذاهای��ی که در بیرون منزل تهیه می ش��ود 
کمتر اس��تفاده کنند. مص��رف میوه هایی نظیر 
پرتغال، گریپ فروت، لیمو، هویج، گوجه فرنگی، 
توت فرنگ��ی، کیوی، و آب کدوتنبل و آب کلم 

توصیه می شود.
آی�ا محدودیت خاصی برای رفت و آمد 

در سیرجان اعمال شده است؟ 
خیر، هیچ محدودیتی در سیرجان وجود ندارد. 
با دس��تور وزیر بهداشت، مرخصی تمامی روسا 
و معاونین دانش��گاه ها و دانش��کده های علوم 
پزشکی سراسر کشور تا اطالع ثانوی لغو و مقرر 
ش��ده که تمامی ماموریت های خارج از کشور 
نیز از دس��تور کار، خارج ش��ود. اما برای ش��هر 
قم پیش��نهاد محدود ک��ردن موقت رفت و آمد 
به حرم مطهرحضرت فاطمه معصومه )سالم ا... 
علیها(، مس��جد جمکران و سایر اماکن زیارتی 
و ... از س��وی وزارت بهداشت، ارائه شده است. 
همچنین با توصیه وزارت بهداشت، لغو اردوهای 
سیاحتی و زیارتی دانشجویی و دانش آموزی و 
همچنین لغو تمامی سمینارها و همایش ها در 

شهر قم تا اطالع ثانوی اعالم شده است.

احسان یزدی

از  مواردی  مش�اهده 
کرونا در ایران و حساس�یت های 
پیش آمده ایج�اب کرد بار دیگر 
نس�بت ب�ه اطالع رس�انی از این 
وی�روس جهت آگاهی بیش�تر از 
عالئ�م و روش های پیش�گیری 
اق�دام کنیم. لذا بدی�ن منظور با 
دکتر محم�د موقری پ�ور معاون 
عل�وم  دانش�کده  بهداش�تی 
پزش�کی س�یرجان دقایق�ی به 
نیس�ت  بد  گفت وگو نشس�تیم. 
بدانی�د کرونا برای نخس�تین بار 
در اواخر دس�امبر سال ۲۰۱۹ در 
»ووهان«، یکی از شهر های بزرگ 
چین ب�ه وجود آمد و با س�رعت 

زیادی شیوع پیدا کرد. 
مس�افران یا ساکنان کشور چین 
با سفر به نقاط دیگر جهان باعث 
انتقال این ویروس به افراد شدند 
و در همی�ن آغاز تعداد زیادی به 
علت ابت�ال به این بیم�اری جان 
خود را از دس�ت دادند. در حالی 
ک�ه ایرانی ها خیلی زودتر منتظر 
ورود کرون�ا به کش�ور بودند روز 
چهارش�نبه باالخره خبر رسمی 
ورود وی�روس به ایران از ش�هر 
ق�م منتش�ر ش�د و خب�ر آن از 
س�وی وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزش�کی تایی�د گردید. 
جایی که دو مرد قمی بر اثر کرونا 
جان باختند و خبرهایی از ابتالی 

افراد در اراک نیز مخابره شد. 

توصیه های معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی سیرجان 

برای مقابله با کرونا چه کنیم ؟

 شستشوی مداوم دست ها به مدت 30 ثانیه با مایع دست شویی از مهمترین 
راه های جلوگیری از ابتال به ویروس کرونا است و اگر صابون یا مایع دست شویی در 
دسترس نیست از ضدعفونی کننده های حاوی الکل استفاده کنند. ضمناً مردم بایستی 
از روبوسی و دست دادن خودداری کنند. دهان و بینی خود را هنگام سرفه یا عطسه 
خود و دیگران بپوشانند. از تماس با افرادی که عالئم شبیه آنفلوانزا دارند، خودداری 
کنند. حفظ فاصله یک متری با کسانی که عالئم بیماری دارند ضروری است. گوشت 
و تخم مرغ را به طور کامل بپزید. افرادی که به عنوان کادر پزشکی درمانی و یا در 
تجمعات حضور دارند بایستی از ماسک استفاده کنند. شهروندان از تماس حفاظت 
نشده با حیوانات خودداری کنند.

 از معاون بهداشتی دانشکده پزشکی پرسیدیم آیا احتمال انتقال
 این ویروس به سیرجان هست یا خیر که گفت: چرخه ویروس در دنیا بسیار سریع 
است و حاال که وارد کشور شده، احتمال ورود آن به همه شهرها وجود دارد
و لذا بایستی مردم به توصیه ها بیشتر دقت و رعایت کنند
 اگر رعایت کنند ان شاءا... مشکلی ایجاد نمی شود. 
وی در پاسخ این سؤال که آیا در سیرجان جای مشخصی برای نگهداری
 بیماران مبتال به کرونا پیش بینی شده گفت: بله. بخش مجزایی در بیمارستان
 امام رضا)علیه الّسالم( که از ساختمان اصلی جدا هست برای این منظور پیش بینی و 
امکانات الزم تعبیه شده است.
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آگهي مناقصه عمومي تجديد شده شماره 98/58/ع
شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد "خرید و نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال 
ورزش�گاه ش�ماره 2 " خود را به ش�رح مندرج در اس�ناد مناقصه از طریق برگزاري مناقصه عمومي به 
ش�ركت فروش�نده واجد ش�رایط واگذار نماید. لذا كلیه متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه 
به آدرس الكترونیكي WWW.GEG.IR  مراجعه و اس�ناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابي 
تأمین كنندگان از قسمت تأمین كنندگان و مشتریان - مناقصه ها دانلود نمایند . مهلت تحویل پاكات 
س�اعت 9 الي 14 روز چهارش�نبه م��ورخ 98/12/14 در مح��ل دفتركمیسیون مع�امالت مجتمع و یا 

دبیرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. 
مدیریت قراردادها و معامالت 
شركت معدني و صنعتي گل گهر

آگهي تمديد مهلت تحویل اپکتها
مناقصه عمومي شماره 98/64/ع

ش�ركت معدني و صنعتي گل گهر )س�هامي عام( موعد تحویل پاكتهای مناقصه مذكور با عنوان" تهیه 
مواد ضد حریق و اجرای پوش�ش ضد حریق كابلها و س�یني كابلهاي كارخانه گندله سازی شماره 1 " را 
از روز شنبه مورخ 98/12/03 به روز چهارشنبه مورخ 98/12/07  و در همان مكانهاي اعالم شده قبلي 
موكول نموده است. ضمنا متقاضیان شركت در مناقصه مي توانند اسناد مناقصه را از سایت اینترنتي به 

نشاني WWW.GEG.IR دانلود نمایند .  سایر شرایط به قوت خود باقي مي باشد .

مدیریت قراردادها و معامالت 
شركت معدني و صنعتي گل گهر

آگهي مناقصه عمومي شماره 98/70/ع
ش�ركت معدن�ي و صنعتي گل گهر )س�هامي عام( در نظر دارد خرید" س�ه دس�تگاه الكتروموتور 
Siemens" مورد نیاز خود را به شرح مندرج در اسناد مناقصه از طریق برگزاري مناقصه عمومي به 
شركت فروشنده واجد شرایط واگذار نماید. لذا كلیه متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه 
ب�ه آدرس الكترونیك�ي WWW.GEG.IR  مراجعه و اس�ناد مذكور را به همراه فرم پرسش�نامه 
ارزیابي تأمین كنندگان از قس�مت تأمین كنندگان و مش�تریان - مناقصه ها دانلود نمایند. مهلت 
تحویل پاكات س�اعت 9 الي 14 روز شنبه م��ورخ 98/12/17 در مح��ل دفتركمیسیون مع�امالت 

مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. 

مدیریت قراردادها و معامالت 
شركت معدني و صنعتي گل گهر

فراخوان تجديد مناقصه عمومي یک مرحله ای تهیه مصالح و

 اجرای جدولگذاری معارب سطح شهر شماره 4 سال 1398 )نوبت دوم(
شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر: تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری معابر سطح شهر شماره 4 
به شماره 2098005674000115 را از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت برگزار نماید. كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت 
اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاكت ها از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی 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 مذكور و 

دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1398/11/26 می باشد. 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 18 روز دوشنبه تاریخ 1398/12/5  
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19 روز  پنج شنبه تاریخ 1398/12/15 
زمان بازگشایی پاكت ها: ساعت 14:40 روز  دو شنبه تاریخ 1398/12/19 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت ها: 
آدرس: سیرجان، میدان انقالب شهرداری مركزی امور قراردادها و تلفن 034-41325077

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

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

علی حاج محمدی 

یک��ی از نکات��ی ک��ه باید م��ورد توجه 
مس��ئوالن آموزش��ی کش��ور و اس��تان 
کرمان به عنوان یکی از اس��تان هایی که 
بح��ث تعلیم وآموزش در آن به واس��طه 
برخ��ی محرومیت ها هم��واره با چالش 
همراه است موضوع عدم امکان تحصیل 
برای بس��یاری از دانش آموزان است که 

باید دالیل آن بررسی و مرتفع شود.
وج��ود  به دلی��ل  کرم��ان  اس��تان 
پتانسیل های  و  توس��عه  زیرساخت های 
رش��د ک��ه در هم��ه ی بخش ه��ا دارد 
نمی تواند از این زیرس��اخت مهم یعنی 
آم��وزش غفل��ت کن��د و چنانچه غفلت 
ش��ود تبعات آن می توان��د اثرات منفی 
زیادی به ج��ای بگذارد. چندی قبل در 
آبان امسال معاون آموزش ابتدایی اداره 
کل آم��وزش و پرورش اس��تان کرمان 
گفته بود: »در س��ال تحصیلی گذش��ته 
از س��وی وزارتخانه۶۶۰۰ مورد بازمانده 
از تحصیل در مقطع ابتدایی در اس��تان 
اعالم شده اس��ت« یحتمل که این آمار 
اگر از 7 هزار نفر تجاوز نکرده باشد کمتر 
نباید شده باشد چرا که به استناد برخی 

مشکالت تحصیلی در خانواده ها که هر 
روز ب��ر دامنه ی آن به خاطر مش��کالت 
مالی و اقتصادی اضافه می شود بر تعداد 
اف��راد ترک تحصیل و محروم از آموزش 
نیز اضافه می ش��ود و ای��ن دو رابطه ی 
مس��تقیمی با هم دارند« البته این مقام 
مس��ئول در آن مصاحبه افزوده بود »با 
پیگیری های��ی که به عم��ل آمده برخی 
از این افراد شناس��ایی و جذب شده اند. 
« ک��ه باید دید این ج��ذب چگونه بوده 
و آی��ا زمینه تحصیل ب��رای ایرانی هایی 
که به دلیل کمبود امکانات آموزش��ی و 
یا تمکن مالی نمی توانند بچه های ش��ان 
را ب��ه ادامه تحصی��ل وادار کنند و یا به 
نوعی ترک تحصیل می کنند فراهم شده 
یا نه. در همین س��یرجان با وجودی که 
با پیگیری مس��ئوالن ارشد شهرستان و 
یا هّمت خیرین مدرس��ه س��از،  زمینه 
توس��عه ی مدارس و رفع کمبود فضای 
آموزشی بیش��تر از قبل فراهم شده اما 
هنوز نارس��ایی هایی وج��ود دارد. البته 
مس��ئوالن آموزش و پرورش س��یرجان 
اعتقاد دارند آمار افراد بازمانده از تحصیل 
در سیرجان نزدیک به صفر است که به 
نظر می رس��د اینگونه آم��ار دادن نوعی 

بلندپروازانه است چرا که این شهرستان 
هم در بس��یاری مشکالت تحصیلی چه 
مربوط به دولت باشد و یا چه مربوط به 
خود خانواده ها با بقیه اس��تان مشترک 
اس��ت هر چند مش��کالت اینجا با مثاًل 
ش��هرهای جنوبی اس��تان قابل مقایسه 
نیس��ت. البته نمی توانیم تالش هایی که 
در س��الیان اخیر برای توسعه ی ساخت 
و س��ازها و تأمین تجهیزات آموزشی در 
سیرجان ش��ده را نادیده گرفت ولی به 
هر ح��ال نمی توان هم ب��ا ضرس قاطع 
گف��ت این آم��ار نزدیک به صفر اس��ت 
چرا که بیش��ترین دلی��ل بازماندگی از 
تحصیل و ت��رک تحصیل فقر فرهنگی، 
فقر اقتصادی و بدسرپرس��تی است که 
همه ج��ا آثارش وجود دارد اگر چه آثار 
آن  در مناطق جنوب و ش��رق اس��تان 
بیشتر است. علی ایحال آنچه مهم است 
ضرورت احساس مس��ئولیت بیشتر در 
آموزش وپرورش، مس��ئوالن فرهنگی و 
رس��انه ای اس��تان و خود خانواده هاست 
تا با ایجاد بس��تر و زمینه های بیش��تر و 
بهتر با حمایت سایر دستگاه های ذیربط 
از آمار بازمان��دگان از تحصیل کم کرد. 
تردیدی نیست بزرگ شدن بچه ها بدون 

تعلیم و کسب س��واد، تبعات اجتماعی 
و فرهنگ��ی زی��ادی خواه��د داش��ت و 
آس��یب های فراوان��ی ب��ه خانواده ه��ا و 

جامعه وارد می سازد. 

◄ 105 هزار بازمانده در کشور
ای��ن آم��ار در کش��ور چگونه اس��ت؟ 
چندی پی��ش بنیاد ک��ودک در ایران 
از آم��ار 141 هزار ک��ودک بازمانده از 
تحصی��ل در ای��ران خب��ر داده بود که 
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و 
پ��رورش در واکنش به اعالم این آمار با 
تأیید آن این هفته گفت: البته ۳۶ هزار 
نفر از آن��ان را به مدارس برگردانده ایم. 
دکت��ر رضوان حکی��م زاده گفت: قطعاً 
آنچه که مطلوب ماس��ت، این است که 
هیچ کودکی بیرون از مدرس��ه نباشد و 
همه کودکانی که در س��ن یادگیری و 
تعلیم هس��تند در داخل مدارس باشند 
و برای اینکه ای��ن اتفاق بیافتد وظیفه 
آموزش و پرورش فراهم کردن مدرسه 
و معلم اس��ت. معاون وزی��ر آموزش و 
پرورش گفت: یک��ی از اقدامات مهمی 
که می توان در کنار مدرسه سازی انجام 
داد، رفع موان��ع کودکان برای تحصیل 
اس��ت؛ یعنی زمانی که ما مدرسه ای در 
منطقه مح��روم ایجاد می کنیم، به این 
موضوع هم توجه داشته باشیم که اگر 

دانش آم��وزان آن منطقه لوازم التحریر، 
کفش و لباس مناس��ب ب��رای ورود به 
مدرس��ه نداشته باش��د، طبیعتاً امکان 
ورود به مدرسه را هم نخواهند داشت، 
بنابراین ش��اید قسمتی از کارهای خیر 
می تواند به این ش��کل توس��ط خّیرین 
دنب��ال ش��ود و در جه��ت رف��ع موانع 
حضور کودکان در مدرس��ه باش��د. وی 
اف��زود: آن بخ��ش از کار ک��ه به عهده 
آموزش و پرورش است با برنامه انسداد 
موان��ع بی س��وادی ب��ه ص��ورت جّدی 
پیگی��ری می ش��ود، اما با تقس��یم کار 
ملّی که پیگیری شده امیدوار هستیم، 
هم افزایی بین دستگاه ها منجر به ارتقا 
جذب کودکان بازمانده از تحصیل شود 
و م��ا بتوانی��م همه ک��ودکان را جذب 

کنیم.
معاون آم��وزش ابتدایی وزارت آموزش 

از  تع��دادی  داد:   توضی��ح  پ��رورش  و 
کودکانی که در م��دارس حضور ندارند 
به دلیل جابه جایی از مناطق و شهرهای 
مختلف اس��ت و همین موجب شده در 
آم��ار بازمانده از تحصیل ها قرار بگیرند. 
نکت��ه قاب��ل توجه دیگر این اس��ت که 
برخ��ی از ک��ودکان نی��ز معلولیت های 
شدیدی دارند که نمی توانند در مدرسه 
حضور داش��ته باش��ند و باید س��ازمان 
بهزیس��تی در این زمین��ه ورود کند تا 
امکان حضور این کودکان در مدرس��ه 
فراه��م ش��ود. وی خاطرنش��ان کرد:  تا 
جای��ی که به ما به عنوان وزارت آموزش 
و پرورش مربوط می  ش��ود، در هرجایی 
که الزم باش��د معلم و مکان آموزش��ی 
را فراه��م می کنی��م، ام��ا در جایی که 
خانواده ها به دلی��ل تعصبات یا باورهای 
غلطش��ان اجازه ادامه تحصیل به دختر 

دانش آموزشان یا اجازه حضور آن ها در 
مدارس ش��بانه روزی را نمی دهند، باید 
س��ازمان های فرهنگی وارد کار شده و 
صدا و س��یما نیز فعالیت مؤثر داش��ته 
باشد. حکیم زاده گفت: در برنامه انسداد 
موانع بی سوادی پیش بینی کرده ایم که 
از دهیاران، معتمدین محلی و نیروهای 
روحانی ب��رای تغییر در نگرش برخی از 

این خانواده ها کمک بگیریم.

