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گفتگو با رئیس اداره منابع طبیعی سیرجان
کرسی مدیریت ورزش به چه کسی میرسد؟
بلوار سیدجمال ،روبروی تعاونی  - 15تلفن42337020-27 :

منبع صدای مهیب ناشناخته ماند!
انتشار یک صدای مهیب حوالی ساعت  22چهارشنبه
ش��ب برخی از مردم را به اضطراب انداخت .پس از آن
تماسهای زیادی با خطوط سرویس حوادث نگارستان
از س��وی شهروندان برقرار شد تا از کم و کیف موضوع
مطلع ش��وند اما پیگیریهای خبرنگار ما در خصوص
منبع صدا ،نتیجهای در بر نداشت.
این ش��هروندان غالبا از مناطق ش��هرک سمنگان،
شیخ مفید ،خیابان ورزش ،بلوار قاآنی ،بلوار شهید

عباسپور و  ...بودند که این صدای مهیب را شنیده
بودند.
مدیرعام��ل آتشنش��انی ضم��ن تأیی��د خب��ر به
نگارس��تان گفت :هیچ گزارشی مبنی بر انفجار به
مرکز فرماندهی  125آتشنشانی سیرجان مخابره
نش��ده اس��ت .او افزود :من خودم هم این صدا را
ش��نیدم اما منبع آن برای ما نیز مش��خص نش��د.
سایر منابع نیز از علت آن اظهار بی اطالعی کردند.
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جشنواره تابستانه فروش نقدی و اعتباری

پارس ،206 ،405 ،سمند ،سورن ،رانا ،تندر پیکاپ ،دنا
هایما  S7اتوماتیک  2000توربوشارژ ،سوزوکی ویتارا فیس لیفت اتوماتیک

طرح مشارکت در تولید با سود  25درصد
بلوار سیدجمال ،روبروی تعاونی  - 15تلفن42337020-27 :
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شماره 1083
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شنبه  27خرداد 1396

ستون دین

در فضائل شب های قدر
ش��ب قدر از شبهای مقدس و متبرک اسالمی است .خداوند در قرآن
مجید از آن به بزرگی یاد کرده و س��ورهای نیز به نام «سوره قدر» نازل
فرموده است .در تمام سال ،شبی به خوبی و فضیلت شب قدر نمیرسد.
این شب ،شب نزول قرآن ،شب فرود آمدن مالئکه و روح نیز نام گرفته
اس��ت .عبادت در ش��ب قدر برتر از عبادت هزار ماه است .در این شب،
مقدرات یک س��ال انس��انها و روزیها ،عمرها و امور دیگر مش��خص
میش��ود .مالئکه در این شب بر زمین فرود میآیند ،نزد امام زمان(عج)
میروند و آنچه را برای بندگان مقدر ش��ده بر ایش��ان عرضه میدارند.
ش��بزندهداری و تالوت قرآن و مناجات و عبادت در این ش��ب ،بسیار
توصیه و تأکید شده است.
عظمت و فضیلت این ش�ب بر سایر شبها را از این امور میتوان
به دست آورد:
◄ آمرزش گناهان :پیامبر خدا(ص) در تفسیر سوره «قدر» فرمودند:
هر کس شب قدر را احیا بدارد و مؤمن باشد و به روز جزا اعتقاد داشته
الس�لام)
باش��د ،تمامی گناهانش آمرزیده میش��ود .امام صادق(علیه ّ
فرمودند :از کتاب خدا اس��تفاده میش��ود که ش��ماره ماههای سال نزد
خداوند ،دوازده ماه اس��ت و س��رآمد ماهها ماه رمضان است و قلب ماه
رمضان لیلة القدر است.
◄ نزول قرآن :طبق روایات ،مجموع قرآن در شب قدر دفعی و یکباره
بر پیامبر (ص) نازل شده است .این نزول دفعی و یکباره قرآن است ،اما
ن��زول تدریجی قرآن طی  23س��ال دوران نبوت پیامبر گرامی(صلی ا...
علیه و آله وسلم) به صورت الفاظ نازل شده است.
◄ برتر از هزار ماه :نزول همهی مالئکه و روح در شب قدر بر زمین
و س�لام دادن بر بندگان خدا نش��انه ش��رافت آن بر هزار ماه است .امام
السالم) فرمودند :عمل صالح در شب قدر از قبیل نماز ،زکات
باقر(علیه ّ
و کارهای نیک دیگر بهتر اس��ت از عمل در هزار ماهی که در آن ش��ب
قدر نباشد.
ش��ب قدر فرصتی است زرین و طالیی برای شستشوی آینه دل .این
شب بهترین فرصت اس��ت تا خوبیها را جایگزین بدیها ،صلح و صفا
را جایگزین اختالف و تفرقه ،احسان و نیکی را جایگزین ظلم و ستم،
احس��ان به والدین را جایگزین عاق والدی��ن و صله رحم را جایگزین
قطع رحم نماییم .نیکو و شایس��ته اس��ت با صدقات قدمی در جهت
آبادانی خانه آخ��رت برداریم و با اعمال نیک و خیر ،ثواب دو چندان
ببریم .در ش��ب قدر که ش��بزندهداری میکنیم ،خداوند نام ما را در
گروه نیکبختان ثبت میکند و آتش جهنم را بر ما حرام میسازد .آیا
توفیقی باالتر از این هس��ت که آتش جهنم بر ما حرام شود و به خدا
نزدیکتر شویم؟
دعاهای ش��بهای رمضان مجموعهای اس��ت روشنیبخش که با تکرار
ت�لاوت آنها ،آموزشه��ای آنها به ص��ورت هدفهایی ب��رای ما در
میآیند .پس هنگام خواندن این ادعیه شایس��ته و بهتر است مفهوم
آنها را نیز همواره مدنظر داش��ته باشیم و با تالش و کوشش به سوی
این هدفهای مطرحشده در دعاها گام برداریم.

خبر

جشن تئاتر در سیرجان

نخستین جشن تئاتر سیرجان با همکاری انجمن نمایش و اداره فرهتگ
و ارش��اد اسالمی منطقه ویژه اقتصادی س��یرجان برگزار میگردد .این
محفل فرهنگی هنری و ادبی روز  8تیر ماه در دهکده گردشگری شبدیز
با حضور هنرمندان و اصحاب فرهنگ و هنر اس��تان و شهرستان برای
تقدیر و تشکر هنرمندان رشته تئاتر در سال  95برگزار میشود در این
مراسم از منتخبان حوزه نشر و تئاتر تقدیر به عمل میآید.

آثار منتخب پانزدهمین جشنواره
کودک و نوجوان

جش��نواره پانزدهم رضوی در بخش کودک و نوجوان با هدف توس��عه
مفاهی��م دینی و ترویج فرهنگ رض��وی در میان کودک و نوجوان با 8
موضوع در سه بخش فرهنگی هنری و ادبی برگزار شد .به گزارش روابط
عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کرمان در این جشنواره سیرجان
نیز حائز رتبههای برتر استانی شد.
به گفته محس��ن روحی مدیرکل کانون کرمان از یک هزار و  525اثر
رض��وی در س��ه بخش فرهنگی هنری و ادبی ک��ه از این تعداد  12اثر
کاردستی  8اثر نشریه نگاری  10اثر کتاب بازی به عنوان آثار برگزیده
اس��تانی انتخاب و به دبیرخانه کشوری ارسال شده است .آثار راه یافته
سیرجان در بخش کاردس��تی رضوی زهرا و نازنین زینب سیاهکوهی
از پاریز در بخش شعرس��رایی فاطمه نجار جهرمی ،مهروز پورامینایی،
نازنین زینب سیاهکویی ،فاطمه پاکدین ،فاطمه شفیعی ،ساناز غنیپور
و مهرناز جعفری از پاریز در بخش داستاننویسی شمیم شمسیزاده از
س��یرجان و در بخش نشریه کاغذی از مرکز پستی سعید و امیرمحمد
اس��ماعیلی ،سینا جعفری و رضا قاسمی از سنگ بهرام حائز رتبه برتر
استانی شدند و به مرحله کشوری راه یافتند.
تصحیح آگهی
در آگهی دعوت مجمع عمومی فوقالعاده نوبت اول
شرکت تعاونی گهر عمران سیرجان چاپ شده در شماره
 1082نشریه نگارستان تغییر سهام هر عضو از  0/4درصد
به  0/6درصد بوده که به اشتباه  4درصد به  6درصد ذکر
شده بود ،بدین وسیله تصحیح میگردد.
هیئت مدیره شرکت تعاونی گهر عمران سیرجان

خبر

negarestan76

ارسال پرونده انتخابات جهت استعالم به مرکز:

تعیینتکلیفانتخاباتشورایشهر
در این هفته

گروه خب�ر :پرونده انتخابات ش��ورای ش��هر
س��یرجان جه��ت تعیی��ن تکلی��ف ب��ه هیأت
مرکزی نظارت ارسال شد .به گزارش خبرنگار
ما بدنب��ال اعتراض برخ��ی کاندیداها به روند
برگزاری انتخابات  ،پرونده انتخابات س��یرجان
بدون هیچگونه اظهار نظر به منظور اس��تعالم
از هی��أت مرکزی نظارت ای��ن هفته به تهران
ارسال ش��د و قرار اس��ت تا پایان هفته جاری
نتیجه بررسیها اعالم شود.
رئی��س هیأت نظ��ارت ب��ر انتخابات ش��ورای
ش��هر س��یرجان در این رابطه به نقل از آقای
ف�لاح دبیر هیأت نظارت اس��تان گفت :هیأت
نظارت اس��تان با توجه به شکایتهای رسیده
و به منظور کس��ب نظر هیأت عالی نظارت این
پرونده را به مرکز ارس��ال نمود .معاون سیاسی
فرماندار نی��ز در همین زمین��ه گفت :هرگونه
مدارک درخواستی هیأت نظارت در این رابطه
تحویل شد و پس از ارسال پرونده طبق قانون
بای��د هیأت نظارت مرکزی نظر خودش را طی
 5روز به هیأت نظارت استان اعالم نماید.
◄ تأیید اولیه انتخابات
انتخاب��ات ش��ورای ش��هر س��یرجان ک��ه با
حاش��یههای زیادی همراه بود ،پس از بررسی
ش��کایت های اولیه یک هفته پس از برگزاری
انتخابات ،در هیأت اجرایی و نظارت سیرجان
تأیید ش��د .فرمان��دار و رئیس هی��أت اجرایی
انتخاب��ات س��یرجان آن روز در دلی��ل تأیید

انتخاب��ات گفت :ش��کایتهای رس��یده قابل
اس��تناد نبودند و معترضین دالیل مس��تندی
برای تخلّفات مورد نظرش��ان نداش��تند و لذا
انتخابات شورای شهر در حضور نماینده هیأت
نظارت استان که به همین منظور به سیرجان
سفر کرده بود تأیید شد .رئیس هیأت نظارت
شهرس��تان نیز همان روز گف��ت :انتخابات از
نظر اعضای هی��ات نظارت شهرس��تان تأیید
و م��وارد تخلف نیز جهت بررس��ی به مقامات
قضایی ارسال شد .وی همچنین از تایید نهایی
انتخابات در بخشها و روس��تاهای شهرستان
خب��ر داد و گفت :بج��ز دو روس��تای «قنات
توت» و «دولت آب��اد» از توابع بخش پاریز و
روس��تای «ده خواجه» از توابع بخش مرکزی،
انتخابات ش��وراهای ش��هر و روس��تا در سطح
تمامی ش��هرها و بخش های تابعه س��یرجان
تأیید نهایی ش��دهاند و ای��ن هفته هم تکلیف
پنجمین دوره انتخابات شورای شهر سیرجان
نیز مشخص میشود.
◄ تأیید انتخابات کرمان
خب��ر دیگ��ری از هی��أت نظارت ب��ر انتخابات
ش��وراهای استان کرمان حاکی است انتخابات
ش��ورای ش��هر کرمان که با شکایت تعدادی از
نامزدهای انتخاباتی در آن ش��هر روبرو ش��ده
بود س��رانجام روز سه ش��نبه تأیید شد .رییس
هی��ات نظارت بر انتخابات ش��وراهای اس��تان
کرمان با اعالم این خبر گفت :بدنبال ش��کایت

از تصویب نمایندگان مجلس گذشت

حمایت بیمه ای از قالیبافان
و شاغالن صنایع دستی
گروه خبر :موضوع بیمه قالیبافان همیشه از چالش های این قشر که بخش
بزرگی از آنها نیز در سیرجان زندگی می کنند بوده است .این هفته اعالم
شد نمایندگان مجلس در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی به تصویب
قانون طرح حمایت از هنرمندان و اس��تادکاران صنایع دستی پرداختند.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی مجلس ،نمایندگان در جلس��ه علنی روز
 22خرداد ماه در جریان بررس��ی جزئیات ط��رح حمایت از هنرمندان و
استادکاران صنایع دستی با ماده  2این الیحه با اصالحاتی موافقت کردند.
در ماده ( )2اصالح ش��ده طرح مذکور آمده اس��ت :دولت مکلف است در
اجرای قانون بیمه اجتماعی قالیبافان ،بافندگان فرش و ش��اغالن صنایع
(کددار) مص��وب هجدهم مرداد  1388نس��بت به
دس��تی شناس��ه دار ُ
س��اماندهی و بیمه نمودن کلیه واجدان شرایط اقدام نماید.تبصره  -1در
اجرای قانون فوق ،عدم حضوردر ساعت معین در محل کار نمی تواند در
خصوص فرش و قالی مبنای قطع بیمه قرار گیرد و ارزیابی توسط بازرسان
سازمان صرفاً بر اساس مساحت مذکور در ماده ( )2قانون فوق الذکر انجام
می گیرد .این حکم از ابتدای اجرای قانون یاد شده الزم االجراء است.
تبصره  -2دارندگان مجوز فعالیت موضوع قانون فوق از کلیه امتیازات
و تعرف��ه های بخش صنع��ت در مورد حامل های ان��رژی ،آب ،برق،
گاز و تس��هیالت بانکی برخوردار می باش��ند.تبصره  -3حمایت های
موضوع این قانون ،با هماهنگی وزارت صنعت ،معدن و تجارت و سایر
دس��تگاهها و تش��کلهای ذیربط در مورد قالیباف��ی و بافندگی فرش
اجراء میشود.

کمک
یک میلیارد ریالی
به جشن گلریزان

در مراس��م جش��ن گلریزان س��یرجان حدود
یک میلیارد ریال توس��ط خیران س��یرجانی
جمعآوری ش��د .ب��ه گزارش س��یرجان خبر
س��ید حجتا… موسویقوام مدیرعامل ستاد
دیه اس��تان کرمان در مراسم جشن گلریزان
س��یرجان که در ت��االر المپیک برگزار ش��د،
اظه��ار داش��ت ۲۶۰ :زندان��ی در زندانهای
اس��تان هستند که برای آزادی آنها  ۸میلیارد
ریال نیاز اس��ت و ض��رورت دارد خیران برای
آزادی آنه��ا به وی��ژه در ماه مب��ارک رمضان
کمک کنند.مدیرعامل ستاد دیه استان کرمان
بیان ک��رد :خیران میتوانند در بخش رضایت
شاکیان نیز پادرمیانی و اقدام کنند و در قالب

ه��ای دریافتی  10درصد صندوقهای ش��هر
کرمان بازشماری شد و تغییر مؤثری در نتیجۀ
انتخاب��ات مش��اهده نگردی��د بنابراین صحت
انتخابات ش��وراها در ش��هر کرمان مورد تأیید
این هیأت قرار میگیرد.
احمد انارکی محمدی افزود :نظارت بر پنجمین
دورۀ انتخاب��ات ش��وراهای اس�لامی بر عهدۀ
نمایندگان مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی
بود ،و از آنجاکه نمایندههای مجلس ش��ورای
اس�لامی نیز وابس��ته به رأی مردم هس��تند،
تالش ش��د در سراس��ر اس��تان عالوه بر طی
روال قانون��ی ازجمله انتخاب شایس��تۀ اعضای
هیأته��ای نظ��ارت شهرس��تانها ،همکاری
هیأته��ای نظارت با فرمان��داران و هماهنگی
با س��ایر نماین��دگان مجلس در اس��تان ،در 2
مرحله رس��یدگی به شکایات نیز در حد امکان
شفافسازی شود.وی بیان کرد :به همین دلیل
در اقدامی که پیش از این سابقه نداشت138 ،
صندوق رأی ش��امل  ٨٣صندوق شهری و ٥٥
صندوق روستایی در شهرس��تانهای مختلف
استان بازشماری شد.
انارکی محمدی ادامه داد :برغم اینکه شکایات
واصله اغلب مس��تندی به پیوس��ت نداشت و
افراد صرفأ احساس خود را منعکس میکردند،
اما بخاط��ر جلب رضایت معترضان و همچنین
افرادی که فکر میکردند در انتخابات مشکلی
وجود داش��ته باش��د ،این تع��داد صندوق در
سراسر استان بازشماری شد.

تشدید نظارت های
شبکه دامپزشکی در ماه رمضان

ب��ا توجه ب��ه افزایش تقاضای مصرف ان��واع فرآورده خ��ام دامی در ایّام
ماه مبارک رمضان و در راس��تای نظارت مس��تمر ب��ر چگونگی رعایت
ضوابط و مقررات بهداش��تی در اماکن عرضه انواع ف��رآورده خام دامی،
شبکه دامپزشکی شهرستان سیرجان طرح تشدید نظارت بهداشتی بر
اینگون��ه اماکن را در ایام این ماه مبارک اجرا می نماید .رئیس ش��بکه
دامپزشکی شهرستان سیرجان با بیان این خبر گفت  :نظارت بهداشتی
ب��ر امر تولید ،توزیع  ،حمل و نقل وعرض��هی فرآوردههای خام دامی از
جمله ی مهمترین وظایف دامپزشکی به شمار می رود و دامپزشکی در
طول تمامی ایّام س��ال در حال اعمال این نظارتها در سطح واحدهای
تحت نظارت خود می باش��د .زینلی پور اذعان داش��ت :با این حال طی
مناس��بتهای ملی و مذهبی و فراخور افزای��ش عرضه و تقاضا در بازار،
اعم��ال این نظارتها نیز افزایش مییابد و در همین راس��تا در ایام ماه
مب��ارک رمضان و با هدف اطمینان از س�لامت فرآوردههای خام دامی
عرضه شده به ش��هروندان ،نظارت بهداش��تی دامپزشکی بر واحدهای
تولید ،توزیع ،فراوری و عرضهی فراوردههای خام دامی تشدید می یابد.

گروههای هیأتهای گذشت در هر شهرستان
و اخذ رضایت از ش��اکیان زندانیان غیرعمد را
آزاد و ب��ه آغوش گرم خانواده برگردانند.وی با
اشاره به اجرای طرح هر مسجد محله ،آزادی
یک زندانی افزود :این طرح میتواند زندانیان
غیرعمدی که اهل محلهها هستند را با کمک
امام جماعت و اهل مس��جد و محله از طریق
جمعآوری مبلغ یا پادرمیانی رضایت ش��اکی
نسبت به آزادی آنها اقدام کنند.
موس��ویقوام با تاکی��د بر مهریهه��ای پایین
و ک��م در ازدواجها گفت :بی��ش از  ۶۰درصد
زندانیان غیرعمد در زندانهای استان بهدلیل
ازدواجهای ناموفق و نفقه و مهریه هستند که
نیازمند فرهنگس��ازی جامعه در ازدواجهای
آگاهانه و توجه خانوادهها به تش��کیل زندگی
فرزندان است.
مدیرعامل س��تاد دیه اس��تان کرمان از اعالم
فت��وای مراجع تقلید در زمینه پرداخت زکات
فطریه برای آزادی زندانیان غیرعمد خبر داد

و گف��ت :مردم میتوانند مبال��غ زکات فطریه
خود را به حس��اب  ۰۲۰۰۶۰۰۲۶۲۰۰۲بانک
ملی س��تاد دیه استان واریز و نسبت به آزادی
این زندانیان از این طریق هم کمک شود.

ويژه نامه
بنياد مهدويت

از س��وی بنياد فرهنگي حضرت مهدي موعود
سيرجان به مناسبت شبهاي قدر ويژهنامه اي
درش��مارگان  5000نس��خه چاپ و توزیع شد.
در ای��ن ویژهنامه مطالب��ی از جمله «مهمترين
ش��ب قدر ،زيبايي هاي ظه��ور ،دعا براي وجود
امام زمان ،تشكيل گروه ٣١٣يار موعود ،اهميت
گريه بر امام حس��ين درشب قدر ،نماز هديه به
حضرت مهدي ،نماز اول وقت ش��اه كليد است،
دعا و اس��تغاثه ظهور ،چاپ و درمساجد ،تكايا،
بقاع متبركه ،مراسم شبهاي قدر و ادارات مورد
استفاده روزه داران قرارگرفت.

تریبون آزاد خوانندگان

پیامک 3000 7258 :

 3236 س�لام نزدی��ک ب��ه دو
ماه هس��ت که طرح مودم رایگان از
مخاب��رات گرفتم و پ��س از چندین
مرحله پیگیری متأسفانه وصل نشد.
 0978 سالم آموزش و پرورش
به گفته خودشان مکان آموزشی کم
دارند چرا دارند م��دارس را خراب و
آنه��ا را تبدیل به مغازه میکنند؟ به
خدا کمبود فضای آموزشی داریم.
 7300 س�لام به امید خدا چند
نفر باید قربانیه پل ش��هدای غواص
بشوند تا پروژه تکمیل بشه!؟
ضم��ن آرزوی قبولی طاعات چرا
در ح��وزه مجم��ع معدن��ی صنعتی
گلگهر اج��ازه ورود ب��ه متقاضیان
کار وجوان��ان بوم��ی شهرس��تان را
نمیدهند .آقای مهندس تقیزاده در
جلسه معارفه خود قول داد جلسهای
با حضور نمایندگان جامعه ایثارگری
شهرس��تان برای بررس��ی مشکالت
این قشر به خصوص موضوع اشتغال
برگزار نماید که متأسفانه این جلسه
با اینکه شخص بنده پیگیر آن بودم
هرگز برگزار نشد.
 ه��ر زمان که م��ا بومیها برای
اش��تغال فرزندانم��ان ب��ه گلگهر
مراجعه کردی��م دم از قانون مداری
میزنند و میگوین��د در چهارچوب
آزمون و به نوبت در حال انجام است
ول��ی بنده به ج��رأت عرض میکنم
قریب به  20نفر افراد میشناس��م از
زمان ورود آقای مهن��دس تقیزاده
بدون آزمون حتی در مسئولیتهای
باال وارد ش��دهاند متاسفانه در حوزه
ش��رکتهای اقم��اری گلگه��ر هم
ی��ک عده بازنشس��ته پول��دار که از
چند جا حق��وق میگیرند ورود پیدا
کردهاند .البته در جواب میگویند ما
فرزندان جانب��ازان تا  % 50را جذب
کردهایم بقیه در نوبت هس��تند که
باید ب��ه نمایندگ��ی از خانوادههای
جانب��از بگوی��م اوالً آن ع��دهای که
بردهاند س��رکار اکثرا ً در قسمتهای
طاقتفرسا و پستهای سطوح پایین
از جمل��ه ح��وزه حراس��ت نگهبانی
و کارهای س��خت و غیره مش��غول
هس��تند ضمن اینکه در حال حاضر
عالوه ب��ر ه��زاران ج��وان تحصیل
کرده بیکار در شهرس��تان سیرجان،
متأس��فانه در حوزه جامعه ایثارگری
قریب به  500نفر جوان بیکار داریم.
ب��رای جامعه ایثارگری شهرس��تان
بسیار تأسف بار است بعد از قریب به
 40سال از انقالب اسالمی هنوز این
همه بیکار داش��ته باشند .آیا تبصره
 2از قان��ون اص�لاح بن��د دوم ماده
 24قانون برنامه پنج س��اله توس��عه
جمهوری اس�لامی ایران را مطالعه
کردهاند ت��ا ببینند در این رابطه چه
میگوید؟ (احم��د پورپاریزی جانباز
جنگ تحمیلی و از خانواده شهدا )
 5542 در حادثه پانزدهم خرداد
جاده پاریز آتش نشانی پاریز با تاخیر
آم��د و بعد از آمدن ه��م تنها راننده
همراه خودرو آتش نش��انی آمده بود
و آتش نشان دیگری حضور نداشت.
 1252 باسالم آقايان مسوول اگر
توانستيد فكري براي كمربندي جاده
شريفآباد باس��فهرجان و حجتآباد
بكني��د اون موقع حرفي برای گفتن
دارید.
 9368 باسالم مسئولین محترم
بهداش��ت یه روز س��ر زده به استخر
[ ]......س��ر بزنید ببینی��د چه خبره
یعنی ایرانی افغانی باید یکجا ش��نا
کنند.؟..
 2353 مس��وولین یه فکری به
حال چه��ارراه مکیآباد بکنید ،مثل
بازی پلی استیش��ن ش��ده ،هرکس
زودت��ر عبور کن��د پی��روزه( خیلی
خطرناکه بخدا)
 3714 باس�لام ،گفتن��د طرح
کامیون ممنوع اجرا می ش��ود ولی
ما در شهرک مان آثارش را ندیدیم.
بیایید ببینید روزانه چند تا تریلی از
وسط شهرک مس��کونی و آپارتمان
نشین مهر تردد میکنند و آسایش
مردم را بر هم میزنند.
 3638 سالم خانمی هستم که
در رشته خیاطی تا حدودی مهارت
دارم از کس��ی که میتونه کاری برام
معرف��ی کن��ه ممنونم واقع��اً به کار
احتیاج دارم.
 4306 حض��رت مه��دی (علیه
الس�لام) میفرماین��د :هی��چ چیز
مانند نماز بینی ش��یطان را به خاک
نمیمالد .و میفرمایند :ملعون است،
ملعون اس��ت کسی که نماز صبح را
تأخیر بیاندازد تا زمانی که ستارگان
محو شوند.

 7116 س�لام بل��وار ش��هید
زندینیا بیش از دو س��ال است کار
تیرک گ��ذاری وس��ط بل��وار انجام
ش��ده ولی هنوز برق روش��نایی آن
وصل نش��ده است .یک هفته قبل از
انتخابات وس��ط بلوار را کانال کندن
برای کش��یدن کابل ام��ا اینکار هم
نیمه کاره رها شده .تاریکی بلوار کم
بود خاکهای ریخته شده وسط بلوار
هم اضافه شد .از ش��هردار خواهش
میکنیم فکری برای رفع این مشکل
نمایند.
 1037 با س�لام من یک خانمم
ک��ه چندی پیش با دو تا پس��رم که
هفت و هشت ساله هستند به پارک
بانوان رفتیم ی��ک خانمی که دم در
بود دو تا بچهه��ام رو راه نداد  .طرز
برخوردش بد بود  .انگار یه پس��ر ۲۰
ساله میخواس��ت وارد بشه .واقعاً که!
برای اون خانم همواقعاً متأسفم.
 6831 س�لام خس��ته نباشید
به ش��هردار محت��رم ،جن��اب آقای
سروشنیا .فکر میکنم شما پنجمین
شهرداری باشید که ما ساکنان کوچه
دکتر نصرا...پور درخواست زیرسازی
و آسفالت برای این کوچه داده باشیم
 .من نمیدونم مسوولین از این کوچه
تردد نمیکنند! یا این که رد میشوند
ولی اهمیت نمیدهند چرا کسی به
فکر اهالی این کوچه نیست امیدوارم
شما رسیدگی کنید.باتشکر
 5514 س�لام ب��ه ش��هرداری
هماشهر بگویید  3حلقه چاه آب زده
شده آب آنها کجا میرود؟ مردم آب
ندارند دست و صورتشون بشورند.
 5291 س�لام ،تقاطع بلوار قائم
با والیت به س��مت پردیس تاکنون
چندین ماش��ین س��بک و سنگین
منحرف ش��ده ک��ه به هی��چ عنوان
اس��تاندارد رعایت نش��ده امروز هم
واژگونی داشت.
 4970 ضم��ن قبول��ی طاعات
مجری بلوار والیت اصول جاده سازی
را رعایت نک��رده تا کنون در انتهای
آن چندین واژگونی بوده تا وقتی که
یکی از عزیزان خودشان دچار اتفاق
نشود فکری نمیکنند.
 2954 باسالم در جواب 8191
که گفته بود م��اه رمضان همش به
خوردن نیست! یا به فکر فقیر و فقرا
باش��ید .خواستم بگویم دوست عزیز
فرمایشات شما درست ولی درکجای
تعالیم دین و فرمایشات اسالم جدای
از پنهانی ی��ا در انظار آم��ده که در
ماه رمض��ان توصیهه��ای جنابعالی
برخ��وردن ارجحی��ت دارد؟ ثانیاً با
نخ��وردن و نیاش��امیدن در این ماه
عزیز بیش��تر به فکر فقرا و همچنین
تشنگی امام حسین و طفالن مسلم
درحادثه عاشورا ،را میفهمیم!
 0895 باس�لام در صدا و سیما
رییس کل آم��وزش و پرورش گفت
مدرسهها حق گرفتن هیچ گونه پول
از دان��ش آم��وزان را ندارند ولی هر
کجا ب��رای ثبت ن��ام بچهها میروی
 200ه��زار به ب��اال میخواهند .این
چه قانونیه هرکه هرکار دلش میخواد
انج��ام میده؟ قدیما عل��م خوب بود
میشد ثروت بدس��ت آورد ولی حاال
ثروت شده بهتر از علم .ثروت نداشته
باشی علم آموزی تعطیله!
 4306 ام��ام عل��ی (علی��ه
الس�لام) فرم��ود :عاقلتری��ن مردم
ّ
کم حرفترین آنهاس��ت .سالم شما
را ب��ه موالی متقیان ک��ه این روزها
یّباشد
شب شهادت این امام عزیز م 
قس��متان میدهم توی این  ۳شب
احیا مخصوصاً ش��ب  ۲۳من را دعا
کنید که سخت محتاجم .واقعاً غیر
از ای��ن نظام آفرینش ،انس��ان اگر با
دی��ده بصیرت هم حتی ن��ه بلکه با
دیده ظاهری که به این عالم زندگی
و مردگی انسانها و تولد و مرگشان
بنگ��رد پی ب��ه قیامت و حس��اب و
کتاب خداوند با انسانها خواهد برد.
آخر مگر چنین چیزی ممکن است
ک��ه آدم با بدبختی به دنیا بیاید و با
هزار امید و آرزوی پوچ به س��ختی و
بیچارگی امرار معاش کند بعد بمیرد
و پودر شود بدون کوچکترین فایده
و ثمر؟
 1501 مدی��ر مس��وول روزنامه
وزی��ن نگارس��تان ،م��ن پیرمردی
هفتاد س��الهام که مدت سیزده سال
برای ارتش خدمت ک��ردم اما بدون
دیناری از کار کنار گذاش��ته ش��دم.
لطفاً منعکس نمایید.
 3706 باسالم ورودی حجتآباد
ان��گار کارخانه زباله اس��ت خواهش
میکنم شهرداری رسیدگی کند.

شهر

negarestan76

رانندگان سیرجانی خواستار اجرای
مصوبه مجمع عمومی خود شدند
ّ

گروه ش�هر :با گذش��ت نزدیک به چهار
م��اه از تصمی��م مجمع عموم��ی انجمن
صنف��ی رانن��دگان حم��ل و نق��ل برون
ش��هری  ،در مورد عزل و برکناری اعضای
هی��ات مدیره این نهاد صنف��ی ،هنوز این
تصمیم عملیاتی نش��ده است.ش��ماری از

رانندگان س��یرجانی در تماس با خبرنگار
ایلنا گفتند :در اس��فندماه سال گذشته در
مجمع عمومی که ب��رای برکناری اعضای
هیات مدیره انجمن صنفی کارگران حمل
و نقل کاالی برونش��هری س��یرجان برپا
ش��ده بود ،ش��رکت کردیم و به اتفاق آراء

جناب آقای علی زیدآبادی

درگذشت والده گرامیتان را حضور شما تسلیت عرض نموده،
از درگاه ایزد منان برای آن مرحومه غفران الهی و برای شما و
سایر بازماندگان صبر و اجر خواستارم.