◄ تکلیف شب عید تخّلف است
مع��اون وزیر آموزش و پ��رورش درباره 
ح��ذف پی��ک ن��وروزی و در قب��ال آن 
تکلیف های س��نگینی که برخی معلمان 
برای ش��ب عید به دانش آموزان تحمیل 
می کنند، گفت:تکلیف دادن برای ش��ب 
عید تخلّف است، ما درخواست مان این 
اس��ت که معلمان هم به کودکان و هم 
ب��ه ایّام عید و تعطی��الت بچه ها احترام 
بگذارند و نگران نباش��ند، زیرا بچه های 
ما از طریق فعالیت های داستان نویس��ی 
خوب��ی  یادگیری ه��ای  کتابخوان��ی  و 
خواهند داشت. وی به نکته دیگری هم 
اش��اره کرد و گفت: درباره آس��یب های 
اجتماعی که م��دارس ابتدایی را هدف 
ق��رار داده بای��د عرض کنم ک��ه ما باید 
بتوانیم اقداماتی انجام دهیم که مدارس 
ابتدای��ی م��ا محیط های ام��ن روانی و 
عاطفی داش��ته باش��ند، مدرسه ای که 
بچه ه��ا در آن احس��اس احترام و عزت 
نف��س کنن��د بازدهی بیش��تری دارد تا 
تکلیف زیاد و فشار به آن ها. به نظرم ما 
هرچقدر بتوانیم مهارت های ابراز وجود، 
ارزش��مندی، خودآگاهی و جرأت را در 
کودکان پرورش بدهیم اثرات بیش��تری 
دارد و کودکان ما در حال و آینده کمتر 

درگیر آسیب های اجتماعی می شوند.

 اگر چه آمار بازماندگان از تحصیل در استان کرمان باالست اما برای کاهش این آمار اقداماتی در حال انجام 
است. در سیرجان هم با وجودی که با پیگیری مسئوالن آموزش و پرورش و حمایت مسئوالن ارشد شهرستان و 
همت خیرین مدرسه ساز،  زمینه توسعه ی مدارس و رفع کمبود فضای آموزشی خیلی بیشتر از قبل فراهم شده
اما هنوز کمبودها و نارسایی هایی وجود دارد. از سویی خانواده هایی هستند که به دالیل واضح
توان فرستادن بچه های شان را به مدرسه ندارند. 

 بیشترین دلیل بازماندن از رفتن به مدرسه و ترک تحصیل، معموالً فقر فرهنگی، فقر اقتصادی و بدسرپرستی 
در خانواده هاست که آثارش همه جا از جمله در جنوب و شرق استان بیشتر دیده می شود. اگر برخی بچه ها 
لوازم التحریر، کفش و لباس مناسب برای ورود به مدرسه نداشته باشند، طبیعتاً امکان ورود به مدرسه را هم 
نخواهند داشت. بنابراین در کنار مدرسه سازی شاید قسمتی از کارهای خیر می تواند به این شکل توسط خیّرین 
مطرح و در جهت رفع موانع حضور کودکان در مدرسه دنبال شود. 

آخرین آمار افراد بازمانده از تحصیل در استان کرمان

7 هزار نفر
 امکان تحصیل ندارند 

 تکلیف دادن برای شب عید تخلّف است



مریم کاظمی 

چندی قبل خبر دادیم مجموعه رمان سیصد 
صفحه ای » از سیرجان تا مسکو« نوشته بانو 

معصومه گنجی از نویس��ندگان خوش قلم 
همشهری توسط انتش��ارات عصر مدرن، به 

بازار کتاب آمده است. 
از آنج��ا که این رم��ان تاریخی مورد توجه 

عالقه مندان قرار گرفته در گفتگو با نویسنده 
از کم و کیف آن بیشتر مطلع شدیم. داستان  
این رم��ان تاریخی درباره ی��ک خانواده ی 
س��یرجانی و بانویی اس��ت ک��ه در بازه ی 
زمان��ی س��ال های 1288 ت��ا 1359 اتفاق 
افتاده اس��ت. کس��ی که  نماینده جامعه ی 
آن روز اس��ت و در ارتباط��ات تنگاتنگ با 
تحّوالت تاریخی و اجتماعی هم س��و است. 
این رمان عاشقانه، عشق دختری بی پناه به 
نام »هما« را به تصویر می کش��د که مورد 
خشونت های قومی قرارگرفته است. هما با 
پدرش از مس��یر فارس روانه سیرجان شده 
و با خانواده حشمت خان آشنا وزندگی اش 
به تصویر کش��یده می ش��ود ت��ا جایی که 
فرزندش عباس بنا به ش��رایط آن زمان به 
مسکو )اتحاد جماهیر شوروی سابق(  سفر 
می کند و ماجراهای��ی در اردوگاه های کار 
اجباری برایش پیش می آید؛ که از جزئیات 
خواندن��ی آن، خوانندگان می توانند با تهیه 
کتاب از انتش��ارات عصر مدرن در خیابان 
سعدی بیشتر مطلع شوند.معصومه گنجی 
نویسنده رمان، در کتاب خود از حاج رشید، 
اسفندیار خان و حسین خان بچاقچی، امیر 
اعظم، ش��وکت الس��لطنه س��عیدی، مراد 
علیمراد، ژنرال سایکس انگلیسی و بسیاری 
چهره ه��ای دیگر ک��ه در زم��ان وقوع این 
داس��تان زنده بوده اند هرکدام به نوعی نام 

به میان آورده است.
اما معصوم��ه گنجی کیس��ت؟ این بانوی 
س��یرجانی عالقه من��د به نویس��ندگی که 

پرس��تاری خوان��ده، س��ال 85 اق��دام به 
تأس��یس یک مهدکودک می کند. او چند 
س��الی را با بچه ها می گذران��د و همزمان 
دس��ت به قلم می برد تا داس��تان هایی از 
بودن با بچه ه��ا را روایت کند. عالقه او به 
نوشتن وی را به کالس های داستان نویسی 
در تهران می کش��اند و در سال 93 موفق 
می ش��ود با رتب��ه ی عالی ای��ن دوره ها را 
س��پری و به س��یرجان برگردد تا داستان 
نویسی حرفه ای را در شهرش شروع کند. 
بانو گنجی در س��ال های93و 94 عهده دار 
ت��ا  می ش��ود  نگارس��تان  طن��ز  س��تون 
واقعیت های اجتماعی را در قلب طنز و به 
بیانی ساده و خواندنی منتشر کند. گنجی 
همزمان در نش��ریه نخلستان که زیر نظر 
آموزش وپرورش منتشر می شد قلم می زد 
ت��ا از داش��ته هایش ب��رای مخاطبان آن 
نش��ریه نیز اس��تفاده کند. او همچنان به 
نوشتن ادامه می دهد تا اینکه 5 سال قبل 
رمان مذکور را ش��روع می کند و با وقفه ی 

یک ساله ای که به دلیل به دنیا 
آم��دن فرزندش پی��ش می آید 

پایان می دهد. 
بانو گنجی کتاب شعری نیز در 
دس��ت چ��اپ دارد و همچنین 
درص��دد اس��ت رم��ان تاریخی 
و خواندن��ی دیگ��ری از دوران 
صف��وی ب��ه رش��ته ی تحری��ر 
درآورد. او از بان��و مه��ری مؤید 
آزادیخ��واه،  اس��تاد  محس��نی، 
فرزین س��لیمی انتشارات عصر 
نگارستان  مسئول  مدیر  مدرن، 
و همچنی��ن از همس��رش علی 
معین��ی که در این م��دت او را 
حمایت ک��رده تقدیر می کند و 
آرزو می کند همچنان بتواند به 

نوشتن ادامه دهد.  

◄ رمانی آمیخته به رئال و تخیل
اما دکتر فردین سلیمی مدیر انتشارات عصر 
مدرن نی��ز درباره این کتاب و نویس��نده اش 
گفت:  طی جلساتی که با ایشان و تعدادی از 
اهل فن داشتیم توانستیم این نام را برای کتاب 
انتخاب کنیم . این رمانی عاشقانه و آمیخته از 
رئال اس��ت که از کوچه ها و اسامی واقعی در 
آن استفاده شده اس��ت. این کتاب 3 سال در 
شورای بازبینی مورد بررسی قرارگرفت، طراح 
و تصویرگ��ر آن آقای ف��رزاد آزادی هم برای 
طراحی آن وقت بس��یاری صرف کرد و شاید 
به جرأت بگویم طراحی و چاپ این کتاب جزو 
منحصربه فردتری��ن کتاب های انتش��اراتی ما 
اس��ت که در آینده ای نزدیک و قبل از پایان 
س��ال از آن رونمایی خواهیم کرد. وی افزود: 
اشاره به این نکته هم شایان اهمیت است که 
بانو محمدی از نویسندگان شهرمان با خواندن 
این کتاب به جذابیت آن اشاره کرده و مطالعه 
آن را ب��ه عالقه مندان داس��تان های تاریخی 

توصیه کرده است.

 شماره 1211 
5 شنبه 3 اسفند 1398  فرهنگ و هنر

رس��ول نصرت آب��ادی 26 س��اله از هنرمن��دان جوان 
همشهری است که از سال 88 به هنر نقاشی پرداخته 
و تاکنون در 12 نمایش��گاه و جش��نواره شهرستانی و 
اس��تانی ش��رکت و آثار خوب خ��ودش را به نمایش 

گذاشته است.
نصرت آبادی به  واسطه ی کارهای زیبایش توانست در 
خردادماه سال گذشته در گالری شرقی برج میالد نیز 
نمایشگاه انفرادی برپا کند که با استقبال عالقه مندان 

تهرانی مواجه شد. 
این هنرمند برجسته ی همشهری دو نمایشگاه گروهی 
نیز در خارج از کشور یکی در گالری لونا شهر استانبول 
ترکیه و دومی در گالری لیندا ش��هر پاریس فرانس��ه 
برگزار نمود. نصرت آبادی هنرمندی اش در موسیقی 
را نیز هفته قبل هم زمان با روز مادر با س��اخت کلیپی 
به همین مناسبت به اوج رساند. و آن را تقدیم مادران 

سرزمینش کرد.

فعالیت های 
چندمنظوره 
فرهنگی

محمدعلی آزادیخواه 

سراب، همان آب تشنه و َهریج از پا افتاده است
■ عش��ق به پروازهای باال باالها بود که پرنده ی کوتاه پرواز را 

همراه و همسفر پرنده ی بلند پرواز کرد.
■ عشق به رشد و بالندگی و سرسبزی بود که گیاه ریشه اش را 

وا داشت بیشتر در زمین فرو رود و انشعاب یابد.
■ با رفتن و رفتنت س��ایه ات را که به گردش نمی بری؛ بلکه عقل و ش��عورت را به کار 
می اندازی و به رهروی معقول می رس��ی.  ■ خاکس��تر، همان آت��ِش »آتش بس« داده 

شده است.
■ سراب، همان آب تشنه و هریِج از پا افتاده است. )هریج: تشنگی زیاد کشیده و حالت 

ضعف و بی رمقی به علِّت تشنگی و گرمازدگی پیدا کرده(.
■ تیغ های برآمده ی خورشیِد جان افروز، پرده ی جنایاِت شب را پاره می کند.

■ خوابی پربهاس��ت که پشتوانه پشت و پناهِ »َسْر به هوشی« و هوشمندی و َفراَزندگِی 
فردایمان باشد.

■ خوش به حال آنها که می فهمند در سرشان مغزی هست که می توانند با آن بیندیشند 
و خالقیت داشته باشند و خود را خوب بسازند و به خودساختگی مطلوبی برسند.

■ خشکسالی، پُر رو، پُر رو، آب را از ماهی ها می دزد و صرِف توسعه ی َسراب ها می کند.
■ ش��ب را افقی پش��ت س��ر می گذاریم تا روز را عمودی و هوش��مندانه با سرافرازی و 

سربلندی سپری کنیم.
■ باید دانش��جو باش��یم و دانشجو برای ش��نیدن صدای پای دانش که فرا می خواندش، 

گوشش را لبریز از سکوت می کند.
■ »دردناکترین سقوط« افتادن »پرواز« از آن باال باالهاست.

■ سایه ها از دراز کشیدن و درختان از ایستادن هرگز خسته نمی شوند.
■ تنبلی، بی رگی، بی غیرتی و غفلت باعث شدند بقیه ی عمرم را در حال خودکشی و به 

جایی نرسیدن بگذرانم. ■ دوستی های امروزه، یعنی سالم و خداحافظ!
■ تا کار نباشد، دسِت بگیر زیاد می شود و دسِت بده کم.

■ روزگار بلد است که شکم های سیر و برآمده را زیر چه سینه هایی بگذارد.
■ در خیلی جاها دسْت دسِت کسی است که دست به جیب می برد.

■ حضرت جناب، تا صد هزار آمین گو نداشته باشد، یک کلمه دعا نمی خواند.
■ خوشا دیاری که کدخدا را ببینی، ده برایت شیشکی َدر ُکند.

خبر

کاریکلماتور

کرمان، برای شرکت در طرح 
پایتخت کتاب ایران آماده می شود

در جلس��ه مدیرکل ارشاد با شهردار کرمان مقرر شد دبیرخانه اجرایی طرح 
انتخاب پایتخت کتاب ایران برای شهر کرمان از سوی شهرداری ایجاد گردد. 
در این جلس��ه تصمیم گرفته شد تا شهرداری دبیرخانه ای با همین عنوان 
تشکیل دهد تا فعالیت ها و اقدامات منسجم تر و با برنامه مشخص دنبال شود. 
مدیرکل ارشاد گفت: در جلسه شورای فرهنگ عمومی که بخشی از دستور 
کار آن به موضوع کتاب و کتاب خوانی اختصاص داشت، استاندار و امام جمعه 
کرمان بر اجرای کارهای گس��ترده تر در حوزه ترویج فرهنگ مطالعه تأکید 
کردند. پس از آن و به پیشنهاد کارگروه فرهنگی پژوهشی و این اداره کل، 
طرح پایتختی کتاب ایران مطرح شد؛ با این دیدگاه که همه ایده ها، نظرات و 
زیرساخت ها در حوزه کتاب و کتاب خوانی در این طرح دیده شده و منجر به 
اتفاقات خوبی در شهر خواهد شد که در نهایت در شورای فرهنگ عمومی 

مصوب که در چشم انداز14۰۰ اجرایی شود.

روایتی از یک رمان تاریخی با داستانی رئال آمیخته  با تخیل

از سیرجان تا مسکو

گردآورنده : ولیحه ایران نژاد  *

 * مشاور و کارشناس ارشد
 محصوالت سالمت محور

اطالع رس��انی: به گزارش خبرنگار حوزه کلینیک گروه 
علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، مدتی هست که 
نام قارچ��ی با عنوان گانودرما به گ��وش می خورد و در 
پ��ی آن قهوه گانودرما که هم��گان از خواص آن تعریف 
می کنند و بعضاً به یکدیگر پیش��نهاد می کنند که حتماً 
از آن استفاده کنند؛ اما سؤالی که در این میان به وجود 
می آید و امروز باشگاه خبرنگاران جوان قصد دارد به آن 
پاسخ دهد این است که؛ کدام بیماران می توانند از قهوه 

گانودرما و خواص آن بهره ببرند؟

◄ قهوه گانودرما چیست؟
قهوه گانودرما نوش��یدنی با عصاره ق��ارچ قرمز و دانه های 
قهوه بوداده است که  Ganoderma lucidum، عنصر 
اصل��ی آن بوده و جالب اس��ت بدانید ای��ن ماده در چین 
باستان به عنوان قارچ جاودانگی نامیده می شود و ازجمله 

قلیایی ترین مواد روی زمین محسوب می شود.
قهوه گانودرما نوعی نوشیدنی به صورت پودر فوری است 
و ح��اوی پودر قهوه و عص��اره قارچی به نام »گانودرما« 
اس��ت. قارچ گانودرما خواص درمان��ی دارد و به نام های 
»قارچ جان افزا«، »ِریش��ی« یا »لینگژی« هم ش��ناخته 
می ش��ود. در ساخت قهوه گانودرما از مواد دیگری مانند 
ش��کر، مکمل قهوه و گیاه��ان دارویی هم بهره می برند. 
گفته می ش��ود که این قهوه ی جذاب هم مفید اس��ت و 
هم عالوه بر مزایای زیادی که دارد در ترک و کم کردن 
قهوه ی مصرفی عادی به ش��ما کم��ک می کند این امر 
بدین معناس��ت که؛ دیگر قهوه عادی مصرف نمی کنید، 
ام��ا انرژی موردنیاز از قهوه را، »گانودرما« در اختیارتان 
قرار می دهد. در تولید قهوه گانودرما از ترکیب دانه های 
قه��وه تفت داده ش��ده و عصاره ی قارچ قرم��ز گانودرما 

استفاده می شود.