کامبیز فرزادی

رای ب��ه توقف فعالیته��ای هیات مدیره
کنونی دادیم اما با گذشت چهار ماه هنوز
نتیجه این انتخابات عملیاتی نش��ده است.
برپایه این اظهارات در مجمع صنفی مورد
نظ��ر  238رانن��ده از مجموع  5هزار عضو
این نهاد صنفی حضور داشتند.
آنه��ا میگویند در این فصل��ه زمانی هنوز
هی��أت مدیره س��ابق ب��ه فعالیت س��ابق
خ��ود مش��غولند و در عم��ل خواس��ته
ش��رکتکنندگان در مجم��ع ی��اد ش��ده
نقض ش��ده اس��ت .ظاهرا علت این تأخیر

رهام جعفرقلیخانی

امین صادقی
عضو شورای اسالمی شهر سیرجان

 4ماه��ه به ثبت ش��کایاتی بازمیگردد که
در ارتب��اط با برگزاری مجم��ع مورد نظر،
از سوی ش��مار دیگری از اعضا این تشکل
در اداره کار س��یرجان ثبت ش��ده اس��ت.
مناب��ع ایلن��ا میگویند :با وج��ود آنکه در
بررسیهای اداره کار شکایتهای مطروحه
وارد دانس��ته نشده است اما در عمل هنوز
تکلیف مجمع صنفی اس��فندماه نامشخص
اس��ت.از قرار معلوم نارضایتی که این گروه
از رانن��دگان س��یرجانی از عملکرد هیات
مدیره کنونی تش��کل متبوعش��ان دارند،

شده را مثبت و خوب ارزیابی کرد
و اظهار امیدواری نمود در تعامل با
یکدیگر بتوانیم خدمات ارزشمندی
به شهروندان محترم ارائه نماییم.

آنق��در باال هس��ت ک��ه اکن��ون اینطور بر
اب�لاغ نتیجه مجمع انتخاباتی اس��فند ماه
گذش��ته خود تاکید دارند.در ای��ن باره از
این رانندگان نقل میشود « :از چند سال
پیش تاکنون ،عملکرد اعضای هیات مدیره
انجمن صنفی رانندگان حمل و نقل کاالی
برون شهری س��یرجان موجب شده است
تا ش��ماری از هم صنف��ان آنها در اعتراض
به ش��رایط موجود تجمعات اعتراضی برپا
کنند اما هر بار با وعده رسیدگی مسئوالن
مربوطه خاتمه یافته است».

خبر

صحبت های امیدوار کننده رییس اداره کار
راجع به بکارگیری های اخیر

سیر صعودی آمار اشتغالزایی

مریم کاظمی

هفته ی گذش��ته در مصاحبه با رئیس تأمین اجتماعی با خبر شدیم
از آمار تعداد بیمه های بیکاری کاس��ته شد ه و شرکت های حاضر در
سطح شهرستان به اشتغالزایی بیشتر کمک خواهند کرد .چندی پیش
هم نماینده مردم شهرس��تان از مذاکره و رایزنی خود با ش��رکتهای
معدنی شهرستان خبر داد تا بر اساس توافقات انجام شده تعداد قابل
توجهی از افراد جویای کار بویژه فارغ التحصیالن بیکار بر اساس نیاز
و تخصص خود بکارگیری ش��وند .او گفته بود فرماندار شهرستان در
این رابطه پیگیر خواهد بود تا موضوع از طریق شرکتهایی که در این
رابطه تعهد دادهاند دنبال ش��ود .برای اطالع بیشتر از آخرین وضعیت
اشتغال در شهرستان با حامد هادیان رئیس اداره کار سیرجان گفتگو
کردیم که وی در پاس��خ گفت :خوشبختانه با تمهیداتی که اندیشیده
شده و می شود وضعیت اشتغال اگر خدا بخواهد سیر صعودی خواهد
داش��ت .او گفت :اگر چه در مجموع تعداد بیکاران زیاد هس��تند ولی
امیدوار هستیم که به مرور بتوانیم کارهای مثبتی برای این امر انجام
دهی��م .هادی��ان تعداد بیکاران��ی را که از ابتدای س��ال  96تا امروز
( 25خرداد ماه ) در س��امانه رصد جهت اشتغال جدید در شهرستان
ثب��ت نام کرده ان��د 1243نفر دانس��ت و گفت :س��امان ه رصد ،براي
ساماندهي اطالعات مربوط به شكل گيري فرصتهاي شغلي در كشور
در دس��تگاههاي اجرايي ،در زمینه های مختلف راه اندازی ش��ده و بر
همین اساس در شهرستان نیز این سامانه ف ّعال شده است و اطالعات
کسبشده از این طریق کامال مؤثق میباشد.
ریی��س اداره کار س��یرجان اف��زود :در حال نیاز س��نجی ب��ازار کار
شهرس��تان هستیم تا بتوانیم فرصتهای شغلی جدیدی را به وجود
آوریم،س��عی داری��م نیروهای غیر بومی غی��ر متخصص را حذف و
نیروی بومی را جایگزین کنیم ،او گفت :در حال ایجاد بانک اطالعاتی
از اف��راد جوی��ای کار و بیکار هس��تیم و اقدام به بروز رس��انی کتاب
فرصتهای س��رمایهگذاری شهرس��تان نمودهای��م .وی درخصوص
تأسیس ش��رکت تعاونی توس��عه عمران شهرس��تان نیز گفت :این
شرکت که در هفتههای آتی به ثبت خواهد رسید انجام ف ّعالیتهای
عمرانی و آبادی ش��هرها و روس��تاهای تابعه ،ایجاد و اداره واحدهای
اقتصادی ،تولیدی ،توزیعی و خدماتی ،خرید سهام بنگاههای دولتی
مستقر در شهرستان ،تملّک اراضی واقع در بافتهای فرسوده شهری
و روستائی ،استفاده و بهره برداری از طرح ها ،امالک قابل واگذاری
دولت در بخشهای تولیدی ،توزیعی و خدماتی شهرستان و مشارکت
با اش��خاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونیها را بر عهده خواهد
داش��ت .وی خاطر نش��ان کردن برای ثبت این ش��رکت تعاونی باید
حداقل نیم درصد از جمعیت شهرس��تان عضو این ش��رکت تعاونی
باش��ند تا بتوانیم به ثبت برس��انیم که خوش��بختانه این کار صورت
گرفته و ثبت نهایی آن مراحل پایانیاش را میگذراند.

جناب آقای

مهندس مسعود طاهری

درگذشت پدر گرامیتان را حضور شما تسلیت عرض نموده ،از
خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای شما و سایر
بازماندگان صبر و سالمتی آرزومندم.

رحیم قاسمی

نونهال عزیز و مجری توانمند

موفقیتهای جنابعالی در عرصه فرهنگی نوید مسرت
بخشی را برای شهر و کشورمان به همراه دارد این
موفقیت را تبریک عرض نموده ،از درگاه خداوند
سبحان تداوم تعالی و توفیق جنابعالی را مسئلت دارم.

گردش��گری ب��ا مدیرعامل محترم
این مجموعه ص��ورت گرفت مقرر
گردی��د ای��ن ش��رکت بر اس��اس
طرح��ی که از خانهی س��المندان

کش��ورهای خارج��ی الگوبرداری
ش��ده اق��دام ب��ه س��اخت خان��ه
سالمندان نماید .وی سفر خود به
تهران و جلس��ه با سازمانهای یاد

| جلسه با معاون وزیر نیرو |

گروه شهر :در سفر روز چهارشنبه
سرپرست ش��هرداری به تهران او
موفق شد با مدیران عامل گلگهر
و گه��ر زمین پیرام��ون مطالبات
ش��هرداری و تعامل فی مابین این
دو سازمان با شهرداری و بالعکس
گفتگو کن��د .در این دو نشس��ت
جداگانه که با حضور نماینده مردم
و مدیران این دو سازمان برگزار شد
مقرر ش��د گلگهر و گهر زمین در
خصوص مسئولیتهای اجتماعی
خود با شهرداری همکاری نمایند.
مهن��دس س��روشنیا سرپرس��ت
شهرداری س��یرجان در این رابطه
گفت :در این سفر در جهت حمایت
از طرحهای ش��هرداری و مطالبات
موجود تعامالت خوبی شکل گرفت
تقبل
از جمله این که آقای تقیزاده ّ
کرد مطالبات ش��هرداری پرداخت
ش��ود که من از ایش��ان و نماینده
مردم تشکر میکنم .وی همچنین
از توافق برای ورود سازمان عمران
و واح��د ف ّنی ش��هرداری به عنوان
پیمانکار به قس��متهای مختلف
گلگهر و در آمدزایی از این طریق
برای ش��هرداری خبر داد و گفت:

در مجم��وع برای همکاری متقابل
توافقهای خوبی صورت گرفت که
امیدوارم به موقع اجرایی شوند.
س��روشنیا همچنی��ن از توافق با
شرکت س��نگ آهن گهرزمین در
زمینه همکاری در اجرای پروژههای
نیمه تمام ش��هرداری خب��ر داد و
گفت :بر اس��اس این توافق برخی
پروژههای نیمه رها شده شهرداری
ب��ا همکاری این ش��رکت ب��هازای
پرداخت مطالبات انجام میش��ود.
وی از جزیی��ات کار و پروژهه��ای
موردنظ��ر ب��ه تکمیل س��اختمان
همایشها و باغ بهشت (ایرانی) خبر
داد و گفت :در بازدیدی هم که روز
بعد از آن جلسه به اتفاق مدیرعامل
محت��رم گهرزمی��ن از باغبهش��ت
و مح��ل احداث س��النهمایشها
داش��تیم در خص��وص چگونگ��ی
جزئیات انجام کار بیش��تر صحبت
شد و مقرر شد کمیتهای متشکل از
عناصر ف ّنی دو طرف مطالعات انجام
کار را تدوین کنند.
س��روش نیا در ادامه از جلس��هی
دیگ��ری که ب��ا حض��ور مهندس
علیرض��ا جانب��از مع��اون وزی��ر و

مدیر عامل ش��رکت مهندسی آب
و فاض�لاب و نماین��ده م��ردم در
مح��ل وزارت نی��رو در جریان این
سفر برگزار ش��د خبر داد و گفت:
این جلسه خوش��بختانه منجر به
تخصی��ص ردیف بودج��ه ،جهت
جداس��ازی آب شرب و آب فضای
سبز شهرداری ش��د .وی افزود :با
مطالعاتی که قبال توسط همکاران
فضای سبز صورت گرفته بود این
ط��رح ارائه و ردی��ف بودجه ای به
مبلغ حدود  5میلیارد تومان برای
آن مش��خص ش��د تا به سیرجان
اختص��اص داده ش��ود .وی گفت:
این طرح همزم��ان با اجرای طرح
فاضالب شهری انجام خواهد شد.
سرپرست ش��هرداری همچنین به
یکی دیگر از طرحهای ش��هرداری
که ب��ا هم��کاری ش��رکت پارس
زیگورات اجرا خواهد ش��د اش��اره
نمود و گفت :ایجاد خانه سالمندان
از طرح هایی اس��ت ک��ه خالء آن
احس��اس میش��ود و بر اس��اس
جلس��ه ای که به اتف��اق نماینده
م��ردم در مح��ل ش��رکت پارس
زیگورات وابس��ته به گ��روه مالی و

| بازدید مدیران گهرزمین از پروژه باغ بهشت  /عکس :محمدرضا قلیچ خانی |

نشستهایجداگانه
سرپرست شهرداری با مدیران
گلگهر وگهر زمین در تهران
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جناب آقای

مهندس مسعود طاهری

مصیبت وارده را حضور شما تسلیت عرض نموده ،از درگاه
خداوند منان برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان
صبر جزیل خواستارم.

میثم زیدآبادی

گاهی خدا می خواهد با دست تو دست دیگری را بگیرد
وقتی دستی را هب یاری می گیری

بدان دست دیگرت رد دست خداست

ف
ل
ی
م
مژده هب عالقمندان سازی

موسسه فرهنگی هنری معراج اندیشه گل گهر سیرجان برگزار می کند:

مدیر عامل محترم شرکت مس درخشان تخت گنبد

“دوره ی مقدماتی آموزش فیلمسازی”

جناب آقای مهندس بهبهانی

فیلمنامه نویسی خالق مدرس :رضا مسلمی -کارشناس کارگردانی و کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی
ابزار شناسی سینما(فیلم برداری ،صدا بردای ،نورپردازی) مدرس :مهرداد محسنی  -کارشناس کارگردانی سینما
کارگردانی مدرس :احسان رضوانی پور-کارشناس کارگردانی و کارشناسی ارشد تهیه کنندگی تلویزیون

از محبت ،انسانیت وگذشت جنابعالی در رفع وبهبود مشکل همکارمان سپاسگزاریم و صمیمانه از

حمایت مهندس وحید زرسنج و مهندس مهدی آزادی تشکر می کنیم.

از خداوند متعال برای شما وخانواده محترمتان سالمت ،آسایش و عافیت آرزومندیم.

پرسنل حمل ونقل جاده ای

آموزش های این دوره در سه رشته برگزار می شود:

این دوره ها از تیرماه امسال شروع می شوند
عالقمندان باید تا  10تیرماه برای ثبت نام اقدام کنند
این دوره ها مکمل هم هستند و شهریه سه دوره  3.000.000ریال است
برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  42340004تماس بگیرید یا به موسسه فرهنگی هنری معراج اندیشه
گل گهر سیرجان آقای ابوالفضل عمادآبادی مراجعه کنید یا در تلگرام به ادرس  @ Abolfazlemadپیام بدهید
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برای ورود به فصل جدید فوتبال لیگ دسته اول صورت میگیرد

تیمهای فوتب��ال مس کرمان و گل گهر
س��یرجان که در فصل گذش��ته از صعود
به لیگ برتر بازماندن��د برای فصل آینده
تجدید قوا میکنند .در فصل گذشته البته
شانس صعود گل گهر بیشتر بود و این تیم
در آخرین دیدار فصل قبل فقط به خاطر
یک امتیاز کمتر ،درست از روی مرز صعود
برگشت تا حسرت امتیازات از دست رفته
در دو دیدار ماقبل پایان خاطر سیرجانیها
ر ا بیازارد ...تی��م فوتبال مس کرمان نیز
ک��ه ب��رای چندین س��ال در لی��گ برتر
توپ زده بود دریکی دو س��ال گذش��ته با
بدشانسیهای زیادی مواجه شد .این تیم
نیز دو س��ال قبل با وینگوبگوویچ شانس
باالیی برای صعود داشت اما در دیدارهای
پایانی مثل امسال گل گهر کمفروغ ظاهر
شد تا این شانس را از دست بدهد.
نقطه مش��ترک تیم «دو سال قبل مس»
با تیم «امسال گل گهر» حضور وینگو در
رأس این دو تیم بود که نمایش��ی مشابه
در طول فصل از ابتدا تا پایان از خود بروز
دادند .البته در س��یرجان تیم وینگو برای
صعود چیزی جز «تدبیر روزهای آخر» کم

تجدیدسازمانمس وگلگهر

نداش��ت و اگر این «تدبیر» صورت گرفته
بود االن تیم گل گهر در لیگ برتر فوتبال
ایران منتظر قرعهکشی بازیهای لیگ بود.
قبل از سال دریکی از شمارههای نگارستان
نوشتیم که وینگو امسال برای صعود نکردن
هیچ دلیل و بهانهای ندارد .از حمایتهای
مالی در حد عالی گرفته تا تأمین بازیکن و
امکانات بسیار خوب و برآورده کردن تمام
خواس��تههای کادر فنی ،ولی با این وجود
دو سه بازی بدون نتیجه و غیرقابلتوجیه
این تیم در دیدارهای پایانی این شانس را
از مردم فوتبال دوس��ت س��یرجان گرفت
تا یک س��ال دیگر در حس��رت این صعود
بمانند! اما امسال باشگاه ورزشی گل گهر
ب��رای فصل آتی با وینگ��و تجدید قرارداد
ک��رده و کار شناس��ایی بازیکنان جدید و
انعقاد قرارداد با آنها نیز آغازش��ده است.
گفته میشود برخی بازیکنان قبلی از این

| احمد نخعی |

| وینگو بگوویچ |

تیم جدا و برخ��ی بازیکنان جدید به این
تی��م میپیوندند تا گل گه��ر برای فصل
جدید تجدید سازمان کرده باشد .تیم مس
کرمان نی��ز با تغییر در کادر فنی و برخی
بازیکنان قصد حض��ور مؤثرتری در لیگ
دارد .آنها با منصور ابراهیمزاده س��رمربی

خوشنام اما کم شانس خود قطع همکاری
کردند و احمد نخعی از مربیان کرمانی را
به این سمت گماردند.
احم��د نخعی فصل قبل موفق ش��د با تیم
مس ب به لیگ دسته دو کشور صعود کند.
او س��ابقه کاپیتانی ،مربیگری و همچنین