◄ خواص درمانی قهوه گانودرما
جلوگیری از عفونت های ویروسی مانند آنفوالنزا، کاهش 
عالئم برونش��یت و آس��م، حفاظت از کبد، آرام بخش��ی 
و بهبود کیفیت خ��واب، کاهش عالئم زخم معده، بهبود 
تبخال، کمک به بدن برای مقابله با اس��ترس های روزانه، 
غنی از ویتامین  C، کلس��یم، آهن، فسفر، پتاسیم، انرژی 
پایدار را به وجود می آورد و دفاع طبیعی بدن شمارا افزایش 
می دهد. این قهوه، با توجه به  دارا بودن مقادیر بس��یار از 
آنتی اکس��یدان ها، می تواند در مبارزه با پیری و اس��ترس 
عملکرد بالقوه ای داش��ته باش��د. برخی مطالعات نش��ان 
می دهد که میزان آنتی اکسیدان ها در قهوه گانودرما بیشتر 
از چای سبز و کاکائو است. ماده اولیه آن عصاره قارچ قرمز، 
دارای مقدار  زیادی گلوتاتیون است که همچنین به عنوان 

آنتی اکس��یدان اصلی شناخته می ش��ود   این مواد مغذی 
به س��م زدایی از کبد و کلیه ها کمک می کند، درحالی که 
توانای��ی بدن ش��ما برای از بی��ن بردن س��موم را بهبود 
می بخشد.  افرادی که سطح گلوتاتیون کمی دارند بیشتر 
احتمال دارد که دچار مشکالت قلبی عروقی، بیماری های 
عصبی، خستگی مزمن و  اختالالت ایمنی شوند. عالوه بر 

این، گلوتاتیون باعث طول عمر بیشتر می شود.  

◄ درمان قطعی زخم معده و اثنی عشر؛ بدون دارو!
قهوه گانودرما همچنین حاوی ویتامین  C  است که منجر 
به کاهش خطر ابتال به عفونت های ویروس��ی می ش��ود. 
همچنین عملکرد کبد و  کلیه را بهبود می بخش��د، عالئم 
آسم را کاهش می دهد و مقاومت بدن را در برابر استرس 
افزایش می دهد. تحقیقات نش��ان می دهد که  سطح قند 
خون را حفظ می کن��د و از بدن در برابر دیابت محافظت 

می کند.  

◄ قهوه گانودرما برای چه بیمارانی تجویز می شود؟
ب��رای ورزش��کاران که ناچ��ار به اس��تفاده از مکمل ها 
هس��تند، بهتری��ن مکمل برای تقویت، عضله س��ازی، 
انرژی بخش��ی باال و افزایش ت��وان حرکتی، قهوه های 
غنی ش��ده با گانودرما به ترتیب، کافه س��وپریم و موکا 

اس��ت که با پاک س��ازی کبد و ترمیم بدن ورزش��کار 
کمک می کند.

◄ بیماری تخمدان زنان و قارچ سطحی زنان
گیاه گانودرما عامل تمدد اعصاب اس��ت بنابراین به بهبود 
س��ردرد های ناش��ی از درد عصبی کم��ک می کند. تری 
ترپن ها و آدنوزین مونو فسفات موجود در این گیاه به خوبی 
کلس��ترول ناخواسته، مواد چرب و حتی لخته های خونی 
که باعث انسداد در رگ های خونی مغز می شود را از بین 
می برد. س��ردرد های میگرنی که به علت کمبود منیزیم 
است با مصرف روزانه قهوه گانودرما بدن 15 برابر منیزیم 

بیشتر از منیزیم موجود در کلم بروکلی دریافت می کند.

◄ درمان سیاتیک
بیماری پارکینسون )PD( یک بیماری رایج تخریب سلولی 
است که به لحاظ بالینی با ویژگی های ُکندی درحرکت، 
سخت شدن عضله ها، لرزش اندام و عدم تعادل تشخیص 
داده می ش��ود. با پیشروی این بیماری بسیاری از بیماران 
ش��اهد عالئم غیر موت��وری، مانند اضطراب، افس��ردگی، 
یبوس��ت و زوال عقل خواهند بود. با اینکه دارو هایی برای 
تخفیف عالئم این بیماری وجود دارد، اما استفاده مداوم از 
آن ها در کند شدن روند پیشروی بیماری تأثیرگذار نبوده 

و حتی با برخی عوارض جانبی همراه است به همین خاطر، 
یافتن روش های درمانی محافظ عصبی باهدف ُکند یا حتی 

متوقف ساختن روند تخریب موردتوجه قرارگرفته است.

◄ چرا هرروز باید قهوه بخوریم؟
ش��واهد متعددی نشان داده اند که التهاب عصبی در بروز 
بیماری پارکینسون دخیل است. شواهد جدید نیز حاکی 
از آن هستند که میکروگلیا در تخریب سلولی پیش رونده 
در PD نقش مهمی داشته و می توان از آن به عنوان یک 

هدف درمانی امیدوارکننده استفاده کرد.
گانودرما لوسیدوم )GL(، یک گیاه دارویی در طب سنتی 
چین اس��ت که در آزمایش ها ی بالینی نشان داده دارای 
تأثیر محافظت نورونی احتمالی اس��ت و ما را به سوی این 
فرضیه سوق می دهد که احتماالً دارای خواص ضدالتهابی 

و تعدیل کننده سیستم ایمنی بدن است.
کمب��ود روی، تیتانیوم، آهن، منگنز و مس در بدن باعث 
س��فید ش��دن و ش��کنندگی مو ها می ش��ود. طبق نظر 
متخصصان تغذیه، افرادی که دچار س��فیدی مو هستند 
باید میوه هایی همچون سیب، گالبی، هلو و همه میوه هایی 
که سرشار از فلزات گوناگون خصوصاً فلز منگنز هستند و 
نیز مصرف س��بزی هایی همچون سیر، پیاز، موسیر و تره 
که دارای منگنز هستند را در برنامه غذایی خود بگنجانند. 

ب��ا مصرف منظم روزانه قهوه های گانودرما که حاوی مواد 
معدنی و ضد پیری هس��تند و مص��رف طوالنی مدت آن 
باعث تقویت مو و جلوگیری از ریزش مو و س��فید شدن 
مو می ش��ود. جهت درمان واریس و درد های زانو، دیسک 
کمر، پادرد، روماتیس��م، س��یاتیک، واریس و درد مفاصل 
کب��د چرب؛ راه درمان کبد چرب مصرف روزانه قهوه های 
گانودرما و هات چاکلت گانودرماست که خاصیت سم زدایی 
و پاک کنندگی کبد از س��موم اس��ت که این محصول به 

پادشاه پاک سازی بدن از سموم معروف است.

◄ استرس و اضطراب
س��لیاک یک اخت��الل خود ایمن��ی روده باریک با زمینه 
ژنتیکی اس��ت. در این بیماری گوارش��ی پرز ه��ای روده 
باریک آسیب دیده و در جذب مواد اختالل دارد؛ اگر بیمار 
به مصرف قهوه حساس��یتی نداش��ته باشد می تواند قهوه 

گانودرما مصرف کند

جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد این قهوه
با شماره 09211151027 تماس حاصل نمایید.

sefiran_salamat

کدام بیماران می توانند از قهوه گانودرما و خواص آن بهره ببرند؟

قهوه گانودرما  همچنان حاوی ویتامین  C  است
 مصرف این قهوه، عملکرد کبد و  کلیه را بهبود می بخشد.



گروه شهر 

به دنب��ال چندی��ن فقره تم��اس  و دریافت 
تصویر و فیلم از طرف برخی شهروندان در 
خصوص یک واحدصنعتی تولید پودرآهک 
در شهرک صنعتی شماره یک سیرجان که 
ظاهراً باعث ایجاد آلودگی با رهاشدن ذرات 
آهک در هوا شده بی دلیل ندیدیم گزارشی 
از آن تهی��ه و حداقل ش��کایت مردم را در 
این رابطه که برای طرح مشکالت ش��ان به 
رس��انه ها اعتم��اد می کنند مط��رح کرده 
باش��یم با این توضیح که چندی قبل یکی 
از همین فیلم ها را که نش��ان از آالیندگی 
عجیب��ی داش��ت در یک��ی از ش��بکه های 

مجازی نگارستان منتش��ر کردیم اما هیچ 
واکنشی از سوی مقامات اجرایی شهر و یا 
دستگاه های مسئول در حفاظت از محیط 
زیس��ت ندیدی��م. در ش��رایطی که محیط 
زندگ��ی ما را انواع آالینده ه��ای کارگاهی، 
فعالیت های غیربهداشتی برخی شرکت ها، 
وجود پساب های معدنی، خودروهای دودزا 
و غیراس��تاندارد و بس��یاری عوامل تهدید 
می کنند، وج��ود ی��ک کارگاه تولید پودر 
آهک قطعاً به این مش��کالت می افزاید. به 
همین دالیل معموال برای تأس��یس چنین 
کارگاه های��ی در مج��اورت ش��هر مج��وز 
نمی دهن��د. اینک��ه ای��ن کارخان��ه چگونه 
توانس��ته با این می��زان آالیندگ��ی مجوز 

بگیرد خود س��ؤالی است که محیط زیست 
و ادارات مربوطه باید به آن پاس��خ دهد. در 
این مورد عالوه بر ارس��ال فیلم و عکس به 
مراجع قانونی و رس��انه های جمعی نامه ای 
با تعداد زیادی امضا نیز خطاب به ریاس��ت 
دادگستری شهرستان نوشته شده تا موضوع 
را از نزدیک بررس��ی و برای پیش��گیری از 
آالیندگی بیش��تر و س��المتی ج��ان مردم 
تدبیری بیاندیشند. رونوشتی از این نامه را 
نیز  به دفتر نشریه تحویل دادند و خواستار 
رس��یدگی به موضوع ش��دند. در بخشی از 
این نامه آمده اس��ت: »...از آنجایی که طبق 
فرمایشات مقام معظم رهبری امسال سال 
رونق تولید داخلی و حمایت از صنعتگران 
صنایع کوچک نام گذاری ش��ده این جانبان 
به نمایندگی از طرف جمعی از زحمتکشان 
عرصه صنعت در ش��هرک صنعتی شماره 
یک سیرجان با وجود کارخانه آالینده]......[ 
متأس��فانه قادر به ادامه کار و تولید نبوده و 
مجبور به تعطیلی کارگاه های خود ش��ده و 
با وجود پیگیری های زیاد هنوز نتیجه ای در 
رس��یدگی و اقدام مقتضی نگرفته ایم..« در 
نامه شاکیان این بار از دادگستری خواسته 
شده به موضوع  رسیدگی و راهکاری برای 
آن پیدا شود. نظر شاکیان را که جویا شدیم 
می گوین��د» به دلیل باال ب��ودن حجم این 
آلودگی مجبور به تعطی��ل کردن کارهای 
خودش��ان ش��ده اند.این مش��کل تنها من 
نیس��ت تعداد زیادی از کارگاه های اطراف 
ه��م این مش��کل را دارند و نام��ه ای را که 
آورده ام تمام این کارگاه ها امضا کرده اند.« 

 
◄ همسایگان ناراضی

مدیر کارخانه گاز اکس��یژن طبی و صنعتی 
نیز از مشکالت آهک موجود در هوا می گوید: 
»کارخانه ما دقیق��اً دیوار به  دیوار این واحد 
صنعتی اس��ت و زمانی که مکش هوا برای 
تولید اکس��یژن را داریم تولی��د پودر آهک 
هم شروع می ش��ود، هرچند ما برای تولید 
اکسیژن دس��تگاه های مخصوص داریم ولی 
به دلی��ل وج��ود ناخالصی بی��ش  از حد در 
هوا ماهیانه مجبوریم چندین میلیون برای 

تعویض و تعمیر این فیلترها هزینه کنیم. 
سّید مهدی موسوی می گوید: البته باید این 
نکته را هم بگویم که این دود به سمت شهر 
آمده و موجب ایجاد آلودگی و بیماری های 

ریوی هم می شود.
کمال موسایی پور هم که صنایع تولید اسکلت 
ساختمان و ماشین های سنگین و کمپرسی 
را دارد می گوی��د: کارگاه ما چندین س��ال 
است کارش متوقف شده است. متأسفانه هر 
کارگری می آوریم به خاطر گردوغبار آهکی 
ک��ه در فضا وجود دارد خیلی دوام نمی آورد 
و م��ی رود. چندین بار با مدی��ران کارخانه 
صحبت کرده ایم که هر بار می گویند مشکل 
را حل می کنم ولی  ما که چیزی نمی بینیم. 
شاید هم درس��ت کرده  باشند ما نمی دانیم 
ولی آنچه می دانیم اینکه باید این گونه صنوف 
در خارج از ش��هر احداث شوند نه چسبیده 
به شهر. مکی نژاد هم می گوید چندین سال 
اس��ت کارگاه خودم را تعطیل و ضرر زیادی 
را متحمل شده ام نمی دانم چرا هیچ ترتیب 
اثری داده نمی ش��ود. من تمام سرمایه ام را 
اینجا برای راه اندازی هزینه کردم ولی اکنون 

با ورشکستی مواجه هستم.

◄ رئی�س اداره محیط زیس�ت چ�ه 
گفت ؟

موضوع را که با رئیس اداره محیط  زیس��ت 
شهرستان در میان می گذارم می گوید: »ما 

هم شاکی این پرونده هستیم.« 
علی اکبر رسولیان گفت: ما مستندات کاملی 
ش��امل عکس، فیلم و مدارک دیگر به دادگاه 
ارائه کرده ایم و در شعبه دوم دادیاری در دست 
رسیدگی اس��ت. وی افزود: مشخص است که 
این کارخانه آلودگی ایجاد می کند و متأسفانه 
10-15 س��ال پیش پروانه بهره برداری برایش 
صادرشده اس��ت. طی یک سال گذشته 4-3 
بار مورد بازدید قرارگرفته و هر دفعه مسئوالن 
مربوطه ق��ول اصالح داده اند ولی تاکنون هیچ 

تغییری ندیده ایم، هرچن��د می دانیم به دلیل 
تحریم ها ش��اید کار کمی س��خت باشد ولی 
به هرحال ایجاد آلودگی محیط زیست هم مهم 
هس��ت و باید موضوع رسیدگی شود. مسئول 
ایمنی و بهداش��ت شهرک صنعتی نیز در این 
رابطه گفت: تا حاال چند مورد اخطار داده شده 
و در آخرین مورد که اواس��ط ماه گذشته بود 
که ضمن اخطار از آن ها خواسته شد اقدامات 
مقتضی برای رفع آلودگی زیست محیطی )هوا( 
را طی1ی��ک هفته انجام دهن��د و اگر ندهند 
مراتب به مقام��ات باالتر ارج��اع داده خواهد 
ش��د. مرتضی محمدپور گفت: این پودر آهک  
عالوه بر آلودگی هوا و مضراتی که برای پرسنل 
کارخانه های مج��اور دارد بر روی درختان نیز 
می نش��یند و به  مرور باعث از بین رفتن آن ها 
می ش��ود و چنانچه خودش��ان اصالح نکنند 
موضوع  به مدیریت شهرک های صنعتی استان 

نیز برای رسیدگی ارجاع داده خواهد شد.

◄ هنوز احضاریه ای نرسیده
تا لحظه ی تنظیم گزارش موفق به تماس با 
مدیر کارخانه برای بررسی بیشتر چندوچون 
کار نش��دیم اما وکی��ل کارخانه به خبرنگار 
ما گف��ت: هنوز هیچ احضاریه ای به دس��ت 
ما نرس��یده و تا قبل از اینکه نامه ش��اکیان 
مورد رس��یدگی قرار نگیرد کسی نمی تواند 
اظهارنظر کن��د که آلودگی وج��ود دارد یا 
خی��ر و نهایتاً بعد از رس��یدگی به پرونده و 
درج اظهارات ما نی��ز در کمتر از یک هفته 
کارشناسی می شود. محسن امیری خراسانی 
اف��زود: پی��ش از این ب��ه اس��تناد دادنامه 
صادرش��ده در تاری��خ 27 تیرماه س��ال نود 
و ش��ش در یک م��ورد رأی برائت برای این 

شرکت صادر شده است. 

 در حالی شاکیان کارخانه تولید پودر آهک در شهرک شماره یک 
صنعتی سیرجان وجود این کارخانه را موجب آلودگی شهرک و تعطیل 
شدن فعالیت های خود می دانند که محیط زیست هم اعالم کرد شاکی 
این کارخانه در دستگاه قضایی شده و همین روزها به پرونده آن 
رسیدگی می شود. حال باید پرسید کارخانه ای که به گفته مسئوالن 
محیط زیست دارای مجوز بهره برداری است با چه مجوز محیط زیستی 
توانسته پروانه تأسیس بگیرد و پس از چندین سال از شروع 
بهره برداری حاال به سراغش رفته اند که تکلیفش را روشن کنند. 

آیا کارخانه تولید پودر آهک در شهرک صنعتی
آالیندگی دارد؟

پودرهای معلق
در آسمان سیرجان

 شماره 1211 
 شنبه 3 اسفند 1398  شهر6

نگاه

تاس�یس ش�رکت س�هامی خاص کار نیک یاس درتاریخ 
1398/10/03 ب�ه ش�ماره ثب�ت 4786 ب�ه شناس�ه ملی 
14008864904 ثب�ت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به ش�رح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع 
فعالیت :انجام طراحی، محاسبه، مشاوره، نظارت، بازرسی فنی، اجرا 
و پیمانکاری کلیه پروژه  های عمرانی، معماری و ساختمانی با کلیه 
کاربری ها اعم از مس�کونی، تجاری، اداری، فرهنگی، بیمارستانی، 
صنعتی، نیروگاهی، نظامی، ورزشی، کشاورزی، دامپروری، پرورش 
ماهیان، پرندگان و ماکیان،کارخان�ه بازیافت زباله و گلخانه اعم از 
فلزی و بتنی، ابنیه سبک و سنگین، سوله  سازی، ساخت راه، پل و 
باند فرودگاه، سدسازی و تاسیسات مکانیکی و برقی و ابزار دقیق 
مربوطه، ش�بکه  های آبرس�انی و آبیاری و زهکش�ی ثقلی و تحت 
فش�ار، خطوط انتق�ال آب و فاضالب، تصفیه خان�ه آب و فاضالب، 
س�اخت راه آهن، مترو، برج مراقبت، اح�داث کانال، احداث تونل، 
نقشه برداری و تسطیح اراضی، گودبرداری، تزریق سیمان و شمع 
کوبی، شمع ریزی و نیلینگ، اجرای سدهای خاکی و بتنی، بندهای 
آبی، س�ند بالست و جوشکاری و س�اخت و نصب انواع سازه  های 
فلزی، بازسازی، مرمت و احیا بافت و ابنیه، انجام طراحی، محاسبه، 
مش�اوره، نظارت، بازرس�ی فنی، اجرا و پیمان�کاری تولید و انتقال 
برق، انجام طراحی، محاسبه، مشاوره، نظارت، بازرسی فنی، اجرا و 
پیمانکاری تزئینات و دکوراس�یون داخلی و خارجی ساختمان ها با 
هر کاربری، انجام طراحی، محاسبه، مشاوره، نظارت، بازرسی فنی، 
اجرا وپیمانکاری فعالیت های مربوط به شهرس�ازی، منظر ش�هری 
و روس�تایی، فضای س�بز، پارک ها و محوطه سازی، انجام طراحی، 
محاسبه، مش�اوره، نظارت، بازرس�ی فنی، اجرا و پیمانکاری کلیه 
پروژه  های تاسیس�ات برقی و مکانیکی س�اختمان ها با هر کاربری 
)مسکونی، تجاری، اداری، بیمارستانی، صنعتی، نیروگاهی، نظامی، 
ورزشی، کشاورزی، دامپروری، پرورش ماهیان، پرندگان و ماکیان، 
کارخانه بازیافت زباله و گلخانه و تاسیس�ات مربوطه ایستگاه های 
پمپ�اژ مخ�ازن آب و پتروش�یمی، ایس�تگاه های کمپرس�ور گاز، 
تعمی�ر و نگه�داری گاز، تعمی�ر و نگهداری فنی خط�وط لوله آب 
و فاضالب نفت و گاز و پتروش�یمی، س�کو، اس�کله، موج ش�کن و 
تجهی�زات هیدرومکانیک�ی، الکترومکانیکال و ابزار دقیق س�د و 
کان�ال کارخانجات صنعت�ی و نیروگاه ها.انجام طراحی، محاس�به، 
مش�اوره، نظارت، بازرس�ی فنی، اجرا و پیمان�کاری کلیه پروژه  ها 
با فناوری های نوین، س�ازه  های فضایی، کششی، کابلی، پارچه  ای، 
نانوتکنول�وژی، انرژی های نو و تجدید پذیر، گلخانه  های ارگانیک، 
انجام عملیات اکتش�اف، استخراج، فراوری انواع سنگهای معدنی، 
انج�ام کلیه فعالیت های تجاری و بازرگان�ی اعم از خرید و فروش، 
واردات و ص�ادرات، تولی�د، تهی�ه، توزی�ع، پخش و بس�ته  بندی 
کلی�ه کاالهای بازرگانی، گش�ایش اعتبارات و L/C برای ش�رکت 
ن�زد بانک ه�ا و ترخی�ص کاال از گم�رکات داخل�ی، اخ�ذ و اعطاء 
نمایندگی ش�رکت های معتب�ر خارجی و داخلی فاق�د محدودیت 
زمان�ی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اس�تان 
کرمان ، شهرستان سیرجان ، بخش مرکزی ، شهر سیرجان، محله 
ابومس�لم ، خیابان ابومس�لم ، کوچه ابومسلم 5 ، پالک 64 ، طبقه 
همکف کدپستی 7814667148 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
اس�ت از مبل�غ 10000000 ریال نقدی منقس�م به 1000 س�هم 10000 
ریالی تعداد 1000 س�هم آن با نام عادی مبلغ 3500000 ریال توسط 
موسسین طی گواهی بانکی شماره 0835367 مورخ 1398/09/17 
نزد بانک بانک تجارت ش�عبه امام رضا )ع( سیرجان با کد 22340 
پرداخت گردیده اس�ت والباقی در تعهد صاحبان س�هام می باشد 
اعض�ا هیئت مدیره آقای محمد نژادپوراس�معیلی به ش�ماره ملی 
3071371470و ب�ه س�مت نایب رئی�س هیئت مدی�ره به مدت 2 
س�ال خانم مهدیه نظری به ش�ماره ملی 3071811381و به س�مت 
عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 
سال آقای اصغر نژادپوراس�معیلی به شماره ملی 3071937482و 
به س�مت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : 
کلیه اوراق و اس�ناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، 
ب�روات، قراردادها عقود اس�المی و هم چنین کلیه نامه های عادی 
و اداری ب�ا امض�اء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر ش�رکت معتبر 
می باش�د. اختیارات مدیر عامل : طبق اساس�نامه بازرس�ان آقای 
حمیدرض�ا نظری به ش�ماره ملی 3060265771 به س�مت بازرس 
عل�ی البدل به مدت یک س�ال مالی خانم فاطم�ه محمودآبادی به 
ش�ماره مل�ی 3070981811 به س�مت بازرس اصلی ب�ه مدت یک 
س�ال مالی روزنامه کثیر االنتشار نگارستان جهت درج آگهی های 
ش�رکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و 
صدور پروانه فعالیت نمی باشد. شماره نامه بانک 69/22340 مورخ 
98/09/28 صحیح می باش�د. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
کرم�ان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسس�ات غیرتجاری س�یرجان 

)753178(
آگهی تغییرات شرکت بارمان اندیش مهر شرکت سهامی 
خاص به ش�ماره ثبت 3628 و شناسه ملی 14004006360 
به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ 1398/10/03 : - آقای 
مس�عود علی پور ش�ماره ملی 3071245661به س�مت مدیرعامل 
و عض�و هیات مدی�ره - خان�م لیال عل�ی بیگی نژاد ش�ماره ملی 
3071568711به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای محمدرضا علی 
پور ش�ماره ملی 3071208561به س�مت نائب رئیس هیئت مدیره 

- آقای احس�ان علی پور ش�ماره ملی 3060048010به سمت عضو 
هیئ�ت مدیره - کلیه اس�ناد و اوراق بهادار و تعهد آور ش�رکت از 
قبیل چک ، س�فته ، بروات، قراردادها و عقود اسالمی و سایر 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 غیرتجاری سیرجان )755585(
آگهی تغییرات شرکت بارمان اندیش مهر شرکت سهامی 
خاص به ش�ماره ثبت 3628 و شناسه ملی 14004006360 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/10/03 
: - موارد ذیل به موضوع فعالیت ش�رکت الحاق گردد : انجام کلیه 
کارهای تعمیراتی ش�رکتهای صنعتی و معدنی ، کنستانتره ، گندله 
، آهن اس�فنجی )احیاء( ذوب وفوالد و جوش�کاری ، برش�کاری ، 
تراش�کاری ، نظافت صنعتی ، استخراج ، اکتش�اف و بهره برداری 
ان�واع م�واد معدنی ، کانی ه�ای فلزی وغیر فل�زی از معادن روباز 
وزیرزمین�ی ، خاکبرداری ، گودب�رداری ، حفاری ، حمل ونقل مواد 
معدن�ی در محدوده مع�دن ، حمل ونق�ل درون ش�هری کارکنان 
ش�رکتها وموسس�ات ، ص�ادرات وواردات کلی�ه کااله�ای مج�از 
بازرگانی ، خرید و فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ، انجام کلیه 
پ�روژه های عمرانی ، اعم از راه س�ازی ، ابنیه ، جاده س�ازی ، پل 
س�ازی ، س�اخت ، طراحی ، اجرا ونظارت بر واحدهای مس�کونی ، 
اداری ، تجاری وصنعتی ، ش�هرک سازی ، فضای سبز ، امور مربوط 
ب�ه باغبانی ، ه�رس درختان ، آبیاری ، آبرس�انی ، انجام کلیه امور 
خدماتی از قبیل ) تامین نیروی انسانی شرکت ، تعمیرات ، کارواش 
، نامه رس�ان ، نظافت واحدهای تجاری ، اداری ، مس�کونی ، تامین 
، تعمی�ر ونگه�داری انواع ماش�ین آالت صنعت�ی ، معدنی واداری 
وخطوط تولید ( مش�ارکت وس�رمایه گذاری در مش�اغل خانگی و 
صنعت�ی وکارافرینی ، انجام کلیه خدم�ات کامپیوتری ، طراحی و 
برنامه نویس�ی ، سخت افزار ، طراحی وس�اخت انواع نرم افزارها ، 
مش�اوره، بازار یابی ) غیر شبکه ای ، غیر هرمی ( تامین ، تدارکات 
، مدیریت و پیمانکاری پروژه های عمرانی ، تاسیس�اتی ، مکانیک 
، ب�رق ، گازرس�انی ، ارائه خدمات مش�اوره در زمین�ه پروژه های 
علمی - تحقیقاتی ، حسابداری ، نوشتن انواع طرح های توجیهی ، 
ارائه خدمات فنی ومهندسی ، مالی ومدیریتی ، همایش انجام امور 
مخابراتی ، امور شهری ، فاضالب شهری وغیره پس از کسب مجوز 
از مراج�ع ذیصالح وماده مربوطه در اساس�نامه اصالح می گردد . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری سیرجان )755599(
آگهی تغییرات شرکت بارمان اندیش مهر شرکت سهامی 
خاص به ش�ماره ثبت 3628 و شناسه ملی 14004006360 
به اس�تناد صورتجلس�ه مجم�ع عمومی ع�ادی بطور ف�وق العاده 
م�ورخ 1398/10/03 : - اعض�اء هیئت مدیره عبارتن�د از: - آقای 
مس�عود عل�ی پور ش�ماره مل�ی 3071245661 - خان�م لیال علی 
بیگی نژاد ش�ماره مل�ی 3071568711 - آقای محمدرضا علی پور 
ش�ماره ملی 3071208561 - آقای احس�ان علی پور ش�ماره ملی 
3060048010برای مدت 2 س�ال انتخ�اب گردیدند. - خانم صدیقه 
امجدی ش�ماره ملی 3070249434 بعنوان ب�ازرس اصلی و آقای 
محمد جواد علی پور شماره ملی 3060399107 بعنوان بازرس علی 
البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . - روزنامه نگارستان 
جه�ت درج آگهی های ش�رکت انتخاب گردیدن�د. اداره کل ثبت 
اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسسات 

غیرتجاری سیرجان )755604(
آگهی تغییرات ش�رکت باربری عزم شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 434 و شناسه ملی 10860515556 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی س�الیانه مورخ 1398/02/05 : - 
اعض�اء هیئت مدیره عبارتند از: - غالمرضا ابراهیمی ش�ماره ملی 
2992136735 - فهیمه سیس�تانی شماره ملی 3179728541 - 
احسان خس�روی ش�ماره ملی 3178797580 برای مدت 2 سال 
انتخ�اب گردیدند. - آقای میالد محمدی رکن آبادی ش�ماره ملی 
5560058742 بعن�وان ب�ازرس اصلی و آقای محمد جواد اس�دی 
مش�یزی ش�ماره ملی 3179732067 بعنوان ب�ازرس علی البدل 
ب�رای مدت یکس�ال مال�ی انتخاب ش�دند . - روزنامه نگارس�تان 
جهت نش�ر آگهی های شرکت انتخاب شد . اداره کل ثبت اسناد و 
امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

سیرجان )758165(
آگهی تغییرات ش�رکت رادین صنعت س�یرجان ش�رکت 
س�هامی خ�اص ب�ه ش�ماره ثب�ت 3550 و شناس�ه ملی 
14003867076 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1398/11/01 س�رمایه ش�رکت از مبلغ 1000000ریال به مبلغ 
4500000000 ریال منقس�م به 100س�هم بانام عادی 45000000ریالی 
از مح�ل پرداخت نقدی طبق گواهی ش�ماره 660 مورخ 98/10/30 
بانک س�په ش�عبه گل گهر س�یرجان افزایش یافت و ماده مربوطه 
در اساس�نامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اس�ناد و امالک استان 
کرم�ان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسس�ات غیرتجاری س�یرجان 

)758581(
آگهی تغییرات ش�رکت رادین صنعت س�یرجان ش�رکت 
س�هامی خ�اص ب�ه ش�ماره ثب�ت 3550 و شناس�ه ملی 
14003867076 به اس�تناد صورتجلس�ه مجم�ع عمومی عادی 
بط�ور ف�وق الع�اده م�ورخ 1398/11/01 خانم معصومه ش�ریف فر 
ش�ماره ملی 3071119593 بعنوان ب�ازرس اصلی و آقای ابوالفضل 
میرش�اهی ش�ماره ملی 3060297924 بعنوان بازرس علی البدل 

ب�رای مدت یکس�ال مالی انتخاب ش�دند. اداره کل ثبت اس�ناد و 
امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

سیرجان )758582(
آگهی تغییرات شرکت پیش�رو نگین پویا شرکت سهامی 
خاص به ش�ماره ثبت 4201 و شناسه ملی 14006601632 
 1398/09/30 م�ورخ  مدی�ره  هیئ�ت  صورتجلس�ه  اس�تناد  ب�ه 
: - آق�ای حام�د عباس�لو ش�ماره مل�ی 3071777744به س�مت 
مدیرعام�ل ورئی�س هیئ�ت مدیره - آقای هادی عباس�لو ش�ماره 
مل�ی 3071854781به س�مت نائب رئی�س هیئت مدی�ره - آقای 
محمد عباس�لو ش�ماره مل�ی 3179215917 به س�مت عضو هیئت 
مدیره -کلیه اس�ناد و اوراق بهادار و تعهد آور ش�رکت، قراردادها ، 
عقوداسالمی و سایر 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 غیرتجاری سیرجان )761913(
آگهی تغییرات شرکت پیش�رو نگین پویا شرکت سهامی 
خاص به ش�ماره ثبت 4201 و شناسه ملی 14006601632 
به اس�تناد صورتجلس�ه مجم�ع عمومی ع�ادی بطور ف�وق العاده 
م�ورخ 1398/09/30 : - اعض�اء هیئت مدی�ره عبارتند از: - حامد 
عباس�لو ش�ماره ملی 3071777744 - هادی عباسلو شماره ملی 
3071854781 - محمد عباسلو ش�ماره ملی 3179215917 برای 
مدت 2 س�ال انتخاب گردیدند. - خانم مهدیه نورمندی پور شماره 
ملی 3071262752 بعنوان بازرس اصلی و آقای س�امان بنی اس�د 
ش�ماره ملی 3130080694 بعنوان بازرس عل�ی البدل برای مدت 
یکسال مالی انتخاب شدند . - روزنامه نگارستان جهت نشر آگهی 
های ش�رکت انتخاب ش�د . اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان 
کرم�ان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسس�ات غیرتجاری س�یرجان 

)761921(
آگهی تغییرات ش�رکت پویا نصر آس�یا ش�رکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 4254 و شناسه ملی 14006822407 
 1398/04/15 م�ورخ  مدی�ره  هیئ�ت  صورتجلس�ه  اس�تناد  ب�ه 
: - آقای رضا دهنوی پاریزی ش�ماره ملی 3051274100به س�مت 
رئی�س هیئت مدی�ره - آقای رحی�م دهنوی پاریزی ش�ماره ملی 
3060036683 به س�مت نائب رئیس هیئت مدیره - آقای رس�ول 
ده نوی پاریزی ش�ماره ملی 3071869924به س�مت عضو هیئت 
مدی�ره - آق�ای عباس محبوب زاده ش�ماره مل�ی 3071467931 
خارج از اعضاء هیئت مدیره به س�مت مدیرعامل. - کلیه اس�ناد و 
اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، عقود 
اس�المی وسایر نامه های اداری با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت 
مدی�ره ودر غیاب رئیس هیئت مدیره با امض�اء نائب رئیس هیئت 
مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . اداره کل ثبت اسناد و 
امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