کرسی مدیریت ساختمان قدیمی ورزش به چه کسی میرسد؟

خوابخرگوشی
شورای ورزش شهرستان

حیدر افسری

شاید از آخرین جلسه کارگروه ورزش شهرستان
بیش از  3سال بگذرد ،آخرین جلسهای هم که
تحت عنوان شورای ورزش در فرمانداری برگزار
ش��د به اواسط سال گذش��ته مربوط میشود.
گمان نکن��م که از آن زمان به بعد جلس��های
در فرمانداری پیرامون مش��کالت ورزش شهر
با حضور اهالی ورزش برگزارش��ده باشد و اگر
هم ش��ده الاقل خبری پیرامون آن جلس��ه و
خروجیهایش منتشرنشده است .اساساً بحث
شورای ورزش و یا کارگروه ورزش سیرجان که
در اوایل دوره اول دولت تدبیر وامید تش��کیل
شد منتفی اس��ت وتنها نامی از این دو تشکل

در دو مقط��ع زمانی متفاوت ش��نیده ش��د و
بعدازآن به بایگانی س��پرده شد .این مقدمه را
از ای��ن باب گفتم که ای��ن روزها مجددا ً بحث
تغییر و تحول در سکان مدیریتی اداره ورزش و
جوانان سیرجان مطرح است .مدیریتی که پس
از رفتن اصغر حدیدی به نوربخش محمودآبادی
رسید که تنها چند ماه به موعد بازنشستگیاش
باقیمانده بود.
پرواضح بود که در چنین شرایطی محمودآبادی
که پیش از این دو بار دیگر هم س��کان هدایت
دستگاه ورزش این شهر را به دست گرفته بود
چندان طرح و ایدهای برای احیای دوباره اداره
ورزش و یا ادامه راه حدیدی ارائه ندهد و یا اگر
هم برنامهای داش��ت فرصتی برای پیاده کردن

آن پیدا نکرد .بعد از محمودآبادی سرپرس��تی
ای��ن اداره ب��ه خانم زهرا امیری رس��ید و حاال
کمتر از یک س��ال از عمر سرپرس��تی امیری
مجددا ً بحث تغیی��ر و تحول در رأس این اداره
مطرح است .به عقیده نگارنده ساختمان قدیمی
خیابان تختی نتوانسته پا به پای ورزشکاران این
ش��هر مسیر پویایی را طی کند .شاید ساکنین
این ساختمان مس��تهلک بیش از همه به این
موضوع واقف باشند که این سازمان با امکانات و
بودجهای ناچیز که در اختیار دارد توان همراهی
ورزش��کاران را در مسیر رش��د و توسعه ندارد.
درواقع میتوان گفت جامعه ورزش س��یرجان
که این روزه��ا موفقیتهای چش��مگیری در
عرصههای کش��وری و حتی بینالمللی داشته
است از داشتن یک سیستم مدیریتی توانمند
ب��رای ایجاد ارتباط��ی مؤثر با کش��ور و حتی
اس��تان محروم اس��ت و این خالءپس از رفتن
حدیدی از این سازمان بیش از گذشته احساس
میشود .حضور سه بازیکن سیرجانی در لیگ
برتر فوتبال کش��ور ،پوش��یدن لباس تیم ملی
فوتبال نوجوانان و جوانان توس��ط علی باقری
ولی شهسواری و کسب عنوان سومی مسابقات

سرپرس��تی تیم فوتبال مس را در کارنامه
دارد و یکی از باسابقهترین فوتبالیستهای
اس��تان کرمان اس��ت .البته پی��ش از این
از عبدا...ویس��ی ،علیرض��ا مرزبان و مجید
صالح ب��ه عنوان گزینههای س��رمربیگری
مس نامب��رده میش��د ولی مدی��ران این
باشگاه درنهایت با این مربی بومی به توافق
رسیدند تا پس از سالها یک مربی وطنی
کار هدای��ت مس را بر عه��ده بگیرد .مس
میخواهد ب��ا حفظ  60درص��د بازیکنان
قبلی تنها  40درصد بازیکنان خود را تغییر
ده��د تا نقاط ضعف خود را در فصل جدید
ترمیم نماید .مسیها که در چند فصل اخیر
همواره در نقل و انتقاالت تغییرات کلی در
تیم خ��ود میدادند و از این موضوع نیز به
خصوص در نیمفصل اول بازیها بهش��دت
متضرر میش��دند ،در این فصل تصمیم به
حفظ اس��کلت اصلی تیم فصل قبل خود
گرفتند .به نوش��ته سعید قرایی از ورزشی
نویس��ان کرمان��ی ف��از دوم حرکتی مس
در نقل و انتقاالت هم��ان جذب بازیکنان
جدید اس��ت که به مراتب حساسترین و
س��ختترین قس��مت کار مدیریت باشگاه
نیز محس��وب میش��ود چراک��ه در حال
حاضر با تعطیل��ی رقابتها در زمین بازی،

وزنهبرداری نوجوانان جهان توسط مهدی پاپی
و نزدیکی تیم فوتبال گل گهر برای راهیابی به
لیگ برتر فوتبال تنها گوشهای از توانمندیهای
ورزشکاران سیرجانی اس��ت که نشان از رشد
شگرف ورزش شهر نسبت به یک دهه گذشته
دارد .با این تفاسیر اما اداره ورزش سیرجان این
روزها با پرس��نل اندکی که در اختیار دارد تنها
نامی از اداره ورزش و جوانان را یدک میکشد
و دیگر حتی نشانی از طراوت و شادابی گذشته
راهم ندارد.
با این وجود نکته تأسفآور ،کم توجهی مدیران
عالیرتبه شهرستان و در رأس آنها فرماندار
ویژه نسبت به سر و سامان دادن به اوضاع این
اداره اس��ت .وجود کارگروه ورزش میتوانست
اطالعات مؤثری پیرامون مشکالت ورزش در
اختی��ار فرماندار قرار دهد که متأس��فانه این
تش��کل عمرش تنها به چند جلس��ه محدود
ش��د .علی ایحال اگر قرار است تغییری ایجاد
شود امید اس��ت که این بار مدیری توانمند و
مورد قبول تمامی جریانهای سیاس��ی شهر
برای ورزش س��یرجان انتخاب شود .اصطالح
جریانهای سیاس��ی را از این نظر به کاربردم

رقابت س��خت خارج از زمینی بین مدیران
باشگاههای لیگ یک است تا تیمهای خود
را ب��ه بهترین ش��کل ممک��ن ببندند .این
تی��م با جذب س��لیمانزاده به عنوان یکی
از مهرهه��ای خوب لی��گ یک در دو فصل
اخی��ر ،گام اول خود را محکم برداش��ت و
گفته میشود این گام باید با جذب حداقل
 4بازیکن با رزومه عالی ادامه داشته باشد.
این نکته بس��یار مهم است که لیست مس
از نظ��ر وزنی باید س��نگینی خاص خود را
داشته باشد و این اتفاق با حضور بازیکنان
مطرح و البت��ه آماده و باانگیزه رقم خواهد
خورد .مس��یها لیس��ت خوبی از بازیکنان
درجه یک لیگ یکی فع ً
ال در دس��ت دارند
که قصد دارند س��ه بازیکن ش��اخص آن را
ب��ه تیم خود ج��ذب کنن��د .همچنین دو
بازیکن مطرح لیگ برتری نیز برای جذب
در دستور کار مس قرار دارد که آمدن آنها
به مس و البته کارایی مفید آنها بسته به
روند مذاکرات��ی دارد که طی روزهای آتی
انج��ام میگیرد و در هفت��هی جدید که با
آغاز تمرینات مس همراه اس��ت ،باید چند
بازیکن شاخص خوب در پستهای مختلف
به خصوص در فاز دفاعی مس ،جذب شوند.
مدیریت باشگاه مس که رسماً اعالم کرده

که این روزها ورزش ایران س��خت باسیاست
درآمیخته است و شهر سیاست زده سیرجان
هم از این قاعده مس��تثنی نیس��ت .شاید اگر
فعالیته��ای ورزش این ش��هر مانند دو دهه
گذش��ته تنها به رقابتهای اس��تانی خالصه
میشد این ساختار و کیفیت اداره ورزش فعلی
توجیهپذیر بود اما اکنون که ورزشکاران شهر
پا را از مرزهای استانی و حتی بینالمللی فراتر
گذاردهاند این کیفی��ت اداره ورزش که حتی
در مقایسه با برخی از هیئتهای زیرمجموعه
خود نیز دارای امکانات کمتری اس��ت محلی
از اع��راب ندارد .و س��خن پایانی اینکه ورزش
س��یرجان در مرحله حساس��ی از رشد ونمو
خود قرار دارد و دیگر آن کودک نوپا دهه 80
نیس��ت و قطعا نیازها و ابزارهای آن هم با آن
زمان متفاوت است .اگر در این مرحله حساس
شرایط موردنیاز برای طی مسیر فراهم نشود
هرگز به رش��د و شکوفایی الزم نخواهد رسید
و همین تکستارههای آن هم با سرخوردگی
ناشی از بیبرنامگی وبی توجهی در سایه خواب
خرگوشی مس��ئولین امر از گود ورزش خارج
خواهند شد.

اس��ت بدون حض��ور دالالن و با صداقت
کامل و بدون عبور از س��قف قراردادهای
خود نس��بت به جذب بازیکنان شاخص
اقدام میکند ،کار بس��یار سختی در این
زمینه دارد و باید دید درنهایت وزن لیست
م��س در هفتهی پیش رو ب��ا چه نفراتی
سنگین خواهد شد .در کنار مس باید دید
گل گه��ر برای جذب بازیکنان جدید چه
اندیشهای در سر دارد .این باشگاه هر کار
که بکند اما نباید از بازیکنان بومی غفلت
نماید .غفلتی که در فصل گذشته تبعات
زیادی برای این باش��گاه داش��ت تا گفته
شود باشگاه هم به بازیکنان محلی باانگیزه
پشت کرد و هم از لیگ برتر بازماند .برخی
تحلیل گران ورزشی در انتقاد از این رویه
نوشتند اگر قرار بود صعود نکنیم و در لیگ
یک باقی بمانیم این کار را قاس��م شهبا با
بازیکنان اکثرا ً محلی و با هزینههای بسیار
اندک هم انجام میداد و نیازی به این همه
ریختوپاش نبود ضمن آنکه از درون تیم
ش��هبا بازیکنان وطنی چون فیروزآبادی،
صادقیان ،ایراننژاد ،پورخس��روانی و ...به
سطوح باالی فوتبال کشور معرفی شدند
اما در تیم وینگو غالباً بازیکنان غیربومی
میدان بازی پیدا کردند.

تجلیل از نفرات برتر شطرنج

مسابقات قهرمانی شطرنج سیرجان باشناخت نفرات برتربه کار خود
پایان داد.در این دوره از رقابت ها که باحضور 41ش��رکت کننده وبه
روش سوئیسی در محل هیأت شطرنج این شهرستان برگزار شد ،سید
آرمین ناصرعلوی ،امیرحس��ین اسالمی و مسعود رشیدی به ترتیب
صاحب عناوین اول تا س��وم شدند،گفتنی است که مراسم پایانی این
رقابت ها اول ماه جاری برگزارشدواز نفرات برتر تجلیل به عمل آمد.
کار سرداوری این مسابقات را غالمرضا خواجویی برعهده داشت.

جشنواره اسبان بومی فالت ایران

دومین جش��نواره اصیل اسبان بومی فالت ایران زمین در سیرجان
برگزار می ش��ود .به گ��زارش خبرنگار ما رییس هیات س��وارکاری
س��یرجان با اعالم این خبر گفت :این جش��نواره توسط کمیته ی
زیبای��ی هیات س��وارکاری س��یرجان برگزار و طی آن س��وارکاران
متعددی از کشور به این جشنواره خواهند آمد.
وی گفت :دومین جشنواره اصیل اسبان بومی فالت ایران زمین در ر
وزهای  ۲۲و  ۲۳تیرماه برگزار می شود  .شایان ذکر است سیرجان
از جمله شهرهای اس��تان کرمان است که در آن تیم های مختلف
سوارکاری و پرورش سوارکار وچود دارد .رتبه اول تا سوم سوارکاری
کشور در مسابقات گذشته از جمله افتخارات سوارکاران سیرجانی
در مسابقات سراسری است.

دانشآموزان برگزیده دبیرستان غیردولتی هدف (متوسطه اول) که در مسابقات (فرهنگی ،هنری ،قرآنی و ورزشی) در سطح شهرستان حائز رتبه و مقام شدهاند

امیرعرشیا
خواجویی

امیررضا شهبا

محسن نصرتیفر

محمدمهدی
ملکشاهی

نیما شیبانی

سال هفتم
سال هشتم
سال هشتم (خط
سال نهم (حجمسازی-
سال هفتم (خط
(گلیمبافی -رتبه اول و رتبه اول شهرستان( ،حجمسازی – رتبه
ثلث -ثلث -رتبه اول
رتبه سوم ترتیل قرآن
رتبه اول و نستعلیق
اول شهرستان)
گواش -رتبه دوم
شهرستان)
شهرستان)

رتبه سوم شهرستان)

امیررضا ساالری
سال نهم
(پاستل -رتبه دوم
شهرستان)

حسین مختاری
سال هفتم (پاستل
روغنی -رتبه دوم
شهرستان)

مهدی مکیآبادی
سال هشتم
(کاریکاتور -رتبه
دوم شهرستان)

سال هشتم (رشته
احکام -رتبه سوم و
هند بال رتبه سوم
شهرستان)

محمدحسین
محمودآبادی
سال نهم (رنگ
روغن -رتبه سوم
شهرستان)

شهرستان)

محمد سجاد
مرادپور
سال هشتم (مداد
رنگی -رتبه دوم
شهرستان)

محمدهادی
یعقوبی
سال هفتم (خط
نستعلیق -رتبه
سوم شهرستان)

محمدرضا عسکری

محمدمهدی
شهدادی
سال هشتم (خط
نسخ -رتبه دوم
شهرستان)

علیرضا محیاپور
سال نهم (خط
شکسته نستعلیق-
رتبه دوم
شهرستان)

امیرمحمد
نجفآبادیپور
سال هفتم (طراحی
گلیم -رتبه اول
شهرستان)

حسین بچاقچی
تاجآبادی
سال هفتم
(کاریکاتور -رتبه
اول شهرستان)

علی پورابراهیمی
سال هشتم
(طراحی با
مداد -رتبه اول
شهرستان)

سال هفتم (خط
نسخ -رتبه دوم
شهرستان)

محمدحسین
خراسانی

ابوالفضل
حمزهنژاد
سال نهم
(گواش -رتبه سوم
شهرستان)

امیرحسین
مکیآبادی
سال نهم (خط
نستعلیق -رتبه
سوم شهرستان)

امیرمهدی
محمودآبادی
سال نهم (خط
ثلث -رتبه سوم
شهرستان)

علیرضا صادقی
سال هشتم (طراحی
با مداد  -رتبه سوم
شهرستان)

محمد رضایی
سال نهم
(کاریکاتور -رتبه
سوم شهرستان)

سال هشتم (پاستل
روغنی -رتبه سوم،
نهجالبالغه -رتبه دوم
شهرستان)

امین پورشاهنظری
سال نهم (خط
نسخ -رتبه دوم
شهرستان)

یاسین مختاری

سال هفتم
(گلیمبافی -رتبه
دوم شهرستان)

کیارش عزتآبادی کیارش عزتآبادی
سال هشتم (رتبه
اول کشتی و طراحی
با زغال -رتبه سوم
شهرستان)

سال هشتم

(رتبه اول کشتی
شهرستان)

عرفان
حاجمحمدی

سال نهم (گلیم
بافی -رتبه دوم،
احکام -رتبه سوم
شهرستان)

امیرمحمد
شاهبداغی

سال نهم (دو ومیدانی
 100متر -رتبه دوم،
هندبال -رتبه سوم
شهرستان)

رتبه چهارم تیمی در رشته دو و میدانی در سطح شهرستان  /مقام سوم تیمی در سطح شهرستان سیرجان در رشته هندبال
اسامی تیم هندبال

امید شهسواری

سال نهم (طراحی
با مداد -رتبه دوم
شهرستان)

مسلم نوری

(امید شهسواری ،امیرمحمد شاهبداغی ،رضا زیدآبادی ،امیررضا ساالری ،محمدصالح شهسواری،
حسام ادیبزاده ،محمدحسین محمودآبادی ،طاها صفیزاده ،مرتضی خادمالحسینی ،محمدحسن شجاع)

امیرمهدی عسکری

سال نهم (دو و میدانی
 400متر -رتبه اول
و هند بال رتبه سوم
شهرستان)

رضا زیدآبادی
سال نهم
(دو ومیدانی 200
متر -رتبه دوم،
هندبال -رتبه سوم
شهرستان)