سیرجان )761922(
آگهی تغییرات ش�رکت پویا نصر آس�یا ش�رکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 4254 و شناسه ملی 14006822407 
به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/04/15 
: - آق�ای رضا دهنوی پاریزی ش�ماره مل�ی 3051274100 - آقای 
رحیم دهنوی پاریزی ش�ماره ملی 3060036683 - آقای رس�ول 
ده نوی پاریزی ش�ماره مل�ی 3071869924 برای مدت دو س�ال 
انتخ�اب گردیدن�د. - خانم نرجس ع�زت آبادی پور ش�ماره ملی 
3071136341 بعنوان بازرس اصلی و خانم فرزانه نصرت آبادی پور 
ش�ماره ملی 3060206236 بعنوان بازرس عل�ی البدل برای مدت 
یکسال مالی انتخاب شدند. - روزنامه نگارستان جهت نشر آگهی 
های ش�رکت انتخاب ش�د . اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان 
کرم�ان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسس�ات غیرتجاری س�یرجان 

)761924(
آگهی تغییرات ش�رکت تندیس ترابر س�یرجان ش�رکت 
س�هامی خ�اص ب�ه ش�ماره ثب�ت 3630 و شناس�ه ملی 
14004014037 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1398/04/20 محل شرکت در واحد ثبتی سیرجان به آدرس 
بخش مرکزی ، ش�هر سیرجان، محله مکی آباد ، کوچه ))صادقی(( 
، بل�وار آیت اهلل هاش�می رفس�نجانی ، پ�الک 55 ، طبقه همکف 
کدپس�تی7817938489 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
بش�رح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان 
کرم�ان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسس�ات غیرتجاری س�یرجان 

)761926(
آگهی تغییرات شرکت راه کوب هرمزگان شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 2686 و شناسه ملی 10861838460 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/10/29 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : 1 - به موضوع ش�رکت انجام طراحی، 
محاسبه، مش�اوره، نظارت، بازرس�ی فنی، اجرا و پیمانکاری کلیه 
پ�روژه  ه�ای -1 عمرانی،معدن�ی ، معم�اری و س�اختمانی با کلیه 
کاربری ها اعم از مس�کونی، تجاری، اداری، فرهنگی، بیمارستانی، 
صنعتی، نیروگاهی، نظامی، ورزشی، کشاورزی، دامپروری، پرورش 
ماهیان، پرندگان و ماکیان،کارخان�ه بازیافت زباله و گلخانه اعم از 
فلزی و بتنی، ابنیه سبک و سنگین، سوله  سازی، ساخت راه، پل و 
باند فرودگاه، سدسازی و تاسیسات مکانیکی و برقی و ابزار دقیق 
مربوطه، ش�بکه  های آبرس�انی و آبیاری و زهکش�ی ثقلی و تحت 
فش�ار، خطوط انتق�ال آب و فاضالب، تصفیه خان�ه آب و فاضالب، 
س�اخت راه آهن، مترو، برج مراقبت، اح�داث کانال، احداث تونل، 
نقشه برداری و تسطیح اراضی، گودبرداری، تزریق سیمان و شمع 

کوبی، شمع ریزی و نیلینگ، اجرای سدهای خاکی و بتنی، بندهای 
آبی، س�ند بالست و جوشکاری و س�اخت و نصب انواع سازه  های 
فلزی، بازس�ازی، مرمت و احیا بافت و ابنیه -2 تولید و انتقال برق، 
انجام طراحی، محاس�به، مش�اوره، نظارت، بازرس�ی فن�ی، اجرا و 
پیمانکاری تزئینات و دکوراس�یون داخلی و خارجی ساختمان ها با 
هر کاربری، انجام طراحی، محاسبه، مشاوره، نظارت، بازرسی فنی، 
اجرا وپیمانکاری فعالیت های مربوط به شهرس�ازی، منظر شهری و 
روستایی، فضای سبز، پارک ها و محوطه سازی -3 تاسیسات برقی 
و مکانیکی س�اختمان ها با هر کاربری )مس�کونی، تجاری، اداری، 
بیمارس�تانی، صنعت�ی، نیروگاهی، نظامی، ورزش�ی، کش�اورزی، 
دامپروری، پ�رورش ماهیان، پرندگان و ماکی�ان، کارخانه بازیافت 
زبال�ه و گلخانه و تاسیس�ات مربوط�ه ایس�تگاه های پمپاژ مخازن 
آب و پتروش�یمی، ایستگاه های کمپرس�ور گاز، تعمیر و نگهداری 
گاز، تعمی�ر و نگهداری فنی خطوط لوله آب و فاضالب نفت و گاز و 
پتروشیمی، سکو، اسکله، موج شکن و تجهیزات هیدرومکانیکی، 
الکترومکانی�کال و ابزار دقیق س�د و کان�ال کارخانجات صنعتی و 
نیروگاه ها -4 کلیه پروژه  ها با فناوری های نوین، سازه  های فضایی، 
کشش�ی، کابلی، پارچه  ای، نانوتکنول�وژی، انرژی های نو و تجدید 
پذی�ر، گلخانه  های ارگانیک، انجام عملیات اکتش�اف، اس�تخراج، 
بهره ب�رداری انواع مع�ادن ، واردات و صادرات ان�واع خودروهای 
سبک وسنگین وماش�ین آالت ودس�تگاههای راه سازی ومعدنی 
وقطع�ات آنه�ا و مواد و مصالح معدنی ، س�اختمانی ، راه س�ازی ، 
قیر ، ومشتقات آن و ساخت سازه های دریایی از جمله موج شکن 
، اس�کله ، نفت کش و دیوارهای س�احلی انج�ام کلیه فعالیت های 
تجاری و بازرگانی اعم از خرید و فروش، واردات و صادرات، تولید، 
تهیه، توزیع، پخش و بسته  بندی کلیه کاالهای بازرگانی، گشایش 
اعتبارات و ال س�ی برای ش�رکت ن�زد بانک ها و ترخی�ص کاال از 
گمرکات داخلی، اخذ و اعطاء نمایندگی شرکت های معتبر خارجی 
و داخلی فاقد محدودیت زمانی الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردی�د. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت 
پ�س از اخذ مجوز های الزم ) ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باش�د.( 2 - محل شرکت در واحد 
ثبتی س�یرجان به آدرس اس�تان کرمان ، شهرس�تان س�یرجان ، 
بخش مرکزی ، ش�هر س�یرجان، محله کوی ش�ریعتی ، کوچه امام 
محم�د غزالی18]فاراب�ی19[ ، کوچه امام محم�د غزالی16 ، پالک 
0 ، طبق�ه همکف کدپس�تی :7815756599. تغیی�ر یافت و ماده 
مربوطه در اساس�نامه بش�رح ف�وق اصالح گردی�د. اداره کل ثبت 
اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسسات 

غیرتجاری سیرجان )763836(
آگه�ی تغیی�رات ش�رکت بازرگان�ی مروارید س�بز کویر 
شرکت س�هامی خاص به شماره ثبت 1321 و شناسه ملی 
10860536390 به اس�تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
م�ورخ 1398/09/02 : - خرید وفروش ان�واع مواد معدنی ، خرید ، 
ف�روش ، تهی�ه ، توزیع وانبارداری کلی�ه کاال مجازبازرگانی و مواد 
معدنی پس از کس�ب مج�وز از مراجع ذیصالح ب�ه موضوع الحاق 
گردید بنابراین ماده مربوطه در اساس�نامه اصالح می گردد. اداره 
کل ثب�ت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و 

موسسات غیرتجاری سیرجان )766961(
آگهی تغییرات شرکت گهر نیرو سیرجان شرکت سهامی 
خاص به ش�ماره ثبت 3093 و شناسه ملی 14000159870 
به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده م�ورخ 1398/03/21 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : به موضوع فعالیت ش�رکت موارد ذیل الحاق 
گ�ردد : تعمی�ر ونگهداری وتامین ب�رق وابزار دقیق ، جرثقیل س�قفی ، 
آسانس�ور ، روش�نایی ، تامین نیروی انس�انی شرکت ، س�اخت ومونتاژ 
تابلوه�ای برق در صورت لزوم پس از اخ�ذ مجوزهای الزم بنابراین ماده 
2اساس�نامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )767964(
تاس�یس شرکت سهامی خاص رهام گس�تر عمران بوژان 
درتاریخ 1398/11/23 به ش�ماره ثبت 4833 به شناس�ه 
مل�ی 14008984967 ثب�ت و امض�ا ذی�ل دفاترتکمی�ل 
گردی�ده که خالصه آن به ش�رح زی�ر جهت اطالع عم�وم آگهی 
میگ�ردد. موضوع فعالی�ت :انجام کلیه ام�ور پیمان�کاری عمرانی و 
ابنیه – ساختمان سازی،شهرک سازی،جاده سازی راه سازی،جدول 
کشی،پل سازی،پیاده رو سازی،فضاسبز،نقشه کشی ،نقشه برداری- 
س�اخت، اجراء و نظارت واحدهای مسکونی ، اداری و تجاری- انجام 
کلی�ه امور مربوط ب�ه تاسیس�ات )آب ،برق،گاز،مخابرات،فاضالب(- 
انج�ام کلیه ام�ور خدم�ات عمومی ،تنظی�ف س�اختمانهای اداری ، 
مس�کونی، تجاری- خرید و ف�روش کلیه کاالهای مج�از بازرگانی- 
ص�ادرات و واردات کلی�ه کااله�ای مج�از بازرگان�ی - تامین نیروی 
انسانی شرکت - ش�رکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی 
درصورت ل�زوم پس از اخ�ذ مجوزهای الزم از مراج�ع ذیربط مدت 
فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، 
شهرس�تان سیرجان ، بخش مرکزی ، شهر سیرجان، محله مکی آباد 
، کوچه حمزه سیدالش�هدا4 ، کوچه ))شهریاری(( ، پالک 19 ، طبقه 
اول کدپس�تی 7817944737 س�رمایه ش�خصیت حقوقی عبارت 
اس�ت از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقس�م به 100 س�هم 10000 ریالی 
تعداد 100 س�هم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین 
طی گواه�ی بانک�ی ش�ماره 3612/10214 م�ورخ 1398/10/24 نزد 
بانک صادرات ش�عبه شهداء س�یرجان با کد 3612 پرداخت گردیده 
اس�ت اعضا هیئت مدیره آقای میثم صادقی گوغری به ش�ماره ملی 
3060003815و به س�مت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 س�ال 

آق�ای علی صادقی گوغری به ش�ماره ملی 3071461410و به س�مت 
عضو هیئت مدیره به مدت 2 س�ال و به س�مت مدیرعامل به مدت 2 
س�ال خانم راضیه صادقی گوغری به شماره ملی 3479928315و به 
س�مت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات 
، قراردادها عقود اس�المی و همچنین کلی�ه نامه های عادی و اداری 
با امضاء مدیرعامل همراه با مهر ش�رکت معتبر می باش�د. اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساس�نامه بازرسان آقای حمید احسانی به شماره 
ملی 3071477376 به س�مت بازرس اصلی به مدت یک س�ال مالی 
خانم س�لطنت صادقی گوغری به شماره ملی 3131420790 به سمت 
ب�ازرس عل�ی البدل به مدت یک س�ال مالی روزنامه کثیر االنتش�ار 
نگارستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 
فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. شماره 
نام�ه بان�ک 3612/10241 صحیح می باش�د. اداره کل ثبت اس�ناد و 
امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسسات غیرتجاری 

سیرجان )773514(
تاسیس شرکت س�هامی خاص تجارت سبز مروارید مهام 
درتاریخ 1398/11/15 به ش�ماره ثبت 4828 به شناس�ه 
مل�ی 14008968883 ثب�ت و امض�ا ذی�ل دفاترتکمیل 
گردی�ده ک�ه خالص�ه آن به ش�رح زیر جه�ت اطالع عم�وم آگهی 
میگ�ردد. موض�وع فعالی�ت :تولید و بس�ته بندی آب معدن�ی ، مواد 
غذایی ، نوش�یدنی، آش�امیدنی - خرید و فروش کلیه کاالهای مجاز 
بازرگان�ی- صادرات و واردات کلیه کااله�ای مجاز بازرگانی درصورت 
ل�زوم پس از اخذ مجوزه�ای الزم از مراجع ذیربط م�دت فعالیت : از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اس�تان کرمان ، شهرستان 
س�یرجان ، بخش مرکزی ، دهستان ش�ریف آباد ، روستا شریف اباد، 
محله ش�ریف آباد ، حسین آباد دیوان بیگی ، کوچه باغ 8 ، کوچه باغ 
1 ، پالک 0 ، نعمت اهلل رضائی ، طبقه همکف کدپس�تی 7814114627 
سرمایه ش�خصیت حقوقی عبارت اس�ت از مبلغ 1000000 ریال نقدی 
منقس�م به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 
1000000 ریال توس�ط موسس�ین طی گواه�ی بانکی ش�ماره 6 مورخ 
1398/10/15 نزد بانک ملی ایران شعبه سیرجان با کد 8181 پرداخت 
گردیده اس�ت اعضا هیئت مدیره آقای علی رضائ�ی محمودآبادی به 
ش�ماره ملی 3060445559و به س�مت عضو هیئت مدیره به مدت 2 
س�ال خانم ویدا رضائی محمودآبادی به شماره ملی 3060490511و به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای نعمت اله رضائی 
محمودآبادی به ش�ماره ملی 3071389833و به س�مت رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک 
، س�فته ، بروات ، قراردادها عقود اس�المی و همچنین کلیه نامه های 
عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساس�نامه بازرس�ان آقای ایمان سلیمی 
کوچی به ش�ماره ملی 2560280851 به س�مت بازرس اصلی به مدت 
یک سال مالی خانم سارا سلیمی کوچی به شماره ملی 2560319251 
به س�مت بازرس عل�ی البدل به مدت یک س�ال مال�ی روزنامه کثیر 
االنتش�ار نگارستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت 
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری سیرجان )773533(
آگهی تغییرات ش�رکت معدنی گهر منگنز شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 1240 و شناسه ملی 10860535629 
به اس�تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/09/30 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش�د : ال�ف - تعیین دارندگان حق امض�اء : -آقای علی خواجوئی 
س�یرجانی ش�ماره ملی 3178984666 به س�مت مدیرعام�ل و رئیس 
هیئت مدیره - خانم زهرا بیگلری ش�ماره ملی 3179033681به س�مت 
نائب رئیس هیئت مدیره - خانم الناز خواجوئی س�یرجانی ش�ماره ملی 
3060242933 ب�ه س�مت عضو هیئ�ت مدیره ب : کلیه اس�ناد و اوراق 
بهادار و تعهد آور ش�رکت از قبیل چک، س�فته ،بروات ، عقود اسالمی ، 
قراردادها و سایر 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 غیرتجاری سیرجان )773551(
آگهی تغییرات ش�رکت معدنی گهر منگنز شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 1240 و شناسه ملی 10860535629 
به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی ع�ادی بطور فوق الع�اده مورخ 
1398/09/30 تصمیم�ات ذی�ل اتخاذ ش�د : الف - تعیی�ن اعضاء هیئت 
مدیره - علی خواجوئی س�یرجانی ش�ماره ملی 3178984666 - زهرا 
بیگلری ش�ماره ملی 3179033681 - الناز خواجوئی س�یرجانی شماره 
ملی 3060242933 برای مدت 2 س�ال انتخاب گردیدند ب- آقای علی 
رضا ایوبی زاده ش�ماره ملی 2296039979بعنوان بازرس اصلی و خانم 
میترا نصیرزاده ش�ماره مل�ی 3060282102بعنوان ب�ازرس علی البدل 
برای مدت یکس�ال مالی انتخاب ش�دند . ج- روزنامه نگارس�تان جهت 
نش�ر آگهی های ش�رکت انتخاب ش�د . اداره کل ثبت اس�ناد و امالک 
اس�تان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسس�ات غیرتجاری سیرجان 

)773556(
تاس�یس شرکت سهامی خاص آرمان س�ازه گهر ایرانیان 
درتاری�خ 1398/11/10 به ش�ماره ثبت 4825 به شناس�ه 
مل�ی 14008956760 ثب�ت و امض�ا ذی�ل دفاترتکمی�ل 
گردی�ده ک�ه خالص�ه آن به ش�رح زی�ر جهت اط�الع عم�وم آگهی 
میگ�ردد. موضوع فعالیت :انجام کلیه ام�ور پیمانکاری عمرانی و ابنیه – 
ساختمان سازی،شهرک س�ازی،جاده سازی راه سازی،جدول کشی،پل 
س�ازی،پیاده رو سازی،فضاسبز،نقش�ه کشی ،نقش�ه برداری- ساخت، 
اجراء و نظارت واحدهای مس�کونی ، اداری و تج�اری- انجام کلیه امور 
مربوط به تاسیس�ات )آب ،برق،گاز،مخابرات،فاضالب(- انجام کلیه امور 
خدم�ات عمومی- تنظیف واحدهای اداری ،تجاری ، مس�کونی- حمل و 

نقل مواد معدنی در محدوده معدن- نصب و س�اخت استراکچر واسکلت 
فلزی- س�اخت و اجرای فنس- طبخ و توزیع غذا ،رستوران داری،سلف 
سرویس- تامین نیروی انس�انی شرکت - شرکت در مناقصات دولتی و 
خصوص�ی درصورت لزوم پ�س از اخذ مجوزه�ای الزم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان 
، شهرستان سیرجان ، بخش مرکزی ، شهر سیرجان، محله بلوار قاآنی ، 
کوچه کارگر1]مروارید2[)معصومی نیا ( ، کوچه وحید 6 ، پالک 4 ، طبقه 
همکف کدپستی 7815664616 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است 
از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقس�م به 100 س�هم 10000 ریالی تعداد 100 
س�هم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توس�ط موسس�ین طی گواهی 
بانکی ش�ماره 288-2125 مورخ 1398/10/16 نزد بانک پارسیان شعبه 
س�یرجان با کد 2125.5 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم 
مری�م محیاپ�ور به ش�ماره مل�ی 3060138631و به س�مت نایب رئیس 
هیئ�ت مدیره به مدت 2 س�ال خانم پروین محیاپورلری به ش�ماره ملی 
3060276269و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای مالک 
محیاپورلری به شماره ملی 3071828470و به سمت مدیرعامل به مدت 
2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا 
: کلیه اوراق و اس�ناد بهادار و تعهد آور ش�رکت از قبیل چک ، س�فته ، 
بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری 
ب�ا امضاء مدیرعامل همراه با مهر ش�رکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء 
رئی�س هیئت مدی�ره همراه با مهر ش�رکت معتبر می باش�د. اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساس�نامه بازرس�ان آقای علی قرائی به ش�ماره ملی 
3060134677 ب�ه س�مت بازرس اصلی ب�ه مدت یک س�ال مالی آقای 
محمدحسین محیاپورلری به شماره ملی 3060527105 به سمت بازرس 
عل�ی البدل به مدت یک س�ال مالی روزنامه کثیر االنتش�ار نگارس�تان 
جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور 
ب�ه منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باش�د. اداره کل ثبت اس�ناد 
و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسس�ات غیرتجاری 

سیرجان )773563(
آگه�ی تغییرات ش�رکت بازرگانی بین الملل�ی آینده نگر 
رستاک صالح شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4628 
و شناس�ه ملی 14008342180 به اس�تناد صورتجلسه مجمع 
عمومی ف�وق العاده مورخ 1398/10/01 -تعداد اعضاء هیات مدیره 
ب�ه 3 نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساس�نامه اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری سیرجان )773604(
آگه�ی تغییرات ش�رکت بازرگانی بین الملل�ی آینده نگر 
رس�تاک صالح ش�رکت س�هامی خ�اص به ش�ماره ثبت 
4628 و شناس�ه ملی 14008342180 به اس�تناد صورتجلسه 
مجم�ع عمومی عادی بطور فوق العاده م�ورخ 1398/10/01 الف - اعضاء 
هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو س�ال انتخاب گردیدند: ش�رکت 
تراکتور عمران سیرجان شناسه ملی 10860536254 آقای امیر صنعتی 
به ش�ماره مل�ی 2980753181 خان�م نیلوف�ر صالحی به ش�ماره ملی 
3060305218 اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )773605(
آگه�ی تغییرات ش�رکت بازرگانی بین الملل�ی آینده نگر 
رستاک صالح شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4628 
و شناس�ه ملی 14008342180 به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت 
مدی�ره م�ورخ 1398/10/01 الف-تعیین س�مت مدیران : آقای حس�ین 
صالحی به ش�ماره ملی 3070287034 به نمایندگی از ش�رکت تراکتور 
س�ازی عمران سیرجان ) س�هامی خاص ( شناسه ملی 10860536254 
ب�ه عن�وان رئیس هیئ�ت مدی�ره آق�ای امیر صنعت�ی به ش�ماره ملی 
2980753181 بعن�وان نائب رئیس هیئت مدیره خانم نیلوفر صالحی به 
شماره ملی 3060305218 بعنوان عضو هیئت مدیره خانم سحر صالحی 
به ش�ماره ملی 3060163200 بعنوان مدیرعامل ب- کلیه اس�نادو اوراق 
رس�می وبهادارو تعهدآور وهمچنین اس�ناد عادی با امضاء رئیس هیئت 
مدی�ره همراه با امضاء مدیرعام�ل یا یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با 
مهر ش�رکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )773606(
آگهی تغییرات ش�رکت جمش�ید توژال ش�رکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 3423 و شناسه ملی 14003556029 
به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی ع�ادی بطور فوق الع�اده مورخ 
1398/09/17 : - اعض�اء هیئ�ت مدیره عبارتن�د از: - داریوش منجزی 
ایستادگی شماره ملی 1971846791 - آقای جمشید دهیادگاری شماره 
ملی 3070956734 - س�یدجعفر میرترابی شماره ملی1239482566 
برای مدت 2 س�ال انتخاب گردیدند. - خانم مهرناز منجزی ایس�تادگی 
ش�ماره مل�ی 1742159605 بعنوان بازرس اصلی و آقای مس�عود پیروز 
ش�ماره ملی 3071576609بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال 
مالی انتخاب ش�دند . - روزنامه نگارستان جهت نشر آگهی های شرکت 
انتخاب ش�د . اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )774358(
آگهی تغییرات ش�رکت جمش�ید توژال ش�رکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 3423 و شناسه ملی 14003556029 
به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره م�ورخ 1398/09/17 : - آقای 
داری�وش منجزی ایس�تادگی ش�ماره ملی 1971846791به س�مت 
مدیرعام�ل وعض�و هیئت مدی�ره - آقای جعف�ر میرترابی ش�ماره 
ملی 3070956734 به س�مت رئیس هیئت مدیره - آقای جمش�ید 
دهیادگاری ش�ماره ملی 3070956734 به سمت نائب رئیس هیئت 
مدیره - کلیه اس�ناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک 
، س�فته ، بروات ، عقود اس�المی وس�ایر نامه های اداری با امضاء دو 
نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر ش�رکت معتبر می باش�د. اداره کل 
ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری سیرجان )774359(

صنایع آالینده
 و قانون ارزش افزوده

پتانسیل های موجود در سیرجان از جمله شرایط جغرافیایی، نزدیکی به دریا، 
وجود معادن، داش��تن زیرساخت های حمل و نقل هوایی، زمینی و ریلی و از 
همه مهمتر استقرار در مسیر مهمترین شاهراه اقتصادی کشور سبب شده در 
این ش��هر انواع کارخانجات صنعتی احداث و یا حداقل برای آینده پایه ریزی 
ش��ود. کارخانجات��ی که اگر مجوز محیط زیس��ت را دریاف��ت نکنند و بدون 
نظر آن س��ازمان احداث  ش��وند مصائب بعدی را برای محیط زیست و حیات 
وحش با تولید و گس��ترش انواع آالیندگی ها باعث می ش��وند. اصوالً آلودگی 
محیط زیس��ت یکی از مهم ترین موضوعاتی است که دستگاه های مسئول به 
هنگام صدور مجوز احداث واحدهای صنعتی باید به آن توجه کنند و نمی توان 
به خاطر منافع صاحبان صنایع، س��المت جامعه و م��ردم را نادیده گرفت چرا 
که نمی توان از س��هم صنایع و کارخانه ه��ا در آلودگی آب، هوا و دیگر عوامل 
زیست محیطی چشم پوشی کرد. اما راه حل پیشگیری از این تبعات چیست؟ 
بی ش��ک قانون گذاری و اعمال قانون می تواند یکی از راه ها برای کاهش میزان 
آالیندگی واحدهای صنعتی در هر شهر و منطقه باشد. سازمان محیط زیست 
به عن��وان حافظ اصلی محیط  زندگ��ی مردم، برای کنترل می��زان آالیندگی 
کارخانه ه��ا و واحدهای صنعتی به اجرای قانون خوداظهاری پایش آالیندگی 
می پردازد، قانونی که براساس آن اگر واحدی آالینده محسوب شود با جرایمی 
نظیر مالیات بر ارزش افزوده برای یک درصد از فروش خود مواجه می شود. این 
قانون اگر چه نوعی جریمه است؛ اما تأثیری در رفع آالیندگی زیست محیطی 
صنایع ندارد، زیرا در این راستا هزینه نمی شود. از سویی نباید وضعیت کنونی 
اقتصاد  کشور و مش��کالت زیادی که گریبان گیر واحدهای تولیدی و صنایع 

کشور از جمله در همین استان  شده را نادیده گرفت. 
پرداخت یک درصد فروش تولیدات به عنوان جریمه نه تنها باری از مشکالت 
محیط زیست برنداشته،  بلکه بر میزان مشکالت اقتصادی واحدهای صنعتی نیز 
می افزاید. صنایعی که در سال های اخیر برای تأمین مواد اولیه و یا منابع مالی 
خود برای تولید، با تحریم و دیگر فش��ارهای اقتصادی روبه رو بوده اند. در این 
میان یکی از راه هایی که کارشناسان معرفی می کنند ایجاد زیرساخت های الزم 
برای رفع آالیندگی اس��ت. دبیر انجمن مدیران صنایع در این رابطه می گوید: 
قانون دریاف��ت مالیات برارزش اف��زوده برای یک درصد از ف��روش واحدهای 
آالینده، دارای مش��کل است؛ زیرا به موضوع طوری نگاه می کند که واحدهای 
صنعتی یا آالینده هستند یا خیر. در صورتی که ممکن است میزان آالیندگی 
واحدی کم باشد و با آلودگی های سنگینی که واحدی دیگر وارد محیط زیست 
می کند، تفاوت داشته باشد. متأسفانه نوع آالیندگی، میزان آن و تجدیدپذیری 
و حجم��ش در این قانون م��ورد توجه قرار نگرفته و ب��رای جریمه واحدهای 
آالینده بر روی فروش آن ها تمرکز ش��ده اس��ت. این قانون برای شرکتی که 
پیوسته در حال زیان دهی بوده و مقدار کمی آالیندگی دارد و باید یک درصد از 
فروش خود را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده بپردازد، اصاًل خوب نیست. با این 
وجود و در هر ش��رایط صنایع باید مراقب محیط زیست باشند و مسائل پایش 
آالیندگی را رعایت کنند. اگر جریمه ای هم توسط واحدهای صنعتی آالینده 
پرداخته می ش��ود باید محدودیت هایی نیز برای آن ها قائل ش��د. در سال های 
گذشته واحدهایی بوده اند که جریمه را پرداخت کردند و سپس به کار خود با 

همان وضعیت ادامه داده و آب هم از آب تکان نخورده است.  
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دستگیری قاتل فراری
 در توکل آباد سیرجان

گ�روه ح�وادث: حضور س��ارقان حرف��ه ای غیربومی 
دیگر اس��تان ها در سیرجان با هدف دزدی همواره این 
س��وال را در ذهن به وجود می آورد که س��یرجان چه 
جذابیتی برای این متهمان س��ابقه دار دارد؟ آیا عنوان 
»بهشت س��ارقان« را می توان بر سیرجان نامید؟ خیر. 
بررس��ی های دقیق آمار سرقت در استان های برخوردار 
نشان می دهد که این موضوع مختص سیرجان نیست. 
متأس��فانه فقر ش��دید در برخ��ی اس��تان ها از جمله 
اس��تان های غربی و جنوب غربی کش��ور باعث ش��ده 
شهرهای استان کرمان به مقصدی مناسب برای سرقت 
تبدیل ش��وند. وجود تع��داد زیاد افراد س��رمایه دار در 
سیرجان از یک سو و عدم پیگیری سرقت توسط برخی 
ش��هروندان مالباخته از طریق پلیس و دستگاه قضایی، 
و بعضاً دس��تگیر نشدن س��ارقان غیربومی نیز در این 
موضوع تأثیر دارد. پلیس آگاهی س��یرجان و مجموعه 
دیگر یگان های نیروی انتظامی در سیرجان تالش های 
شبانه روزی موفقیت آمیز زیادی در دستگیری سارقان 
غیربومی انجام داده اند. از دس��تگیری سارقان اهوازی 
که »فضل« مراسم عروسی را می دزدیدند تا انهدام باند 
»گرگ هاِی تنها« که در استان صدای زیادی به پا کرد 
و دستگیری س��ارقان اهل لرستان که طی یک ساعت 

4 منزل را س��رقت می کردند و اخیرا انهدام باند »روباه 
سفید« که س��رقت 4 اسلحه شکاری، 10 فقره سرقت 
احش��ام )قریب به 40 گوس��فند(، 3 فقره سرقت وجوه 
نقد ب��ا روش تعقیب از بانک و 50 کیلو مغز پس��ته را 

در کارنامه دارند.

 شناسایی سارقان
دادس��تان عموم��ی و انقالب س��یرجان در گفت وگو با 
خبرنگار نگارس��تان درخصوص این باند س��رقت بیان 
داش��ت: از ابتدای مهرماه امس��ال سرقت های زیادی با 
ش��یوه و ش��گرد یکس��ان به پلیس گزارش می شد. در 
جلسات »قرارگاه مبارزه با سرقت« رفتار این باند رصد 
و بررس��ی های الزم آغاز ش��د. مستندات پلیس آگاهی 
نش��ان می داد سرقت ها توس��ط یک گروه خاص انجام 
می شود. اعضای این باند با تعقیب سوژه ها چه از محل 
بانک و چه از محل فروش��گاه عرضه اسلحه، در زمانی 
مناسب و هنگامی که فرد خودرو را برای حتی دقایقی 

کوتاه ترک می کرد، سرقت را انجام می دادند.
قاضی محس��ن نی��ک ورز ادامه داد: این س��ارقان اهل 
اندیمش��ک اس��تان خوزس��تان که بس��یار حرفه ای و 
سابقه دار هس��تند، منزلی را در سیرجان اجاره کرده و 

طی مدت حضور در س��یرجان در این منزل س��کونت 
داش��تند. آن ها پس از 17 مورد س��رقت در س��یرجان 
تصمیم می گیرند به ش��هر خود بازگردن��د. انتقال 40 
گوس��فند زنده به اندیمشک کار راحتی نیست و فکری 

عجیب به ذهن سارقان می رسد.
وی تصریح کرد: اعضای باند »روباه سفید« حوالی ساعت 
11 شب، با دو خودروی سبک و یک خودروی سنگین 
با فاصله به س��مت اس��تان خوزستان حرکت می کنند. 
یک خودروی س��بک و یک خودروی سنگین از محل 
ایست بازرس��ی قطروئیه عبور می کنند اما خودروی پژو 
slx س��فید توسط مأموران توقیف می ش��ود. راننده به 
محض ایست مأموران، با به جاگذاشتن خودرو متواری 
می ش��ود. 5 نفر از مأموران پاسگاه با پای پیاده تعقیب 
را در بیابان های اطراف پاسگاه شروع می کنند تا پس از 
گذشت قریب به 15 دقیقه متهم دستگیر می شود. در 

بازرسی از خودروی پژو متهم یک جفت پالک سرقتی 
مربوط به یک خودرو در س��یرجان کش��ف می ش��ود. 
مأموران پاس��گاه قطروئیه بالفاصله با هماهنگی خوبی 
که بین آن ها و پلیس آگاهی سیرجان بوده، موضوع را 
به نیروی انتظامی س��یرجان گزارش می دهند. اکیپی 
از مأم��وران آگاه��ی صبح روز بعد ب��ه قطروئیه رفته و 
متهم را به س��یرجان منتقل می کنن��د. بازجویی فنی 
از این س��ارق اهل خوزستان آغاز می شود. سابقه متهم 
اخذ می ش��ود. 13 سابقه س��رقت اسلحه، سرقت وجوه 
نقد و ... دارد! پس از گذش��ت س��اعاتی سرانجام سارق 
لب به اعتراف می گش��اید و 2 همدس��ت دیگر خود را 
معرفی می کند. او می گوید که وس��ائل س��ارقتی را در 
بین لوازم منزل مخفی ک��رده و با اجاره یک کامیونت 
به اندیمش��ک فرس��تاده اند. دو همدس��تش نیز با یک 
خودروی دیگر در مس��یر هستند. پس از ساعت ها کار 

فنی راننده کامیونت شناسایی می شود. هماهنگی الزم 
توسط پلیس آگاهی سیرجان با پلیس آگاهی رامهرمز 
انج��ام گرفت. بن��ده هم با دادس��تان رامهرمز صحبت 

کردم و اقدامات قضایی الزم انجام شد.
مأم��وران پلیس رامهرمز راه را بس��ته و کامیونت را به 
پلیس آگاه��ی هدایت می کنند. بازرس��ی از کامیونت 
انجام می ش��ود. 3 اسلحه ش��کاری که توسط سارقان 
در س��یرجان س��رقت ش��ده بود در بین فرش ها پیدا 
ش��دند. موضوع عجیب��ی که مأموران پلی��س رامهرمز 
را ش��گفت زده ک��رد کش��ف 400 کیلوگ��رم گوش��ت 
یخ زده گوس��فند بود که س��ارقان در حال انتقال آن به 

اندیمشک بودند. 
پلیس متوجه ش��د س��ارقان که نمی توانستند بیش از 
40 گوس��فند را به طور زنده از سیرجان به اندیمشک 
منتق��ل کنند به ناچار آن ها را ذبح کرده و گوش��ت را 
چرخ و در چندین فریزر نگهداری می کردند و س��پس 
ب��ا اس��تفاده از یخ��دان آن را منتقل کنند. دادس��تان 
س��یرجان اذعان ک��رد: تالش پلیس آگاهی س��یرجان 
و خوزستان برای دستگیری س��ایر اعضای گروه ادامه 

دارد. متهم اصلی نیز روانه زندان شده است.