محیط زیست

negarestan76

شماره 1083

گفتگو با رئیس اداره منابع طبیعی همزمان با روز جهانی بیابانزدایی

معظمه صادقی

ایران کش�وری اس�ت که  80درصد
آن را مناطق خش�ک و نیمهخشک
ت پذیری
تش�کیل میده�د .وس�ع 
بیابانه�ا و ش�ورهزارها در جایجای
مناطق کویری و اس�تانهای کویری
مثل کرمان ،یزد ،اصفهان ،بوشهر و ...
قابل تأمل است.
میانگی�ن س�االنه ری�زش ب�اران
در بیابانه�ای ای�ران کمت�ر از 50
میلیمت�ر اس�ت .علیرغ�م اینکه
عوام�ل زیس�تمحیطی ،تغیی�رات
آب و هوای�ی و کمب�ود ب�ارش
نق�ش بس�زایی در س�ایش زمین و
پیش�روی بیابانه�ا دارند در برخی
از موارد فعالیتهای انس�انی را نیز
بای�د در زمرهی این گ�روه قرارداد
و فرآینده�ای فروس�ایی زمی�ن و
پیش�روی بیابانه�ا در ای�ران در
دههه�ای اخی�ر ب�ه دلی�ل عوامل
ذی�ل تس�ریع گردی�د .متأس�فانه
نقش انس�ان ه�م در بحث توس�عه
بیابان جدی اس�ت .قط�ع درختان،
آتشسوزی در جنگلها و فرسایش
خاک ،اغلب به خاطر انسانهاست.
البته ،فرس�ایش خاک ،آب ،سیلها
و دیگر مش�کالت اقلیمی هم سبب
میش�وند ک�ه زمینه�ا ب�ه بیابان
تبدیل شوند .در حال حاضر بهخاطر
بهرهگی�ری از جنگله�ا توس�ط
شرکتهای خصوصی ،جنگلزدایی،
وخیمت�ر و وخیمت�ر میش�ود و
همچنین این شرکتها روی جنگل
سرمایهگذاری کردند.
لذا فش�ار زی�ادی از س�وی آنها به
جن�گل وارد میش�ود .هفدهم ژوئن
مص�ادف با  27خرداد ب�ه عنوان روز
جهانی بیابانزدایی در سراسر جهان
نامگ�ذاری ش�ده اس�ت ازای�نرو با
تداعی شنزارهای رونده استانی که
در آن زندگ�ی میکنم و ش�ورهزارها
و بیابانه�ای ب�یآب و عل�ف اطراف
شهرستانم س�ؤاالتم را در این رابطه
با کارشناس ارشد مرتعداری و رئیس
اداره مناب�ع طبیع�ی و آبخی�زداری
سیرجان برای تهیه گزارشی مفصل از
دالیل بیابانزدایی و طرق مقابله با آن
در میان گذاش�تم .شما را به خواندن
آن دعوت میکنم.

جدی ریزگردها
بیابانزایی و بحران ّ
اراضی حاشیه پالیای سیرجان
و بافت خاک عمدت ًا مستعد
بیابانی شدن هستند.
در سیرجان این پالیا در
منطقه غرب سیرجان (معروف
به کفه نمک) وجود دارد.
اراضی حاشیه این کفه
به عنوان کانون ریز گردهها و
کانون فرسایش بادی
مطرح میباشد که خوشبختانه
در سنوات قبل به علت
کاشت درخت همچون
یک کمربند سبز عمل کرده و
از افزایش ریز گردها
جلوگیری کرده است
***
◄ ب�ه نظ�ر جنابعالی آیا ش�یوههای
ناصحیح کشاورزی در پیشرفت بیابان
مؤثرند؟
بله بیابانزایی به دالیل مختلفی رشد میکند
و منابع طبیعی را تحت تأثیر قرار میدهد.
یکی از این دالیل روش نادرست کشاورزی
و اس��تفاده ناصحیح از کودهای شیمیایی و
کش��توکار غیراصولی مانند شخم زدن در
جهت شیب و غیره است .البته آنچه امروزه
اتفاق میافتد بیش��تر در مناطقی است که
از نقطه نظرات کارشناسان جهاد کشاورزی
اس��تفاده نمیش��ود و به صورت غیراصولی
صورت میگیرد.
◄ چه باید بکنیم تا از رشد بیابانها
جلوگی�ری کنیم به خص�وص در این
شهرس�تان ک�ه از مناط�ق خش�ک
میباشد.
پوش��ش گیاهی و حفاظ��ت از درختان و
جنگلها یکی از راهکارها است .این مناطق
دارای اقلیم خش��ک هستند و برای مقابله
ب��ا این پدیده در س��طح ادارات کل منابع
طبیعی و آبخیزداری استان ادارات مربوطه

ف ّعالان��د .در این راس��تا واحد بیابانزدایی
و تثبی��ت ش��نهای روان در ادارات منابع
طبیعی شهرس��تان نیز فعالی��ت دارند و
پروژههای بس��یاری همچون مالچ پاشی،
نهالکاری ،قرق ،ذخیره نزوالت آس��مانی
و نگه��داری از جنگلها در مناطق کویری
شهرستان در حال اجرا است.

◄ به اعتقاد ش�ما چه پوشش گیاهی
برای رف�ع بیابانزایی ب�ا آب و هوای
سیرجان سازگارتر است؟
به منظور بیابانزدایی بهطورکلی کاش��ت
گیاهان مقاوم به کم آبی و شوری و گیاهان
بومی منطقه توصیه میشود که در منطقه
سیرجان شامل گونههای تاق ،اسکمبیل و

قرهداغ از بهترین گونهها میباشد.
◄ یک س�ری عوامل فرس�ایش هم
هس�تند که به دست انس�ان صورت
میگیرد .ممکن اس�ت به این عوامل
هم اشاره کنید؟
بله عوامل��ی مثل چرای مف��رط دام در
مراتع ،برداش��ت غیراصولی از منابع آبی
و س��فرههای زیرزمین��ی ،بهرهب��رداری
غیراصولی معادن ،احداث جادهها ،از بین
بردن پوشش گیاهی و دیمیکاری .بهطور
مثال با کش��اورزی غیراصولی هرس��اله
بخ��ش قابلمالحظه از اراض��ی زراعی و
باغی شور شده و از کیفیت خارج میشود
که ب��ه دلی��ل اقتصادی نب��ودن کمکم
رها میش��ود و با توجه به نابودی خاک
حاصلخیز ،پوش��ش گیاه��ی اولیه مرتع
از بین م��یرود و اراضی به بیابان تبدیل
میش��ود .نمون��هی ب��ارز آن در مناطق
مختلفی از شهرستان قابلمشاهده است.
◄ در سیرجان بیابانهای قدیمی که
درحالتوس�عه هستند یا ش�ورهزار و
بیابان جدید در حال پیدایش است؟
اراضی حاشیه پالیای سیرجان شوری باال

مج
م
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آگهی دعوت ع و ی عادی سالیاهن  -نوبت دوم

شرکت تعاونی در حال تصفیه مسکن کارکنان فریکو سیرجان شناسه ملی  10860543790شهرستان سیرجان استان کرمان .نظر به
اینکه جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول مورخ  96/3/26این تعاونی به حد نصاب مقرر در اساسنامه و قانون شرکتهای
تعاونی نرسیده است ،به اطالع کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی در حال تصفیه میرساند که جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت
دوم این تعاونی در ساعت  9روز جمعه مورخ  96/4/9در محل منطقه ویژه اقتصادی سالن اجتماعات کارخانه فریکو تشکیل میگردد،
از سهامداران دعوت میگردد رأس ساعت مذکور در جلسه حضور بهم رسانند .اعضایی که مایلند حق حضور و رأی دادن در مجمع را
به نماینده تام االختیار واگذار نمایند تا تاریخ  96/4/8به اتفاق نماینده خود جهت تأیید و صدور برگ نمایندگی به محل دفتر شرکت
مراجعه نمایند( .حضور توأم عضو و نماینده وی در مجمع ممنوع است ).ضمن ًا ساعت  8وکالتنامه توسط اشخاص مسوول در محل
برگزاری مجمع بررسی میگردد.

دستور جلسه:

 -1استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس -2 .تصویب صورتهای مالی سالهای  1392الی 1395
 -3تصویب آخرین تراز آزمایشی منتهی به تاریخ  -4 1396/2/31انتخاب هیئت تصفیه

هیئت مدیره شرکت تعاونی

آگهی مناقصه سازمان اپرکاه و فضای سبز شهرداری سیرجان

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری سیرجان در نظر دارد عملیات برش و جمعآوری چمن فضاهای
سبز سطح شهر را از طریق مناقصه براساس شرایط ذیل و مندرج در اسناد مناقصه تا سقف مبلغ
 2/872/405/800ریال به پیمانکار واجد الشرایط واگذار نماید .لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل میآید
جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم همه روزه به جزء ایام تعطیل حداکثر به مدت
 10روز به امور قراردادهای سازمان مراجعه نمایند.
شرایط شرکت در مناقصه:

 -1سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 143 /620/290ریال که میبایست به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر و یا رسید پرداختی به
حساب  0105938186001بنام سازمان پارکها و فضای سبز نزد بانک ملی ارسال گردد.
 -2سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
 -3به پیشنهادات مخدوش ،مشروط و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -4هرگاه برندگان اول تا سوم به هر نحو از انعقاد قرارداد خودداری نمایند سپرده آنها به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
 -5سایر شرایط و جزئیات مربوطه در اسناد درج گردیده است.
 -6آخرین مهلت تحویل اسناد به واحد حراست شهرداری پایان وقت اداری مورخ  96/4/13میباشد.
-7تاریخ بازگشایی پاکات مورخ  96/4/14ساعت  9میباشد.
در ضمن این مناقصه در سایت شهرداری موجود میباشد

روابط عمومی شهرداری سیرجان

و بافت خاک عمدتاً مس��تعد بیابانی شدن
هستند .در س��یرجان این پالیا در منطقه
غ��رب س��یرجان (معروف ب��ه کفه نمک)
وج��ود دارد .اراضی حاش��یه ای��ن کفه به
عنوان کانون ریز گردها و کانون فرسایش
بادی مطرح میباش��د که خوشبختانه در
سنوات قبل به علت کاشت درختان پسته
در روستاهای حاش��یه کفه به عنوان یک
فضای س��بز مصنوعی مانند یک کمربند
س��بز عمل نم��وده و از افزایش ریز گردها
جلوگی��ری کرده اس��ت .در ص��ورت عدم
رعایت اصول کش��اورزی و شور شدن این
اراضی و باغات و نابودی آنها و عدم حفظ
و حراست و توجه ویژه به این منطقه باعث
بحران جدی ریز گردها خواهیم بود در این
راستا فعالیتهای معادن گچ در این بخش
باعث تسریع در بیابان شدن میشود.
◄ موانع تولید فضای س�بز را در چه
چیز میدانید؟
متأسفانه کمبود منابع آب و بحران به وجود
آمده در این بخش به عنوان مانعی در تولید
فضای س��بز جدید وجود دارد که از توسعه
کاش��ت فضای سبز جلوگیری کرده اما کار
بیولوژی��ک در طبیعت و در بیاب��ان دارای
سختیهای خاص خود میباشد که عوامل
اقلیمی در موفقیت آن نقش بس��زایی دارد.
در شهرستان سیرجان تثبیت شنهای روان
و مبارزه با بیابانزایی توسط منابع طبیعی از
دهه پنجاه پروژههای مالچ پاشی ،بذرکاری
شروعشده و اوج فعالیت در سالهای 1372
تا  1382با نهالکاری تاق در مناطق بیابانی
اس��ت که جنگلهای س��بز تاق با وسعت
 5000هکتار در مس��یر س��یرجان کرمان
و نجفش��هر حاصل تالش همکاران منابع
طبیع��ی آن دهه خصوصاً مهندس مداحی
اس��ت و در حال حاضر بیش��تر حفاظت از
پوشش گیاهی جدید و نهالکاری در منطقه
کفه گچ سیرجان در برنامه کاری اداره منابع
طبیعی سیرجان قرار دارد.
◄ وجود سمنهای محیط زیستی در
راستای بیابانزدایی چقدر مهم است؟
خوشبختانه شهرستان سیرجان با داشتن
بیش از  NGO 15و س��ازمان مردم نهاد
بیانگر وجود مردمانی است که دلهایشان
برای طبیعت و محیطزیس��ت میتپد ما با
همکاری این سمنها کارهای بزرگی انجام
دادهایم که قابلتقدیر و تشکر است شاید نام
بردن از یکی باعث دلخوری بقیه میشود اما

به عنوان یاوران منابع طبیعی همیشه باعث
دلگرمی هستند خصوصاً اینکه انسانهای
فرهیخت��های که در این س��منها فعالیت
دارند بهتر میتواند از اهمیت حفظ پوشش
گیاه��ی و روشهای اصولی کش��اورزی و
خط��رات بیابانزای��ی بگوین��د و قطعاً در
آین��ده در اجرای برنامههای نهالکاری نیز
همکاری خواهند داشت.
◄ طرح الوککاری که گاهی توس�ط
انجمنه�ای محی�ط زیس�تی دنبال
میشود چقدر موردحمایت شماست؟
یکی از فعالیتهای که در س��طح وسیع با
همکاری س��ازمانهای مردم نهاد صورت
گرف��ت و خوب ه��م بود پ��روژه بذرکاری
جنگلی در مناطق مختلف شهرس��تان با
بذر بادام کوهی بود که در مناطق مختلفی
همچون پاریز و بلوردو هندیز اتفاق افتاد .با
توجه به اینکه پروژه فوق با دید کارشناسی
و بذر مناسب و مناطق مستعد کارشده از
درصد موفقیت خوبی نیز برخورداراست و
دارای پراکندگی وس��یعی است اما کار در
طبیعت و کاش��ت کار بیولوژیکی شرایط
سختی داشته بس��تگی زیادی به اقلیم و
پراکنش بارندگی نیز دارد که خوشبختانه
سال گذشته از بارندگی برخوردار بودیم.
◄ آی�ا ادارهی مناب�ع طبیع�ی در
نگه�داری الوکه�ای کاش�ته ش�ده
همکاری دارد یا خیر؟
معموالً با دید کارشناسی در مناطقی بادام
کوهی و بذرکاری صورت گرفته که اصوالً
مش��کالت چرای دام خیلی کم اس��ت لذا
درصد موفقیت آنها بسیار باال است.
◄ در خصوص اختراع دستگاه بذرکار
هم اگر توضیحی دارید بدهید؟
ازآنجاکه کار در طبیعت بایس��تی با دقت
خاص��ی صورت گی��رد که ضم��ن حفظ
پوشش گیاهی موجود باعث احیاء و اصالح
و کاش��ت گونههای در مرتع میش��ود لذا
اختراع دستگاه بذرکار و نهال کار جنگلی و
مرتعی با همکاری اساتید مجربی از دانشگاه
ته��ران اخیرا ً ثبت اخت��راع گردیده که به
عنوان یک دستگاه جدید به مرتعداران این
توانایی را میدهد بدون اس��تفاده از کارگر
و نیروی کار ش��خصاً در مرتع بذرکاری یا
نهالکاری نمایند بهگونهای که هیچ آسیبی
به پوش��ش گیاه��ی موجود وارد نش��ود.
تجهیزات پیشرفته در این دستگاه درصد
موفقیت کار را بیشتر میکند.

آگهی شناسایی پیمان کار

آگهی دعوت سهامداران شرکت سمنگان بار باستان سیرجان سهامی خاص ثبت شده به شماره 2376
و شناسه ملی  10860073199جهت تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت میشود تا در جلسه مجمع عمومی (عادی سالیانه) که در ساعت  10صبح مورخ
 96/4/10در منطقه ویژه اقتصادی سیرجان در محل شرکت تشکیل میگردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه -1 :انتخاب مدیران  -2انتخاب بازرسان  -3انتخاب روزنامه کثیراالنتشار  -4تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان
ساالنه  -5سایر موارد که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه میباشد.
هیئت مدیره شرکت
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شرکت فوالد سیرجان ایرانیان برای مجتمع سیرجان جهت شناسایی پیمانکاران در زمینه های
فعالیت ذیل از واجدین شرایط دعوت بعمل می آورد.

1ـ حمل آب توسط تانکر
2ـ سرویس ایاب و و ذهاب کارکنان (سواری ،مینی بوس و اتوبوس)

شرکت های متقاضی الزم است مدارک ذیل را در زمینه فعالیت مربوطه حداکثر تا تاریخ  96/03/31به آدرس
کرمان ،بلوار جمهوری اسالمی ،روبروی بلوار حمزه ،ساختمان میدکو ،طبقه دوم ،واحد  202تحویل نمایند.