ماجرای خواندنی باند سارقان خوزستانی در سیرجان

باند روباه سفید
متالشی شد

گروه حوادث: مأموران پلیس آگاهی سیرجان و زاهدان هفته گذشته موفق به 
دس��تگیری یک متهم به قتل فراری شدند. دادستان عمومی و انقالب سیرجان 
در گفت وگو با خبرنگار نگارس��تان ضمن تأیید این خبر گفت: فردی 26 س��اله 
با همکاری متهمی دیگر در اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان به دنبال موضوعی 

خانوادگی مرتکب قتل یک جوان 19 ساله با استفاده از یک قبضه کلت کمری 
می شود. متهم به همراه خانواده خود زاهدان را ترک کرده و جهت زندگی به یکی 
از روستاهای سیرجان مهاجرت می کنند. این متهم به عنوان یک کارگر در باغات 
پسته روستای توکل آباد منطقه پوزه خون در بخش گلستان مشغول به کار بوده 

تا پلیس آگاهی زاهدان رد وی را در شهرس��تان سیرجان می زند. قاضی محسن 
نیک ورز افزود: پس از انجام تشریفات قضایی مأموران پلیس زاهدان به سیرجان 
آمده و با همکاری مأموران آگاهی سیرجان متهم را شناسایی و دستگیر می کنند. 

این جوان جهت طی مراحل قضایی تحت الحفظ به زاهدان فرستاده شد.

|  قاضی نیک ورز / دادستان سیرجان |

اجاره
یک س�الن 180 متری ب�ا موقعیت عالی جه�ت کاربری 
آرایشگاه یا باش�گاه زنانه واقع در میدان آزادی خیابان 

بالل اجاره داده می شود. 

42252127

جناب آقای حاج شهباز حسن پور
انتخاب جنابعالی را در چهارمین دور متوالی به عنوان نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای 

اس�المی موید س�ابقه درخشان و فعالیت مورد قبول شما در طول سالیان گذشته از سوی مردم سیرجان 

و بردسیر است. اعتمادی که مردم این دیار به شما دارند بزرگترین سرمایه و دلیل بر حسن انجام وظیفه 

نمایندگی از س�وی شماس�ت. ضمن عرض تبریک امیدواریم در چهارس�ال پیش رو کما فی السابق منشا 

خیر و برکت و توسعه برای شهرستان باشید.

رئیس، معاونین، مدیران، کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی سیرجان

جناب آقای 

حاج شهباز حسن پور
خرس�ندیم که بار دیگر اعتماد مردم سیرجان و بردسیر 

مسئولیت نمایندگی مجلس ش�ورای اسالمی را بر دوش 

شما نهاد. این موفقیت را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض 

نموده، امید اس�ت با اس�تعانت از خداوند متعال ش�اهد ادامه روند رشد و توسعه این شهرستانها 

باش�یم، مسیری که از س�الها پیش آغاز شده است و در چهار س�ال آینده با استعانت از خداوند 

متعال و با تالش و پشتکار شما به بالندگی و شکوفایی خواهد نشست.  

هیات مدیره و مدیرعامل شرکت جهان فوالد سیرجان

جناب آقای 

حاج شهباز حسن پور
در کمال مس�رت انتخاب مجدد جنابعالی را از س�وی مردم شریف 

و فهیم  س�یرجان و بردس�یر  به عنوان نماینده مردم این خطه در 

مجلس شورای اسالمی که بیانگر حسن اعتماد،  درایت، شایستگی 

و سابقه درخشان شما و حاصل سالها مجاهدت در سازندگی و آبادنی این دیار  می باشد، صمیمانه تبریک 

عرض نموده، امیدواریم با اس�تعانت از خداوند متعال و با اهتمام و حسن تدبیر جنابعالی همچون گذشته 

منش�اء خدمات س�ازنده ای برای مردم شهرستان های س�یرجان و بردس�یر بوده و تجارب ارزشمندتان 

راه گشای امور این دو شهرستان قرار گیرد.

مدیرعامل، هیات مدیره و کارکنان شرکت گهرروش

جناب آقای 
حاج شهباز حسن پور

انتخاب مجدد جنابعالی به عنوان نماینده مردم سیرجان 
و بردسیر در مجلس شورای اسالمی مهر تاییدی است بر 
س�الها تالش و مجاهدت شما در مس�یر خدمت به مردم 
ای�ن دیار. ضمن عرض تبریک موفقیت روزافزونتان را از 

خداوند متعال خواهانیم.
هیات مدیره و کارکنان شرکت تعاونی
 مسکن کارگران و پیمانکاران گل گهر و سرافرازان

کمپ ترک اعتیاد امید داراب 
»اجباری- تمایلی« 

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

09177312601 صفری -09164489131 خوشحال 
با مدیریت: حمید صفری 

با مجوز رسمی از بهزیستی
دارای دکتر و روانشناس و مددیار خانواده 
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شب گذشته خبر درگذشت محمدرضا شجریان 
که به علت بیماری در بیمارس��تان بستری شده 
بود منتشر و س��اعتی بعد تکذیب شد. شجریان 
چه بماند و یا از دنیای فانی جدا شود از چهره های 
بین المللی موسیقی است که هواخواهان زیادی در 
ایران و خارج کشور دارد. بیش از هر چیز مردمان 
این دیار او را به دو اثر فاخر »ربّنا« و »مرغ سحر« 

می شناس��ند. ربّنای شجریان  در تابستان 58 در 
حال تمرین با شاگردانش برای ارائه به تلویزیون 
وقت ضبط می ش��د و قرار ب��ر آن بود که صدای 
شاگردان منتشر شود که دست اندرکاران بی اذن 
و اطالع��ش صدای اصلی یعنی صدای اس��تاد را 
منتشر می کنند و این ربّنا تا هنوز و همیشه در دل 
و جان ایرانیان خانه کرده است. تصنیف مرغ سحر 

این خواننده نامی؛ که سروده ملک الشعرای بهار 
است نیز از تصنیف های مورد عالقه مردم است و 
ایرانیان این تصنیف را با صدای او می شناس��ند و 
سال ها در همه اجراها و کنسرت ها مشتاقانه آن را 
طلب می کنند. شجریان خود درباره علت ارتباط 
م��ردم با این دو اثر ک��ه دیگر جزئی از فرهنگ و 
می��راث ملّی ایران ش��ده می گوید: »مرغ س��حر 
صدای اعتراض مردم ماس��ت از جور زمانه که در 
گوش تاریخ جاری ست مردمی که همواره به ظلم 

ظالم و جور صیاد معترض بوده اند.« 
استاد ش��جریان اینک جایی ایستاده که نه تنها 
یک خواننده که موسیقی دان و نماینده فرهنگ 
و هنر ایران معاصر محس��وب می شود. سرزمین 
هنرخیز ایران آوای خوش کم نشنیده اما دشوار 
است که کسی این چنین عصاره همه جریان های 
جّدی آوازی موس��یقی ما باشد؛ از دوامی و ظلی 
و اقبال و مهرت��اش و عبادی و بنان و قمر و تاج 
و برومن��د و ش��هناز و دادبه و طاه��رزاده و پایور 
آموخت، اما هیچ یک از آنان نیست. او عصاره همه 
آنهاست و شاید از این رو محمدرضا شجریان نه 
یک اس��تاد آواز موس��یقی ایرانی، بلکه موسیقی 

ایرانی و صدای ایران است.

◄اکثریت نمایندگان استان در مجلس تغییر کردند. بنا به اخبار واصله به 
جز نمایندگان شهرهای سیرجان و کرمان ، بقیه نمایندگان استان تغییر 
کردند. در بم موس��ی غضنفرآبادی به جای نیکزادی ، در کهنوج منصور 
ش��کرالهی به جای احمد حمزه ، در بافت صمد محمدی به جای علیبرز 
بختیاری ، در زرند عفت شریعت به جای حسین امیری، در رفسنجان علی 
جاللی به جای محمدی انارکی و در شهربابک رضاحسینی به جای علی 

اسدی وارد مجلس شدند.

◄در انتخابات امسال مجلس، شهباز حسن پور موفق به ثبت یک رکورد 
در انتخابات سیرجان شد. او برای چهارمین بار پیاپی به مجلس راه یافت. 
تاکن��ون هیچ نماینده ای در این حوزه انتخابی��ه موفق به حضور 4 دوره 
متوالی در مجلس نشده بود. پیش از این سّید احمد حسینی 4 دوره در 
مجلس حضور داشت با این تفاوت که میان دوره های سوم و چهارم وی 

وقفه ی 8 ساله افتاد.   

◄محمد معتمدی زاده به عنوان نفر دوم انتخابات س��یرجان و بردس��یر 
با فاصله کم توانس��ت خودش را به عنوان یک چهره جدید در این حوزه 
انتخابیه معرفی کند. پس از کناره گیری سّید احمد حسینی از انتخابات، 
بنا به آنچه در فضای مجازی منتشر شد معتمدی زاده مورد حمایت ائتالف 
گروه های اصول گرای شهرستان های سیرجان و بردسیر قرار گرفت. وی 
دارای کارشناسی کشاورزی و علوم سیاسی و دانشجوی دکترای تخصصی 

کشاورزی است.

◄یکی از عجایب انتخابات امسال در سیرجان حضور چند اصالح طلب 
در س��تاد انتخاباتی یکی از نامزدهای وابسته به جبهه پایداری به عنوان 
دس��ت اندرکار س��تاد وی بود. اگر چه دور گذش��ته پس از رد صالحیت 
ابراهیم جهانگیری به نوعی دیگر این اتفاق در سیرجان افتاده بود اما این 
دور با پذیرفتن مس��ئولیت ستاد این نامزد توسط یکی از اصالح طلبان و 
هم��کاری تعدادی دیگر که ابایی هم از حضور در میتینگ انتخاباتی وی 

نداشتند به نوعی مرزهای اصالح طلبی را زیر پا گذاشتند.

◄سّید احمد حسینی دو روز قبل از انتخابات از ادامه کاندیداتوری انصراف 
داد. او در بیانی��ه ای اعالم کرد کناره گیری اش از انتخابات صرفاً به منظور 
انس��جام و وحدت بوده و هیچ کس حق ندارد از انصراف او به نفع خودش 
بهره برداری کند. ش��هباز حسن پور در آخرین همایش انتخاباتی خود با 
تمجید از س��ّید احمد حس��ینی، از 16 سال زحمات ایشان در مجلس در 

دهه60 و70 قدردانی کرد و او را پیروز واقعی انتخابات امسال دانست.
 

◄برخی منابع نزدیک به مس��ئوالن اجرای��ی انتخابات خبر از توقیف و 
دس��تگیری تعدادی خودرو و سرنشینان ش��ان در روز برگزاری انتخابات 
توسط مأموران امنیتی و انتظامی به اتهام تخلّف و اختالل در روند برگزاری 

انتخابات دادند. 

مجلس یازدهم با مملکت
چه خواهد کرد؟ 

حدس و گمانه زنی های بس��یاری پیش از انتخابات وجود داشت که در 
انتخابات مجلس یازدهم، طیفی از جریانات وابسته اصولگرایان، پیروز 
می ش��وند. ش��واهد و قرائن اولیه و اینکه بدنه اجتماعی اصالح طلبان، 
شور و اشتیاق چهار سال پیش را تکرار نکرد، آن حدس و گمانه زنی ها 
را ب��ه یقی��ن تبدیل کرده و به احتمال بس��یار زیاد و ب��ا توجه به نوع 
ردصالحیت ه��ا که تعداد زیادی از کرس��ی ها را فاقد رقابت کرده بود، 
عمده نامزدهای این طیف، وارد مجلس یازدهم خواهند شد.  نخستین 
مالحظ��ه ای که باید ب��ه آن پرداخت، نحوه تعام��ل مجلس یازدهم با 
روحانی اس��ت. بی تردید روزهای بسیار دشواری در انتظار دولت است. 
این دوره از بهارس��تان، شمش��یر را از رو برای روحانی خواهد بست و 
لبه تیز تیغ مجلس از همان ابتدا بر گردن دولت دوازدهم قرار خواهد 
گرف��ت. کمترین دلیل نمایندگان جدید در برخ��ورد با روحانی، ادامه 
سیاست های سه سال اخیر این جریان و مجموعه رسانه ها و نهادهای 
خارج از دولت، مبنی برانداختن بار همه مشکالت و ناکامی های کشور 
بر سر دولت است.مجلس یازدهمی ها از همان ابتدای تشکیل مجلس، 
آتش حمالت را بس��یار سنگین تر از گذشته بر سر روحانی و وزرایش 
خواهند ریخت. کمترین فایده این استراتژی، ایجاد یک وجهه مردمی 

برای خودشان و گسترش هرچه بیشتر یک باور است.
اینکه مس��بب همه ناکامی ها و وضع بد اقتصادی، از تورم گرفته تا 
بی کاری و فساد، روحانی و دولت اوست و حاال تندروها می خواهند به 
آن پایان دهند. فایده سوم این استراتژی آن است که به مردم تلقین 
می کند مجلس دهم با ریاس��ت علی الریجانی و حضور فراکسیون 
امی��د، به جای ب��ودن در کنار مردم، در کنار روحانی ایس��تاده و در 
عوض آنکه به فکر مصالح و منافع مردم به ویژه قش��ر ضعیف باشد، 
به فکر منافع خودش��ان بوده و حاضر نشده در برابر دولت، واکنش 
جّدی نشان دهد. اما مجلس یازدهم در راستای تحقق خواسته های 
اقش��ار فقی��ر و زحمتکش، بنای هیچ گونه مس��امحه و کنارآمدن با 
دولت روحانی نداش��ته و سعی می کند دولت را وادار کند تا نه تنها 
سیاست هایش بلکه بس��یاری از مدیرانش از جمله بسیاری از وزرا، 
استانداران، مدیران ارشد شرکت های بزرگ دولتی، رؤسای بانک ها، 
س��ازمان برنامه  و بودجه و... را تغیی��ر دهد و به  جای آنان، مدیران 
جوان، انقالبی و پاکدس��ت را که درد مردم دارند، بر س��ر کار آورد. 
اینکه مجلس یازدهم فش��ار علی��ه روحانی را تا چه مرحله به پیش 
خواهد برد، مش��خص نیست اما آنچه مسلّم است تمام تالششان را 
ب��ه کار خواهند گرفت تا با کمک صداوس��یما و تریبون های دیگر، 
این گون��ه وانمود کنند که این مجلس می خواهد داد محرومان را از 
دولت روحانی بستاند. یقینا دولت دوازدهم، روزگار دشواری با مجلس 
یازدهم پیش رو خواهد داش��ت. آن ماه عسلی که با الریجانی و مجلس 
دهم داشتند، به سرعت به پایان خواهد رسید و همان گونه که گفته شد، 
برخی چهره های شاخص این جریان در مجلس یازدهم هرچه بیشتر بر 

طبل احقاق حقوق مردم از دولت روحانی خواهند کوبید. 
مشابه کاری که مجلس هفتم با دولت اصالحات و سیدمحمد خاتمی 
کرد و حاال مشخص شده فقط یک طرح تثبیت قیمت های اصولگرایان 
آن دوره و متوقف کردن روند منطقی افزایش قیمت بنزین، چه بر سر 
مردم در این س��ال ها آورده اس��ت. اینکه مجل��س یازدهمی ها تا پای 

استیضاح رئیس جمهور پیش بروند، معلوم نیست./ عصر ایران

کوتاه از انتخابات

نگاه مضطرب نامزدها به مانیتور ستاد انتخابات به هنگام شمارش لحظه ای صندوق های آراء 

برای محمدرضا شجریان
خواننده محبوب 

از مرغ سحر
تا ندای ربّنا

دعوت به همکاری 
به تعدادی خودرو ون و سواری جهت کار در 

شرکت معدنی و صنعتی گهرهمکار نیازمندیم. 