1ـ معرفی شرکت :شامل نام شرکت ،زمینه های فعالیت ،آدرس ،تلفن ،فکس و ایمیل شرکت
2ـ اطالعات ثبتی شرکت شامل اساسنامه ،آگهی تاسیس و تغییرات ،کد اقتصادی ،کلیه گواهینامه ها و مجوزهای
مربوطه و ...
3ـ گواهینامه تایید صالحیت ایمنی صادر شده توسط اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی یا نامه اداره مذکور مبنی بر
ثبت نام پیمانکار جهت اخذ گواهینامه فوق الذکر
4ـ رزومه کاری شامل لیست کارهای مرتبط ،قراردادهای مرتبط ،رضایت نامه های کارفرمایان قبلی
5ـ لیست ماشین آالت

تلفن تماس 034-32464133- 32464407-32464984 :داخلی 8558

آگهی مناقصه

شهرداری سیرجان در نظر دارد انجام علمیات تنظیف و رفت و روب معابر ،جمعآوری زباله ،جمعآوری پسماندهای ساختمانی و
الیهروبی مکانیزه انهار و لولهها و کانالهای هدایت آبهای سطحی در محدوده منطقه دو شهرداری سیرجان را از طریق مناقصه
عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .لذا از کلیه افراد حقیقی و حقوقی دعوت بعمل میآید از تاریخ نشر آگهی نوبت
دوم به مدت  10روز جهت خرید و تحویل اسناد مناقصه به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.

شرایط مناقصه:

 -1سپرده شرکت در مناقصه  2/234/000/000ریال (دو میلیارد و دویست و سی و چهار میلیون ریال) میباشد که بایستی به
صورت واریز به حساب  3100003361004بانک ملی شعبه شهرداری سیرجان و یا به صورت ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر به نام
شرکت باشد.
 -2در صورتیکه نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
 -3به پیشنهادات مخدوش ،مشروط ،ناقص و یا پیشنهاداتی که بعد از تاریخ درج شده در اسناد مناقصه ارسال گردد رسیدگی نخواهد شد.
 -4سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه موجود میباشد.
 -5شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مجاز و مختار است.
 -6تاریخ تحویل پاکات  96/4/13میباشد.
 -7تاریخ بازگشایی پاکات  96/4/13ساعت  18میباشد.
 -8برآورد اولیه به مبلغ  44/679/333/098ریال میباشد
در ضمن این مناقصه در سایت شهرداری موجود میباشد.

روابط عمومی شهرداری سیرجان

گه م عم
م
آ ي زايده و ي

قت
امالك مازاد بانک مهر ا صاد
نوبت اول

بانک مهـر اقتصاد درنظردارد امالک مشروحه ذيل را از طريق مزايده به فروش برساند
لیست امالک مازاد بانک مهر اقتصاد در مزايده نوبت اول سال 1396
رديف

آدرس ملک

نوع ملک

پالک ثبتی

اعیان/متر مربع

عرصه/متر مربع

قیمت پايه/ريال

شرايط پرداخت
بصورت نقدويا تسهیالت 60ماهه

وضعیت انتقال اسناد

1

کرمان :خیابان جهاد نبش کوچه شماره  1مجتمع
تجاری و پزشکی پاستور

آپارتمان تجاری و پزشکی
طبقه اول

 12753فرعی از 2788اصلی

81/41

قدر السهم از عرصه

4.884.600.000

نقد

تسهیالت

بصورت قطعی

2

کرمان :خیابان جهاد نبش کوچه شماره  1مجتمع
تجاری و پزشکی پاستور

آپارتمان تجاری و پزشکی
طبقه نهم

 12776فرعی از 2788اصلی

65/12

قدر السهم از عرصه

3.256.000.000

نقد

تسهیالت

بصورت قطعی

3

کرمان :خیابان جهاد نبش کوچه شماره  1مجتمع
تجاری و پزشکی پاستور

آپارتمان تجاری وپزشکی
طبقه نهم

 12778فرعی از 2788اصلی

75/76

قدر السهم از عرصه

3.788.000.000

نقد

تسهیالت

بصورت قطعی

4

کرمان :خیابان جهاد نبش کوچه شماره  1مجتمع
تجاری و پزشکی پاستور

آپارتمان تجاری و پزشکی
طبقه اول

 12754فرعی از 2788اصلی

94/25

قدر السهم از عرصه

5.890.625.000

نقد

تسهیالت

بصورت قطعی

5

کرمان :خیابان جهاد نبش کوچه شماره  1مجتمع
تجاری و پزشکی پاستور

آپا رتمان تجاری و پزشکی
همکف

12752فرعی از 2788اصلی

84/09

قدر السهم از عرصه

21.022.500.000

نقد

تسهیالت

بصورت قطعی

6

کرمان :خیابان پروین اعتصامی نبش کوچه 11

زمین

89فرعی از 1846اصلی
قطعه4

دارای پروانه ساخت(5طبقه)

292.32

4.677.120.000

نقد

تسهیالت

بصورت قطعی

7

شهرستان کوهبنان  :بلوارامام خمینی جنب
بانک صادرات

زمین

954فرعی از 2اصلی

دارای پروانه ساخت
(223متر مربع)

435/5

2.300.000.000

نقد

تسهیالت

بصورت قطعی

8

کرمان :بلوار جمهوری اسالمی خ بیست متری
ثاراهلل

زمین

4699فرعی از 11اصلی

*

625/63

6.260.000.000

نقد

تسهیالت

بصورت قطعی

9

کرمان خیابان همتی فر کوچه شماره 24

زمین

 5659فرعی از 11اصلی

*

215/71

2.700.000.000

نقد

تسهیالت

بصورت قطعی

10

کرمان خ 24آذر کوچه 27نبش غربی 1

زمین

1512فرعی از  1783اصلی

*

470

8.700.000.000

نقد

تسهیالت

بصورت قطعی

11

کرمان بلوار جمهوری اسالمی خ 12متری نبش
راه آهن

زمین

2213فرعی از  9اصلی

*

248/60

2.200.000.000

نقد

تسهیالت

بصورت قطعی

12

کرمان بلوار جمهوری اسالمی خ 12متری نبش
راه آهن

زمین

2214فرعی از  9اصلی

*

248/60

2.200.000.000

نقد

تسهیالت

بصورت قطعی

13

کرمان خ شفا کوچه  16قطعه16

آپارتمان طبقه اول

4208فرعی از  5اصلی

214/67

قدرالسهم

9.800.000.000

نقد

تسهیالت

بصورت قطعی

14

کرمان خ شفا کوچه  16قطعه16

آپارتمان طبقه دوم

4209فرعی از  5اصلی

214/62

قدرالسهم

9.700.000.000

نقد

تسهیالت

بصورت قطعی

15

کرمان خ شفا کوچه  16قطعه16

آپارتمان طبقه سوم

4210فرعی از  5اصلی

214/57

قدرالسهم

9.800.000.000

نقد

تسهیالت

بصورت قطعی

16

کرمان خ شفا کوچه  16قطعه16

آپارتمان طبقه  4و5

4211فرعی از  5اصلی

399/87

قدرالسهم

16.000.000.000

نقد

تسهیالت

بصورت قطعی

17

کرمان خ شفا کوچه  16قطعه16

آپارتمان پشت بام

4212فرعی از  5اصلی

22/51

قدرالسهم

680.000.000

نقد

تسهیالت

بصورت قطعی

18

کرمان بلوار جهاد کوچه شماره 8

ساختمان

 986فرعی از 2788

970

686/96

20.020.300.000

نقد

تسهیالت

بصورت قطعی

19

کرمان

خیابان 20متری ویال نبش والفجر

آپارتمان مسکونی طبقه
دو

 7329فرعی از  6اصلی

82.02

قدر السهم از عرصه

2.706.660.000

نقد

تسهیالت

بصورت قطعی

20

کرمان خیابان 20متری ویال نبش والفجر

آپارتمان مسکونی طبقه
دو

 7330فرعی از  6اصلی

90.03

قدر السهم از عرصه

2.970.990.000

نقد

تسهیالت

بصورت قطعی

21

کرمان خیابان 20متری ویال نبش والفجر

آپارتمان مسکونی طبقه
سه

 7328فرعی از  6اصلی

90.03

قدر السهم از عرصه

2.970.990.000

نقد

تسهیالت

بصورت قطعی

آپارتمان مسکونی طبقه
سه

 7327فرعی از  6اصلی

82.2

قدر السهم از عرصه

2.706.660.000

نقد

تسهیالت

بصورت قطعی

23

کرمان :خیابان پروین اعتصامی نبش کوچه 11
قطعه25

آپارتمان تجاری

110فرعی از 1846

1623

242/ 10

41.510.000.000

نقد

*

بصورت قطعی

24

کرمان بلوار جهاد کوچه  29پالک 53

ساختمان مسکونی

3638فرعی از 1783

576/5

420

8.840.500.000

نقد

*

بصورت قطعی

25

بلوار جمهوری اسالمی بلوار والفجر کوچه 8
سمت راست

ساختمان مسکونی

3488فرعی از 6اصلی

525

671

19.483.500.000

نقد

*

بصورت قطعی

26

بلوار جمهوری اسالمی کوچه  43قطعه  1سه راه
هوانیروز

زمین مسکونی

4164فرعی از  9اصلی

پروانه

298/66

5.000.000.000

نقد

*

بصورت قطعی

27

خ شهید قدوسی کوی دادگستری مجتمع سلمان
فارسی

آپارتمان مسکونی

5251فرعی از 2976

87/56

قدر السهم از عرصه

1.684.000.000

نقد

*

بصورت قطعی

28

کرمان –شهرک ایرانمنش خ 12معصوم کوچه 8
سمت چپ درب سوم

ویالئی

1318فرعی از  73اصلی

 272اعیان

275

2.950.000.000

نقد

*

بصورت قطعی

22

کرمان

خیابان 20متری ویال نبش والفجر

متقاضيان مي توانند حداكثر ظرف مدت  9روز از تاريخ درج آگهي جهت بازديد از امالک مورد نظر از ساعت  8صبح الی  19با شماره های  32235423و  09131987609تماس گرفته و جهت كسب اطالعات بيشتر و دريافت
فرم شركت در مزايده و تكميل و ارائه پيشنهاد قيمت به نشاني هاي ذيل مراجعه نمايند.
.ضمنا” بازگشائی پاكت های پيشنهادی ارائه شده در روز شنبه مورخ  96/4/10ساعت  15در محل ساختمان بانک صورت می پذيرد.
توضيحات :
* فروش امالک بصورت نقدی :واريز 70درصد مبلغ ثمن معامله حد اكثر پس از 15روز از تاريخ اعالم اسامی بايد توسط برنده مزايده به حساب تمركزی بانک مهر اقتصاد به شماره  6601-30-6969882-20و  30درصد
مابقی ثمن معامله هنگام انتقال قطعی سند
*شرايط تسهيالت 70 :درصد مبلغ ثمن معامله بصورت تسهيالت اجاره به شرط تمليک با مدت  60ماهه و  30درصد مابقی مبلغ ثمن معامله بصورت نقدی به شماره حساب فوق الذكر واريز می گردد.
توضيحات  -1 :جهت خريد اسناد شركت در مزايده به نشاني  :كرمان خيابان شريعتی روبروی سه راه شهيد فوالدی بانک مهر اقتصاد طبقه چهارم ،اداره پشتيبانی و مهندسی مراجعه فرمايند.
 -2كليه امالک با وضع موجود به فروش می رسد و جهت ارائه پيشنهاد بازديد از ملک ضروری است .
 -3صرف شركت در مزايده هيچگونه تعهدی برای مزايده گر(متقاضی خريد) ايجاد نكرده ومزايده گزار(بانک) در رد يا قبول هريک يا تمام پيشنهادات مختار خواهد بود.
 -4هزينه آگهی برعهده برندگان مزايده می باشد.
-5مبلغ سپرده شركت در مزايده معادل 5درصد مبلغ پايه مزايده مندرج در آگهی می باشد كه بايد توسط متقاضی به حساب فوق الذكر واريز و رسيد آن با قيد رديف و مشخصات دقيق ملک مورد انتخابی متقاضی تحويل گردد.
 - 6به پيشنهاد های فاقد سپرده و يا كمتراز مبلغ مقرر  ،چک و يا نظاير آن و همچنين فاقد امضاء و مخدوش ترتيب اثر داده نخواهد شد.

روابط عمومی بانک مهر اقتصاد استان كرمان

حوادث و اتفاقات پیرامون را به ما اطالع دهید
آخرین اخبار و تصاویر حوادث را با ما در اینستاگرام دنبال کنید

havaades.negarestan
گروه حوادث
احسان یزدی

حادث�ه تروریس�تی
حمل�ه عوام�ل داعش
ب�ه س�اختمان اداری
مجلس ش�ورای اسلامی و ح�رم مطهر
ام�ام خمینی (ره) که چهارش�نبه هفته
گذش�ته رخ داد روایتی بوم�ی نیز دارد
که هفت�ه گذش�ته ام�کان پرداختن به
آن برایمان میس�ر نشد .آن روز تلخ 17
نف�ر از هموطنان ما کش�ته و  43نفر به
دس�ت خود فروخت�گان داخلی مجروح
شدند .عصر چهارشنبه «ناصر علیزاده»
ش�هروند س�یرجانی که ب�رای یک کار
اداری به دفتر ش�هباز حسنپور نماینده
س�یرجان و بردسیر در مجلس رفته بود
ناخواسته در بطن ماجرا قرار گرفت و از
س�اعت  10:50صبح تا س�اعت  14درآن
دفت�ر مخف�ی بود ت�ا نیروهای س�پاه و
انتظامی به کمک آنها آمدند« .حس�ین
اسلامی» از اعضای اداری دفتر نماینده
س�یرجان نیز همش�هری م�ا را در این
گفتگ�و همراهیکرد .با وی نیز گفتگوی
تلفنی انجام دادیم که در ادامه میآید.
***
◄ آقای علیزاده چه ش�د که به مجلس
رفته بودید؟
مش��کلی در بنیاد مسکن دارم که جهت حل
آن ب��ه دفتر آقای حس��نپور در تهران رفتم.
حدود س��اعت  5صب��ح وارد پایانه ش��دم و
پس از مدتی اس��تراحت و ص��رف صبحانه،
خودروی��ی به مقصد بهارس��تان کرایه کردم.
س��اعت حدود  8صبح بود .وسایلم را به دفتر
امانات که در س��اختمانی مقابل مجلس قرار
دارد تحویل دادم و رس��ید گرفتم .وارد سالن
انتظار شدم و پس از تماس کارمندان مجلس
با دفتر آقای حس��نپور ورودم تأیید ش��د و
برگهای به من تحویل دادند .به س��مت گیت
اول رفتم که ش��هید تیموری( اولین ش��هید
حادث��ه) برگهام را تأیید و مهر زد .س��پس از
طریق آسانس��ور به دفتر آقای حس��نپور در
طبقه شش��م رفتم .مسئول دفتر ایشان گفت
ک��ه جهت مالق��ات با حاج آقا بای��د به البی
مجلس بروید .آقای حسن پور جلسه دارند و
قبل از ورود به صحن ،شما را مالقات خواهند

0913 620 4535

حوادث

شماره 1083

کانال تلگرام گروه حوادث نگارستان

@negarestan_havades

روایت شنیدنی و جذاب شهروند سیرجانی که هنگام حمله به مجلس در آنجا حضور داشت

آمده بودند که همه را بکشند

 17متر با تروریست ها فاصله داشتیم
کرد .یکی از کارمندان دفتر آقای حس��نپور،
من و دو س��یرجانی دیگر را تا البی همراهی
کردند .ح��اج آقا آمد و با آن دو همش��هری
صحبت کرد و آنها رفتند .س��پس من شروع
به گفتگو کردم و آقای حس��نپور به کارمند
دفترش��ان گفتند که نامهای به بنیاد مسکن
استان جهت حل مشکل من بنویسد .من به
اتفاق کارمند دفتر آقای حس��نپور دوباره به
ساختمان اداری و طبقه ششم بازگشتیم که
صدای تیراندازی آمد .اول متوجه نبودیم که
ماجرا چیس��ت اما بعدا ً از طریق تلفن متوجه
ماجرا ش��دیم .با راهنمایی آقای اسالمی وارد
اتاق دوم ش��دیم و هر دو در را قفل و پش��ت
آنها میز و کمد قرار دادیم تا امکان باز شدن
آنها وجود نداشته باشد.
◄ آن لحظ�ه متوجه ش�دید ک�ه افراد
وابسته به داعش وارد ساختمان شدند؟
ابت��دا ن��ه ،اما بع��دا ً آقای اس�لامی از طریق
موبایل اخبار را دنبال میکرد و به ما توضیح
داد که ماجرا چه بوده اس��ت .خیلی ترسیده
بودی��م .صدای ش��لیک گلولهه��ا هنوز توی
گوشم است.
◄ متوجه انفجار توس�ط یکی از عوامل
تروریستی شدید؟
بله ،وقتی نارنجک را منفجر کرد س��اختمان
لرزید و ص��دای مهیبی داد .آمده بودند همه
را بکشند.
◄ خب ،بعد چه شد؟
ما کنار س��تونها ایس��تاده بودیم که اگر به
س��مت ات��اق و در چوبی تیران��دازی کردند
به ما برخ��ورد نکند .آقای اس�لامی مدام ما
را دلداری میداد و س��عی میکرد آرامش را
برگرداند.
◄ به جز ش�ما چند نفر دیگ�ر در اتاق
بودند؟
آق��ای حس��ینی و اس�لامی از دفت��ر آقای
حس��نپور ،ی��ک نف��ر از کارمن��دان مجلس
و ی��ک ج��وان اهل نیریز ف��ارس در اتاق ما
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دو همشهری دقایقی قبل از شروع حادثه ،مجلس را ترک کردند

ناصر علیزاده

بودند .خواس��ت خدا بود که من زنده ماندم.
اگر عنای��ت خدا و ائمه اطه��ار و لطف آقای
حس��نپور نبود که نامه جهت اسکان من در
تهران بدهند من به س��مت پایین میآمدم و
امکان داشته کشته شوم.
◄ چطور نجات یافتید؟
ح��دود س��اعت  2بعدازظهر بود ک��ه افرادی
آمدند جلوی در اتاق و صدا زدند که آیا کسی
داخل هس��ت یا نه؟ اول آقای اس�لامی گفت
س��کوت کنیم ،شاید تروریس��تها باشند اما
وقتی که یکی از عوامل حفاظت مجلس با نام
خانوادگی افراد را صدا زد متوجه ش��دیم که
بچههای حفاظت مجلس هستند .آرام بیرون
آمدیم و در ی��ک صف با کمر خم پلهها را به
سمت پایین آمدیم ،طبقه چهارم زمین غرق
خون بود .آمدیم تا به حیاط مجلس رسیدیم.
تعداد زیادی از نمایندگان هم حضور داشتند.
سردار جعفری فرمانده سپاه و سردار اشتری
فرمان��ده نیروی انتظامی هم بودند تا اینکه با
هماهنگی سپاه از حیاط خارج شدیم.
◄ عملک�رد نیروهای نظام�ی و امنیتی
چطور بود؟

حسین اسالمی

نمایی از راهرو طبقه  4مجلس

از آن لحظهای که ما را همراهی کردند بسیار
مؤدب بودند و مدام به ما آرامش میدادند که
مش��کل خاصی نیست .در حیاط مجلس هم
بازرسی شدیم تا خدای ناکرده تروریستی در
میان ما نباشد.

ش��دیدی ش��ده و چن��د جن��ازه در ورودی
مجل��س افت��اده اس��ت .هر چه میگذش��ت
ص��دای ش��لیک گلوله بیش��تر میش��د و ما
نمیدانس��تیم که چه اتفاقی روی داده است.
صدای ش��لیک مسلس��ل در محیط بس��ته
س��اختمان اداری چند برابر میش��د .منشی
س��اختمان از طریق بلندگو ش��روع به حرف
شدن کرد که «همکاران محترم لطفاً آرامش
خود را حفظ کنید» که ناگهان صدایش قطع
ش��د .دلهره تمام وجودمان را فرا گرفته بود.
همگ��ی داخل اتاق دوم ش��دیم و هر  2در را
بس��تیم .کمد ،کتابخانه ،می��ز و آنچه وجود
داشت را پشت درها گذاشتیم .ساعت حدود
 11:15صبح بود .پشت دیوار قرار گرفتیم تا
اگر تیراندازی ش��د به صورت مستقیم مقابل
آن نباش��یم .صفیر گلوله چنان در ساختمان
مجلس پیچیده بود که انگار در میدان جنگ
هس��تیم .با حاضران در ات��اق صحبت کردم
که اگر تیراندازی به س��مت داخل اتاق ش��د
سکوت را رعایت کنیم تا متوجه ما نشوند.
◄ همان موق�ع در جریان قرار گرفتید
که چه افرادی به مجلس حمله کردند؟

 17 مت�ر ب�ا تروریس�تها فاصل�ه
داشتیم
حسین اسالمی از کارمندان مجلس در دفتر
ش��هباز حسنپور نماینده سیرجان و بردسیر
ک��ه از اهال��ی زرند اس��ت نیز ب��ه خبرنگار
نگارستان گفت :حدود ساعت  10:50دقیقه
مش��غول امور اداری و پاس��خگویی به ارباب
رجوع بودم که آقای س��یدمهدی حس��ینی
رئی��س دفتر آقای حس��نپور از طریق تلفن
و توس��ط آق��ای رمضانی متوجه ش��دند که
در پذیرش س��اختمان اداری تیراندازی شده
اس��ت .ما  4نفر در اتاق بودی��م .فکر کردیم
معترضین مؤسس��ه کاس��پین به وسیله یک
اس��لحه تیران��دازی کردهاند ت��ا اینکه یکی
از معلم��ان حقالتدریس اه��ل نیریز فارس
سرآس��یمه داخل اتاق شد و گفت :تیراندازی
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بله .از طریق گوش��ی م��دام در حال خواندن
اخبار در فضای مجازی بودم .اخبار ضد و نقیض
بود .اما متوجه شدیم ماجرا از چه قرار است.
◄ ش�ما و دیگ�ر همراه�ان ح�دود 3
س�اعت در ساختمان محبوس بودید .در
این ساعات چه میکردید؟
به خانوادهام فک��ر میکردم .تصاویر روزهای
خ��وب و بد زندگ��ی از مقابل چش��مانم رد
میش��د و در دل دعا میکردم .نمیدانستیم
زنده میمانیم ی��ا نه اما توکل به خدا و ائمه
داش��تیم .لطف خدا ش��امل حال ما ش��د و
تروریستها در همان طبقه چهارم محاصره
ش��دند.حدود س��اعت  2بعدازظه��ر بود که
آمدند و در زدن��د .اول جواب ندادیم .امکان
میدادیم تروریستها باشند تا اینکه یکی از
پرس��نل امنیتی آقای حسینی را به نام صدا
زد .آن وقت بود که متوجه ش��دیم نیروهای
خودی هستند.
◄ چطور خارج شدید؟
تع��دای نی��روی لب��اس ش��خصی از س��پاه
انصارالمهدی با جلیق��ه ضد گلوله مقابل در
بودن��د .به آرامی بی��رون آمدیم و به صورت
نیمخی��ز از پلهه��ای ش��رقی س��اختمان به
پایی��ن آمدیم .به طبقه چهارم که رس��یدیم
دیوارهای سوراخ س��وراخ ساختمان و خون
زیادی ک��ه در راهرو ریخته ب��ود توجهام را
جلب کرد .کفش پایم نبود ،لوله آب ترکیده
بود و کف زمین کام�لا خیس بود .وضعیت
جالبی نداش��تم .آمدیم سمت حیاط مجلس
و کنار قبور ش��هدای گمن��ام تجمع کردیم.
دوس��تانم را یاد ک��ردم .خدا را ش��کر همه
بودند .در طبقه ما اتفاقی رخ نداد اما یکی از
نیروه��ای خدماتی طبقه ما در طبقه چهارم
شهید شده بود.
 ترک مجلس دقایقی قبل از ش�روع
حادثه
پیگیریهای خبرنگار ما نش��ان داد  2ارباب
رجوع دیگر نماینده س��یرجان ،ایمان امیری
مقدم رئیس شورای خواجوشهر و خوشبخت
عضو این ش��ورا بودند که تنها  5دقیقه قبل
از ورود تروریس��تها به س��اختمان اداری از
همان مس��یر معروف که بارها در شبکههای
مختلف به نمایش درآمده اس��ت خارج شده
و هنگام ترک محل در خارج مجلس صدای
شلیک را شنیدهاند.

اجاره

یک باب مغازه دو دهنه ،بسیار تمیز ،کف سرامیک ،کاغذ دیواری،
دارای تلفن ،برق و گاز مستقل ،مناسب جهت داروخانه ،دفتر کار
(بیمه ،اسناد رسمی و )...شیرینی فروشی ،سوپر مارکت و ...واقع
در چهارراه رازی ،خیابان شهید صفاری ،جنب آمپرسازی سریزدی
محل فعلی عمده فروشی مواد غذایی تک اجاره داده میشود
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به کاندیداهای منتخب
احترام می گذارم

حضور داشتید؟
من رفتم گفت��م اینجا را
د ت��ا از طری��ق مجاری
یری کنیم.
در حال�ی صحب�ت از
ی کنید که حتی یکبار
زم�ان مج�از تبلیغات

لی اسدی

شن کاظمآباد

حضور شما تسلیت عرض
گان صبر آرزومندیم.

ه و مدیرعامل
شن کاظمآباد

لیالی قدر

مقصودی منتهی شد؟
م��ا ابتدا به هیأت نظارت ش��کایت
کردی��م و ب��ه ص��ورت مکتوب هم
به دادس��تان محترم تقدیم کردیم
ت��ا م��ورد پیگی��ری ق��رار بدهند.
چ��ون در جلس��های ک��ه پ��س از
انتخاب��ات در فرمان��داری برگ��زار

این نتیجه رس��یدند نامهای تنظیم
کنند و به هیأت عالی نظارت بدهند
که شکایت ما رسیدگی شود.
◄ پ�س از آن پیگی�ری ها آیا
نتیجه ِی ملموسی هم عاید شما
و دیگر معترضان شد؟
پنجش��نبه گذش��ته هیأت نظارت

ما در آن جلسه استداللهای خود
را مطرح کردی��م .از جمله این که
کدهای نامزدها جابجا شده و یا این
که بعضاً کارتهای رأیگیری خارج
از حوزهها دیده شده است.
◄ بح�ث جابجایی کد نامزدها
که اعام شد فیلم آن ساختگی
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خداوند عزوجل که فرموده است از صبر و
نماز كمك بگيريد ،صبر ،روزه است.