با حذف پیمانکار 

قرارداد مستقیم با شرکت گهرهمکار 
 09902572292



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 3 اسفند ماه 1398 - 27 جمادی الثانی 1441 - 22 فوریه  2020
@negarestanniaz  ضمیمه رایگان شماره 1211  هفته نامه نگارستان

نمایندگی :بلوار عباسپور
 حد فاصل خ نواب و حر ریاحی 

شهسواری 
9132478535 

42334979 

نمای ماندگار 
با  آجر نمای محک تهران

انواع نسوز- شیل - رس

داربست فلزي عدالت
09178317645

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

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



شنبه 3 اسفند  21398
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@negarestanniaz

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 

نمایندگی نصب ایزوگام
 قیرگونی آسفالت 

  با کمترین قیمت در سیرجان 
15 سال ضمانت و 25 سال سابقه کار در سیرجان

نقد و اقساط09133472139-09130422139 میالنی

  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
خ مالک اشتر کوچه قبل از مهدکودک گلهای زندگی داخل کوچه

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

negarestanniaz@در دنیای مجازی با شما هستیم
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@negarestanniaz

استخدام

به 2 نفر نیروی حسابدار ماهر 
با روابط عمومی باال و وصول مطالبات 

جهت کار در دفتر مواد غذایی 
نیازمندیم .

ساعت کار : 7/30 - 13/30
09367473179

به دو همخانه خانم ترجیحا 
دانشجو نیازمندیم. 

09223203151

به یک نیروی خانم یا آقا جهت 
آماده کردن بال مزه نیازمندیم .

09139474981

به دو نفر شاگرد 
ماهر )خانم و آقا ( جهت 

کار در ساندویچی واقع در 
مکی آباد نیازمندیم .

09133787202 نورمندی

به یک نیروی آقا 
حسابدار جهت کار به صورت 

تمام وقت نیازمندیم .
09214855462

42337077

به یک خانم با روابط 
عمومی باال جهت فروشندگی 

در بوتیک زنانه نیازمندیم .
09133470683
09132799199

نیازمند همکاری 
خانم یا آقا در موبایل فروشی 

) آقای موبایل ( با حقوق و 
مزایای خوب 

09351796392

به یک خانم جوان 
مومن برای شست و شو 

ظروف رستوران نیازمندیم 
)اول جاده شیراز (
09135327989

از یک نفر شاگرد 
اصالح کار و رنگ ویک 
نفر منشی جهت کار در 

آرایشگاه دعوت به همکاری 
می شود .

09133474810

نیازمند تعدادی 
نیرو جهت کار در فست فود 
با حقوق و مزایای عالی واقع 
در بلوار سید جمال بعد از 

مشعل گاز 
09132472608

از یک نیروی ساده 
جهت کار در فست مامیران 

واقع در خیابان ولی عصر نبش 
خیابان بروجردی دعوت به عمل 

می آید.
09140130537

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

نیازمندیم .
09133459007

به یک خانم مسلط به نرم افزار های 
طراحی ) 3d max  و مایا ( جهت کار در 

نمایشگاه کابینت نیازمندیم .
09120876938

به تعدادی راننده پایه دوم جهت کار 
با کامیونت حمل مرغ زنده

 نیازمندیم .
09051451470

به یک منشی با روابط عمومی باال  دو شیفت 
برای کار در آموزشگاه آزاد فنی حرفه ای دانش پژوهان 

نیازمندیم . )به مدرک تحصیلی خاصی نیاز نیست (
 میدان گیتی نورد طبقه باالی لوازم التحریر الهام 

42255601-09140979724

به دو نفر نیرو ساده خانم جهت کار در آشپزخانه 
نیازمندیم . با ساعت کاری 8 صبح الی 4/5 بعد از ظهر با 

حقوق ماهیانه 850 هزار تومان 
خ 17 شهریور روبروی میدان بازار نبش کوچه پارک سوار 

تهیه غذای لیمو )مراجعه حضوری(

به یک تخته 
کار ) کباب پیچ ( 

جهت کار در رستوران 
با حقوق عالی 
نیازمندیم . 

09132452657
ستوده

به یک خانم 
جهت کار در رستوران 

واقع در بلوار 
سیدجمال چهارراه 

هجرت دعوت به عمل 
می آید 

09132452657

به یک ناخن کار 
حرفه ای جهت اجاره میز 
و یک شینیون کار ماهر 

نیازمندیم .
ولیعصر خ اشکذری خ 
شهید کالنتری زیبایی 

گل یخ
09139477183

رستوران ژینو جهت تکمیل کادر 
پرسنلی خود به نیروهای زیر نیازمند است :
فست فود کار ماهر نیروی ساده  سالن دار

جهت اطالع بیشتر به آدرس رستوران بلوار 
مالک اشتر نبش دکتر مفتح 

یا به شماره تلفن 42250500 ساعت مراجعه 
12تا 15:30 عصراز 18 الی 22

به یک شاگرد و یک نصاب 
برای کابینت سازی نیازمندیم

09361486826 

به یک خانم مجرد جهت کار در 
نمایشگاه کابینت زرین چوب باحقوق 

عالی نیازمندیم
09137700695

ازیک نفر کارگر ماهر جهت کاردر 
کارواش کامیون نیازمندیم.

09916901969

به یک نیروی خانم برای کار 
درکافی نت نیازمندیم

  09131783753  

به دو نفر نیروی آقا و خانم برای 
کار در رستوران، خ وحید نیازمندیم

 09193454209

به یک فروشنده 
خانم با ظاهري آراسته جهت 

کار در بوتیک زنانه یک 
شیفت )عصر 16 الي 21 (

نیازمندیم
09120245163 

به یک نفر خانم 
جهت کار فالفلی درشیفت 
صبح یا بصورت دوشیفت 

نیازمندیم
09131785055 

به یک فروشنده 
خانم به صورت دو شیفت 
جهت کار در پوشاک زنانه 

نیازمندیم
09135317167

به یک خانم برای 
همکاری در کار منزل یا به 
صورت شبانه روز و یا از 7 
صبح تا 8 شب نیازمندیم

 09132784249  
42234798

به چند نیروی سالن 
دار آقا )زیر 30 سال( با ظاهری 

آراسته و روابط عمومی باال 
جهت کار در رستوران با حقوق و 

مزایای عالی نیازمندیم
09038644716

از یک نفر که تحت 
پوشش کمیته میباشد با 

حقوق و مزایای عالی و بیمه 
برای کار در نانوایی دعوت 

بعمل می آید
09028083560 

به یک پیک 
موتوری جهت کار در فست 

فود نیازمندیم )بنزین و 
شارژپرداخت می شود( 

 09133471998

به چند نیروی 
خدماتی خانم جهت کار در 

آشپزخانه رستوران به صورت 
تک شیفت )9 صبح الی 3 

بعدازظهر( نیازمندیم
09038644716

به 2 نفر نیروی 
خانم جوان جهت کار 
در رستوران نیازمندیم

09133474826

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 

از یک نیروی خانم جوان )از سن 
25 تا 40 سال( جهت انجام نظافت منزل 
واقع در بلوار والیت از ساعت 3عصرتا 8 
شب ماهیانه یک میلیون  تومان دعوت 

بعمل می آید.
09164458335

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

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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به یک شاگرد شیفت عصر 
نیازمندیم .

09103661828

به یک نیروی فروشنده خانم 
در پوشاک زنانه نیازمندیم .

09132797736

به تعدادی پیک موتوری 
ومنشی خانم با شرایط عالی 
پرداخت حقوق مکفی و بیمه 

نیازمندیم .
09172111340

کارخانه کنسروجات سیرجان استخدام میکند
لیسانس صنایع غذایی

لیسانس شیمی گرایش صنایع غذایی
لیسانس کشاورزی گرایش صنایع غذایی

دکترای دامپزشکی

           09133473702 پورمهدی

به یک شاگرد چانه 
گیر یا نان در بیار جهت کار 
در نانوایی تنوری باحقوق و 

مزایای عالی نیازمندیم 
09133459925

به یک منشی خانم 
با روابط عمومی باال جهت کار 
در دفتر بیمه ایران به صورت 

دوشیفت نیازمندیم 
09134454146

به یک شاگرد نیمه 
ماهر برای کار در آرایشگاه 

مردانه از ساعت 3 الی 9 شب 
با حقوق متعارف نیازمندیم .

09132456012

تعدادی نیروی 
تراشکار در شهرک صنعتی 
شماره یک در کارگاه تولید 

قطعات صنعتی نیازمندیم
09131456834 

به یک فروشنده خانم/
آقا باروابط عمومی باال جهت همکاری 

درگالری زیورآالت نیازمندیم.
محدوده ولیعصر - دوشیفت

حقوق 1,000,000تومان 
حداکثر سن 24
09136208900

به فروشنده 
خانم وظرف شو جهت 

کار قنادی با حقوق خوب 
نیازمند یم 

09131457393

به یک راننده 
لودر جهت کاردرمعدن 

گل گهر نیازمندیم 
09361449711

یک شاگرد ماهر  
جهت کار در تعمیرگاه  پژو 

با حقوق و درصد عالی 
نیازمندیم

 قاسمي 09135864402

به یک کارگر ساده جهت کار در 
انبار لوازم یدکی نیازمندیم.

سن حداکثر 35 سال
09137317536

به نیروی خانم  جهت فعالیت در 
آبمیوه وسوسه واقع در بلوار سردارجنگل در 

نوبت صبح و عصر نیازمندیم
09364894125

به دو نفر نیروی آقا جهت سفارش گیری 
شیفت شب و صبح  سالن رستوران نازخاتون نیازمندیم 

شرایط سنی بین 18 تا 25 و دونفر نیروی خانم جهت 
شیفت شب در آشپز خانه نیاز مندیم

09130952141 

به تعدادی نیروی خدماتی  آقا وخانم با سابقه کار 
پذیرایی وروابط عمومی خوب جهت کار در آشپزخانه

  شرکت نیازمندیم 
 آدرس انتهای خیابان قاآنی جنبه امالک المهدی 

 مراجعه عصرها از ساعت 4 تا 6 عصر
09131791450

کافه یاز جهت تکمیل کادر خود به نیروهای زیر 
نیازمند است:

سالن دار 1نفر آقا / خانم
نیروی خدماتی 1 نفر آقا / خانم

باریستا 1 نفر آقا/خانم
09390126155 

آگهی جذب نیرو:
به تعدادی خانم جهت نگهداری از سالمند و انجام کار

 منزل نیاز مندیم 
به تعدادی نیرو خانم و آقا جهت نظافت منازل به صورت

 ساعت کاری نیازمندیم
42230581-09135797327

به چند نفر خانم جهت کار در 
آشپزخانه نیازمندیم

09378845445

از یک نفر 
آشپز فست فود با 

شرایط عالی 
دعوت به همکاری 

می شود
09211343178

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 سالن دار آقا

یک نفر کمک آشپز رستوران
یک نفر پیک ماشینی
با حقوق و مزایا عالی
09224286762

به 2 نفر 
فروشنده خانم جهت 

کار در شیریني فروشي 
نیازمندیم

42305216

به نیروی خانم 
و آقا جهت کار درکباب 
سرای کدبانو نیازمندیم

09135016030
42236343

به چند نفر 
شاگرد جهت کار در 
کارواش با حقوق و 

مزایای عالی نیازمندیم
09139564969

به یک چوپان با 
جای خواب و با حقوق و 
مزایای عالی نیازمندیم

09132478551

مجموعه غذایی شمس العماره به افراد زیر 
 نیازمند است .

 کارگر ساده شیفت روز
صندوقدار خانم شیفت شب 

09363367785

به دو نفر همکار خانم با روابط عمومی 
باال  جهت کاردر رستوران گلپایگانی 

چهارراه قاآنی نیازمندیم
09188664585

شرکت کوشا ترابر گهر زمین معدن 3
به تعدادی اتوبوس b9 ، مینی بوس، پیکاپ ریچ و 

سواری سمند مدل 97 و 98 و یک حسابدار نیازمند 
می باشد.

09133794174 - 09135974174 

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

تومان به صورت یک شیفت
)شیفت صبح یا  شب( نیازمندیم .

09369908366

به یک 
خانم میانسال 
جهت کار در 
خانه نیازمندیم
09137314205

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

نیازمندیم .
09133459007

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

با مدیریت متقین   09131454060

تاسیسات گازرسانی ساالربنیان
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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

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

09133477436   

امتیاز وام بانک رسالت شما را هر 
میلیون 80 هزار تومان خریداریم

09373613273 

پیکور ژاپنی 5 کیلویی دست 
دوم 5 سال کارکرد بفروش میرسد .

09135991866

قالی محلی 
سیرجان دست دوم 

شما را خریداریم
09917665969

کافی شاپ 
باموقعیت عالی با امکانات 

کامل بدلیل مهاجرت باقیمت 
باورنکردنی بفروش میرسد

09366999022
50 قصب زمین 

سمت دامدارها مکی آباد  با 
امتیاز آب و برق با حصار دور 
با یک اتاق به  فروش میرسد

09133793126
آهن دست دوم 

وضایعات و غیره شما را با 
بهترین قیمت خریداریم

09132797295

یک مغازه با 
وسایل کامل نانوایي 
اجاره داده میشود 
09379332727

7 هکتار زمین باغ در 
روستای فیروزه با سند تک برگ 
و کنار برق و 300 متر آب و گاز  
به قیمت توافقی به فروش می 

رسد .)متری 300(
09137691537

افزودنی های 
بتن اسپیسر

روان کننده ، چسب بتن ، چسب 
کاشی ، نایلون بتن ریزی ، گروت 

، آب بند ، واتر استاپ و ...

بلوار عباسپور بعد از 
بانک ملی

09132796248

کارواش احسان
جنب بیمارستان غرضی 
خیابان شفا نبش خیابان 
منازل مسکونی پزشکان

صادقی 09051034974

هرس و پتار انواع 
درختان با وانت بار، 

ساخت داربست و پتار 
انگور و هرس نخل

09135403698 قاسمی

فروش یک قطعه زمین تجاری 
به متراژ 300 متر مربع واقع در شهرک 

صنعتی یک
09120876938

یک عدد زمین 10 قصب حجت آباد خیابان امام حسن عسکری 
سر چهارکوچه سر دو نبش دیوار دور باال با 140 متر پروانه ساخت با قیمت 

200 میلیون تومان به فروش می رسد . تخفیف پای معامله
یک قطعه زمین 10 قصبی شریف آباد انتهای خیابان اصلی 50 میلیون 

تومان مقطوع به فروش می رسد .
09137310732

10 هکتار زمین 
باغ انتهای جاده شریف 
آباد و دو راهی ناصریه با 
سند تک برگ حسن آباد 
کنار برق و گاز و آب به 
قیمت توافقی به فروش 

می رسد .
09137691537

جوشکاری آبگرمکن
 در منزل در اسرع وقت

09130450214

جوشکاری سیار
ساخت سایبان، جا کولری و انجام 

خرده کاری 
 09138459133

رومالین و نقاشی
09139477334

خرید و فروش امتیاز وام 
رسالت 

09135323325

فروش ساندویچی 
09025096906

امتیاز  وام  رسالت امام
 را نقداً خریدارم
09032642205

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

09136208106

خریدار ضایعات آهن 
و غیره در محل هستیم 

 09132476144
09133470520

فروش فوری 1/5 
هکتار باغ پسته ثمری همراه 
با 9ساعت آب شیرین لوله 6 
اینج واقع در روستای نورآباد 

گوینی ها
09306242509 

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

اجاره داده می شود.
09103697032

فروش زمین 
شهرک فخرآباد
 09140171019

کارواش با موقعیت عالی به 
یک استادکار ماهر اجاره 

داده می شود. 
09162755882

فروش پیکان 
سواری مدل 57 سالم وآماده 

استفاده فقط مدت زیادی 
خوابیده.قیمت توافقی

 09394684304

قیمت کارشناسی زمین و ساختمان 
مهندس نادری نیا 
 09133455472

ابتدای بلوار دکترصادقی - 50 متر بعد از تقاطع دهخدا

نقاشی ساختمان 
و انواع پتینه های 

جدید
09371945638

خرید، فروش، رهن و اجاره
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نقاشی ساختمان مدرن
  30% تخفیف   

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

09162504398  صادقی

پرده سرای جلوه
دوخت انواع پرده 
پارچه ای مدل روز
پرده زبرا- لوردراپه- 

بامبو- شید- کرکره فلزی 
چوبی با قابلیت برقی شدن 

خیابان مالک اشتر جنب فروشگاه رفاه 
09133471783 با مدیریت یاراحمدی

 با بهترین قیمت و کمترین زمان

فروش عیدانه کارتخوان سیار
جشنواره کارتخوان بیسیم فروش استثنایی

 با قیمت ویژه به مناسبت سال جدید
فروش کارتخوان سیاربدون محدودیت تراکنش

بدون محدودیت انتخاب حساب و بانک
بدون جمع آوری و بدون جواز کسب با پر کردن فرم استشهاد

بدون هیچ دردسری و سریع ۲۴الی ۷۲ساعته بستگی به مدل دستگاه صاحب 
کارتخوان سیار شوید

نوروز نزدیک است با خرید یک دستگاه کارتخوان سیار کسب و روز خود 
را در پایان سال رونق دهید

خدمات واقعی را با ما تجربه کنید. گارانتی و خدمات پس از. فروش
بلوار هجرت بعد از بیمارستان امام رضا ابتدای شهرک مشتاق

 دفتر فنی مهندسی لوتوس 09132473243

از 1 اسفند
 تا 10 اسفند
 قیمت ویژه

شروع قیمت ها 1/300 تومان

You are responsible for you
هر کس در قبر خود مي خوابد.

@negarestanniaz