رسالت شریعتی

 چاپخانه :سازمان چاپ و

 آدرس دفتر مرکزی  :سیرجان ،تقاطع رضوی (اشکذری)
این روزها مصادف با س��الروز درگذش��ت دکتر علی ش��ریعتی اس��ت.
آزاد
دانشگاه
انتشارات
034-42206644
 تلفن ها  034-42230702 / 42206677 :تلفکس:
دغدغهمندتری��ن جامعهش��ناس ایرانی که تاریخ به خود دیده اس��ت.
دغدغهمند ،از آن جهت که فلسفه اجتماعی را با تفکر دینیاش امتزاج
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داد و توانس��ت روشنفکری دینی را حیاتی جدید ببخشد .روشنفکری
دینی از آن جهت با ش��ریعتی به نوزایی میرس��د که مصلحانی مانند
تصویر آخر
طرح آخر
جمالالدین اسدآبادی و اقبال الهوری آغازگر راهی جدید برای درکی
به روز از مفاهیم ارزشی بودند .دکتر شریعتی دیگر یهود بنی قریظه و
بنی قینقاع را لعن نمیکند در زمان حیات مبارک پیامبر مکرم اسالم با
ایشان جنگیدند بلکه میگوید بنا به ضرورت درک زمان در جهان امروز،
غاصب و متجاوز زمانهات یعنی رژیم صهیونیستی را بشناس.
فضای ذهنی دکتر شریعتی برخوردار از سنگبنایی تاریخی از اسالم است
السالم) و زهرا (سالما…علیها) و ابوذر غفاری
که در آن حضرت علی (علیه ّ
شاخصههایی تمامعیار از انسان انقالبی هستند .شریعتی زمینههای ظهور
زن انقالبی را وامدار س��یرهیِ حضرت زینب (سالم ا ...علیها) و فریادهای
افشاگر آن بانوی بزرگوار تاریخ اسالم میداند .او در این فضا نفس میکشد
و اندیش��ههایش را نشر میدهد .جامعه جوان آن روزگار با کمک تفکر و
منش ش��ریعتی از هر منش دیگری بینیاز میش��وند و صفوف پیدرپی
جوانان با تفکر مذهبی و انقالبی خود را بیمه میکند و از این مسیر تفکر
انقالبی جانی دوباره مییابد و وحدت آرمانی اتفاق میافتد و برای مبارزه با
نظام استبدادی شاهنشاهی دیدگاهها و کنشهای طبقات متفاوت اجتماع
برمدار تغییر رژیم سیاسی همسو میشود .حکومتی آنچنان خودکامه و
استبدادی که ساواک ،رفتاری ظالمانه با روشنگران و روشنفکران داشت و
با یاسها به داس سخن میگفت .شریعتی معتقد است که پیامبر و ائمه
اهدای  15ویلچر خریداری شده به نیازمندان از محل فروش ضایعات
مراسم
معصومین ،شخصیتهای برجسته صدر اسالم این نهضت عظیم تاریخی را
negarestan76
negarestan76
گفتگو
به1396
خرداد
به شنبه 20
برای تحقق توحید و عدالت و بخشیدن شماره
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وجود آوردهاند.
انسان
منزلت
توسط انجمن رفتگران طبیعت سیرجان
بدون شرح !
رسم ش��ود که با برخی شیوه ها به
اف��راد اصاح طلب رفتند پش��ت
نگاری ...زن خوار و خفیف ش��مرده میشد ،دخت
ای که
درس��ت در میان جامعه
لحظه
دنبال جذب رای باش��یم .گزینش
سر ایشان.
فاطمه زهرا به امابیها مشهور میشوند .همهجا در کنار
نبی مکرم اس�لام
بای��د بر اس��اس آگاهی و بررس��ی
◄ چه دلیلی س�بب میش�ود
 ادامه از صفحه 12
رصد فضا بیرون آمده بودند .در همین دقایق دو بار هم
برنامه نامزدها باشد.
ک�ه موض�ع سیاس�ی ب�ه این
س��رعت اطراف
نظامی هم با
تع��داد نیروهای
درمقابل
خیابان
تیران��دازی به
مهاجمان اقدام به
فضایزن
عظمت
نمادی از
مجلسییابند و
حضور م
جامعه
ایش��ان در
رس��ولا ...با
◄ یک�ی دیگر از انتق�ادات از
سرعت عوض می شود؟
افزایش مییافت .چیزی که تا آن لحظه قطعی بود این
مجلس کردن��د که به نظر بیهدف میرس��ید .با این
ما شکایات مان را
من خودم از
سوی مجریان انتخابات به شما
هم��ان گونه که ع��رض کردم هر
اینکه
اما
است.
تروریس��تی
عملیات
یک
ماجرا
که
بود
چراغباعث
خیابان هم
س��مت
به
ها
تیراندازی
همین
ح��ال
تاریخ پس از اس�لام میش��ود .حضرت زهرا عمود خاندان پیامبر و
در پایتخت هم در
منتقدان این طیف
این ب�ود که ش�ما و دیگر معتر
کس��ی در جای خ��ود بای��د قرار
مهاجمان چند نفر هس��تند و چقدر میتوانند بازی را
ش��د تا حتی رفت و آمد نیروهای نظامی هم با تدابیر
بر
دال
خاص�ی
م�درک
ض�ان
بس��یاری
و
من
بنابرای��ن
بگی��رد،
نظارت
عالی
هیأت
(اصالح طلب)
ً
چند ثانیه
بود .در همان
دهند ،کام
سیزده به
شریعتیساعت
شود .فضا تا قبل از
اینانجام
ش��دیدتری
زن را
تفکر
مقابلمییابد.
دوباره
معنایی
شودا ومبهمزن
خانه عترتادامهمی
تخل�ف یا تقل�ب ندارید و فقط
دیگ��ر از مجموعه اص��اح طلبان
در البی مجلس ،کوله پش��تی نسبتاً بزرگی را بر دوش
همین منوال بود.
و هم در مجلس
هستم و معتقدم هر
کنید.
می
گویی
کلی
به
مجل��س
انتخاب��ات
در
اس��تان
فقط وآنفقطدرصدایانقالب
ماحصل
داخلیآنآورد
اجتماع م
خانازهها
مهمات ووحتی
به دیدم .شاید
مهاجمان
از پستوی یکی
نیزگوش
اسالمیکه به
تیراندازی و شایعه بود
پیگیری کردیم .در
فردی که ادعای
دارد.
وج��ود
فراوانی
م��دارک
خیر
و
شدیم
متمایل
سوم
نامزد
س��وی
ادوات عملیات انتحاری بود.
میرسید .کمتر از  10دقیقه مانده به ساعت سیزده اما
پس از برکناری میرزاده از ریاس��ت دانش��گاه
مجلس ما با آقای
فعالیت سیاسی
داند .او
طبقهی
نابرابری م
انفجار با
مبارزه
رسالت
درخور
طبیعی اس��ت که وظیفه مسئوالن
از او حمایت کردیم.
گذشته بود و
شریعتیقدری
دارد.و نیم صبح هم
س��اعت از ده
حضوری حاال
شنیده شد.
چهارم
نسبتاً بزرگی از
خود راصدای
حسنپور د یدار و
دارد ،باید موضع
اس��ت ک��ه گزارش��ات را رص��د و
◄ هیچ فکر کرده اید که چرا
صدای واضح چند شلیک از ساختمان دفاتر نمایندگان
همه افراد حاض��ر در مقابل مجلس که اکثرا ً نیروهای
آزاد تالش اصولگرایان برای حاکمیت بیش��تر
خرافات و مصلحتهای دروغین بجنگد
در پناه این مفاهیم آمده است تا با
پیگیری کنند.
اصاحطلبان سیرجان انسجام
صحبت کردیم و
خود را مشخص
به گوش رس��ید .هنوز خیابانها آن طور که باید بسته
نظام��ی و امنیتی بودند ،بدون تردی��د گفتند که این
◄ نظرتان راجع به کاندیداهای
ندارند؟
بر این دانش��گاه ادامه دارد .علی محمد نوریان
حضور
روها
پیاده
در
زیادی
عابران
هنوز
بودند.
نش��ده
تماسهای
بعد
دقایقی
بوده.
انتحاری
انفجار
یک
صدای
ما
برای
هم
ایشان
به
باری
و
کند
غفاری قرار دهد .انسانی بسیار واال با
و الگوی مرد مسلمان ایرانی را ابوذر
منتخب چیست؟
من معتقد هس��تم که در سیرجان
داش��تند .با صدای شلیک ،نیروهای نظامی ابتدا مردم
برقرار شده با داخل مجلس هم موضوع را تأیید کرد.
واسطه ی جلساتی با
هر جهت نباشد.
ما با همه منتخبین ش��ورا دوس��ت
نه اصاحطل��ب ها که اصولگرا هم
سرپرس��ت دانش��گاه آزاد در حکم��ی علیرضا
و
خواباندند
زمین
روی
ماندن
امان
در
ب��رای
را
اطراف
چهارده
تا
سیزده
س��اعت
بین
یعنی
انفجار
این
از
بعد
طرازی باال از معنویت و رس��تگاری که در تبعیدگاه ربذه ماند و به لقاءا...
آقای دکتر مطهری
روزی که لیست
صمیم��ی هس��تیم و برخ��ی آنان
هیچ ک��دام رأی نیاوردند .البته در
بعد آنها را از محل دور کردند.خیابانها و معابر منتهی
صدای تیراندازیها کاه��ش یافت و بجز چند بار تنها
رهایی را به عنوان معاون آموزشی و تحصیالت
امید
فراکسیون
و
طلبان
اصالح
همه
به
و
هس��تند
من
خوشاوندان
جلودار
امید
لیست
کش��ور
سراسر
وارد
اشچندخللی
پیمان
عهد
نگذاشت
هدایت
شدند.وما هم با
بهبسته
مجلس
پیوست امابه ساختمان
شود.ساختمان مجلس حکمفرما بود .در
اسلحهها بر
سکوت
من معتقد هستم
شان احترام می گذارم .آنها هیچکدام
بود .اما به علت ایراداتی که مطرح
شد .جلسهای هم
سیرجان اعالم شد،
نیروی نظامی که لباس ضد گلوله هم داشتند به ضلع
این دقایق شایعات رسیده مبنی بر انفجار دوم در حرم
که در سیرجان نه
تکمیلی دانش��گاه آزاد منصوب ک��رد .رهایی
طی
که
روندی
به
من
نیستند
مقصر
نام
کاندیداهای
از
کدام
هیچ
کردم
بسیاری
قدری و
(ره)کند
امامی
بخشی م
هویت
اجتماعی را
تحویل کیف
مربوط به
جنبشیو ساختمانی که
ش��ریعتی مقابل مجلس
اعضای خود
ازرا تحت تأثیر
مجلس
فضای بیرون
با نمایندگان استان
من در همان روز
اصالحطلبها،
آش��ناِ ،
ش��د ایراد دارم نه افراد .البته این را
بخت رأیآوری نداش��تند.
و تلفن همراه مراجعهکنندگان است ،هدایت شدیم .تا
ق��رار داده بود .نیروهای پلیس ب��رای دومین بار اقدام
رئیس دانش��گاه امیرکبیر در دوران ریاس��ت
ای،
حمزه
آقایان
گفتم
دوستان
به
همه
ش��وند.
متمایل مبهی
ب��ه او
متوس��طاکثرکتاب
که اصولگرا هم هیچ
هم عرض کنم که حتی حضور خود
حت��ی تحلی��ل نتیجه آرا نش��انگر
ترک کردند و
خوان محل را
شهروندان عادی
طبق��ه ساعتی بعد
مجلس
بهاطراف
نگارن��دهشده
ماش��ینهای پارک
چک کردن
بختیاری و انارکی
که من را در این
ما هم در ش��ورا اهمی��ت ندارد ولی
گزین��ش ب��ه ش��یوه طایف��های و
کدام رأی نیاوردند.
تنها نیروهای نظامی و امنیتی در آن ضلع ماندند .حاال
کردند تا مبادا بمبی در آنها کار گذاشته شده باشد.
جمهوری احمدی نژاد بود.
همزمانکوی��ر را بخوانند که در حقیقت
هبوط در
کویرنش��ینان توصیه میکن��د
داشتیم که در آن جا
لیست قرار ندهند،
آنچ��ه اهمیت دارد اص��اح امور در
عش��یرهای هم نبوده اس��ت چون
در همی��ن دقای��ق اعام ای��ن خبر که داعش رس��ماً
خبر رسیده بود که حرم بنیانگذار انقاب هم
حتی تحلیل
جهت منافع مردم است.
بسیاری از س��رآمدان طایفهها هم
اس��ت
گرفته
صورت
ای��ن انتص��اب در حالی
رسیدند
نتیجه
این
به
وجود
با
که
چرا
به
ها
نگاه
همه
و
گرفت��ه
قرار
تروریس��تی
حمله
مورد
نگرانی
باعث
گرفته،
عه��ده
بر
را
اتفاق
این
مس��ئولیت
س��اعتبا معیارهای زیباشناختی یک اثر
ادبی او
سفرنامه حج اوست .لحن و زبان
نتیجه آرا نشانگر
◄ جن�اب عباس�لو .ش�ما در
رأی نیاوردند.
س��مت داعش به عن��وان مظنون اصلی بود.
شده بود .هر چند قبل از آن هم میشد حدس زد که
نامهای تنظیم کنند
احترامی که برای
گزینش به شیوه
اصاح
فهرس�ت
جزو
انتخابات
نحوه
معتقدی�د
ش�ما
یعن�ی
◄
قالیباف
باق��ر
محمد
دی��دار
ک��ه اخب��اری از
ً
دفاتر
س��اختمان
در
آتش
تبادل
از
موجی
صبح
یازده
موافقساعت
قدرختم شود.
تروریس��تی
گروه
همین
به
موضوع
ادبی کامال همخوان اس��ت و توصیفات او دلکش و زیبا .هر چه
و به هیأت عالی
آنها قائل هستم
طایفهای و عشیرهای
طلب�ان بودید در حال�ی که در
منطق
گزین�ش مردم تاب�ع هیچ
ِ
نمایندگان شروع شد .همان ساعات خبر رسید که یکی
چهارده موج بعدی تیراندازیها و تبادل آتش آغاز شد
بدهند
نظارت
آنها
برخی
چون
اما
دانشگاه
سرپرس��ت
نوریان
با
ش��هردار تهران
که
بودند
کس�انی
فهرست
این
این
مثا
نیس�ت.
خاصی
تحلیلی
هم نبوده است چون
که قب ً
توانیدادامهمنکر
اوباش��یدپانزدهاما نم
بینی
جها
مجلس و
نظاممحافظفکری
ی��ا مخالفاز با
شدنش
نزخمی
خبر
ا
نیروهای
نفوذهویت
داش��ت .حاال
یش��دت
دقیقه با
و تا
خط و ِ
ربط ثابتی
در انتخاب�ات مجل�س در کنار
ک�ه مناط�ق و طوای�ف مختل�ف
مخابره شده بود ،ش��هید شده است .صدای تیراندازی
یکی دیگر از ش��هدای حادثه ک��ه از کارمندان مجلس
بسیاری از سرآمدان
تصاویری
گذش��ته
هفته
دارد.
آزاد حکای��ت
اصولگرایان�ی از جن�س جبهه
در انتخ�اب م�ردم ب�ه آن میزان
بسیاری
شریعتی
باشید.
روش��نفکربیرون،جامعه
بینکراتتوده
داخل در
همحدومرزاز وی
طایفههابی
نداشتند از دید
ش��نیده میشد و در
مجلس به
شدنازبرخی
باعث منقلب
مشخص شده بود و
بود هم
پایداریه�ا ق�رار داش�تند و از
تاثیرگ�ذار بودهان�د ک�ه در اکثر
عاوه ب��ر دغدغه نیروهای نظامی ب��رای مدیریت این
همکاران وی شد که بیرون مجلس حضور داشتند .بعد
وجاهت
فاقد
تصاویر و من
از
ناظران
برخی
دارد.
وج��ود
روحانی
دول��ت
پیرامون
زنی
گمانه
و
ها
بحث
اخبار
با
قالیباف
داد
م��ی
نش��ان
که
ش��د
منتش��ر
نیاوردند
رأی
گرایانه
ماتریالیس��تی و
متفاوت
تفکرات
تندباد
اتفاقدر
جوانان را که
م�ردم دع�وت م�ی کردند به
اوق�ات «برنامهمح�وری» قربانی
اصرار به
شهروندانی بود که
مدیریت
مسأله دیگر
قرارقدری
صدای آتش
مادیدقیقه
چهارده و پان��زده
از س��اعت
سیاسی بودند
بدهند.
آزاد رای
آن جبهه
احتمال حضور قالیباف در کاندیدای
معاونبا
عنوانمیشود .آیا
«خویشاندگرایی»
مسیرهای
از
عبور
و
ها
صحنه
این
از
عکس
و
فیلم
تهیه
فاتحاینکه
ابهتمیشد تا
پراکنده شنیده
طور
به
اما
بود
فروکاسته
اجرایی
به
وی
انتصاب
احتم��ال
مطرح
دانشگاه
سرپرست
دیدار
به
هاشمی
محس��ن
همراهی
کرد.گلولهاو با لحنی کوبنده و پر
داش��تند به سمت اس�لام هدایت
ای�ن تناق�ض را چگون�ه ش�ما
من موافقید یا نظر دیگری دارید؟
مقابل مجلس داشتند.حتی صدای رگبار پیاپی
حدود نیم ساعت بعد برخی نیروهای نظامی حاضر در
در
این فهرست
نبای��د به این
رییس جمهور خبر م��ن
دولت های
هس��تماو در
دادهمعتقداند.
تکذیب
پذیرفتید تارددریا
شد .گمانه زنی هایی که تاکنون
دانش��گاه رفته است .محس��ن هاشمی گزینه
خللی وارد
ای��ن کار
برای
برخ��ی افراد
انقالبیونانگیزه
ه��م در
عملیات و
انکاراتمام
ل خبر از
رس��می
صورت غیر
انقالبمجلس به
است.
غیرقاب
اسالمی
تاریخ
در
او
نقش
و
شد
قلوب
ب�رای متش�نج کردن ب�وده و
قطع�ا در مراج�ع قضای�ی
کنار آنها قرار داشته باشید؟
تقس��یم
این
و
کنیم
فراموش
عما
ارزش
ه��ا
تفکیک
و
ها
جداس��ازی
چون عاقه و تجربه نداش��تم .هر
غیرمنطقی اس��ت .من معتقدم در
خط
چون
اما
هس��تم
قائل
ه��ا
آن
نمیکرد .صدای تیراندازی تا ساعت یازده و نیم به اوج
کشته شدن تمام تروریستها دادند .با وجود این فضای
دار
عهده
را
سمت
همین
هاشمی
و
موس��وی
ها
شنیده
ترین
ه
تاز
دیگر
س��وی
از
اند.
نشده
قالیباف
جایگزینی
دیگ��ری کهبرای
جدیاست.اصالحفردطلبان
ربطِ
لیست هم جعلی بوده
برخورد
متخلفین
با
و
رسیدگی
تاریخ
در
نیست.
مصلحت
به
عما
بخواهیم
اگر
که
چرا
باش��یم.
قائل
مس��ئولیتهای
ما
کش��ور
از
مع��دودی
ش��هرهای
من
دید
از
نداش��تند
ثابتی
و
منتقدان
از
خ��ودم
م��ن
ببینی��د
فضای باز
های پیاپی از
شلیک
که بود و
بر ماس��ترسیده
مداقهبعدوادامه
دو س��اعت
مجلسراتا حدود
یاد و امنیت��ی
مورد
اطرافوی
اندیش��ه
خیابان
یک
حتی ازصداینام
بیش
می شود و این تاثیری در نتیجه
میخوانیم که سیرجانیها نزدیک
که روزی استان ش��ویم باید همه
مهم را میپذیرد باید بتواند اوضاع
خب پرسش ما این است چرا باید
اتفاقات مشابه میافتد ولی نه همه
فاقد وجاهت سیاس��ی بودند .اگر
این طی��ف هس��تم و معتقدم هر
هم به گوش میرس��ید.حاال شایعه شده بود که برخی
داشت تا اینکه دقایقی مانده به ساعت هفده رفت و آمد
بود.
کابینه
در
میرزاده
حضور
احتمال
است
حاکی
این
انتشار
از
پس
است.
تهران
ش��هرداری
برخی
اینکه
کما
ندارد
انتخابات
فرماندهان
و
تیمور
برابر
در
ماه
7
به
قرار
هم
کنار
در
روستاها
و
شهرها
نگرانی
تا
باشد
داشته
کنترل
در
را
های
حریم
کس��انی بتوانن��ددروارد
مسئولین،
حضور
با
ای
جلسه
.در
جا
یا
و
اصولگرا
و
طلب
اصاح
کس��ی
سیاس��ی
فعالیت
ادعای
که
فردی
کنیم.
قدریربهگل
فراخورمعابرحال
رس��اندهبه
منطق او
جوهره
دهیم
محاجه قرار
اند.
چمن مجلس
از محوطه
خودورا به
مهاجمان
بازگشت.
حالت عادی
اطراف مجلس
در
دامنی پُ
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تحوالت در دانشگاه آزاد
سمت و سوی ّ

رأیگی��ری ش��وند آنه��ا باید از
لیس��تها حفاظ��ت کنن��د .م��ن
نمیگویم غ��رض خاصی در میان
بوده است اما حداقل آشکار است
ک��ه توانایی نداش��تند .روزگاری
کس��ی به من یک مق��ام اجرایی
را پیش��نهاد داد اما من نپذیرفتم

ایجاد نشود.
◄ نگران�ی ش�ما دقیق� ًا از چه
روندی است؟
برای توضیح این موضوع ،اشارهای
به برخی از مس��ئولینی میکنم که
میگفتند در همه کشور این مسائل
وجود دارد .اما به باور ما ،این گفته

دادس��تان محترم اعام کردند که
 43م��ورد تخلف در فضای مجازی
انج��ام پذیرفت��ه اس��ت ک��ه من و
عدهای دیگر همان جا از مسئولین
خواس��تیم تا برخورد مؤث��ر انجام
دهند تا تکرار نشود.
◄ خ�ب برخ�ی تخلفات 

خانواده محترم مرحوم علی اسدی

خانواده محترم یزدانی

همکار گرامی

مصیبت وارده را به شما تسلیت عرض نموده ،از درگاه خداوند
متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت واسعه و برای شما صبوری و
شکیبایی مسئلت مینماییم ،خداوند قرین رحمتش فرماید.

جناب آقای
مجید یزدانی

حسین صادقی

صاحبان سهام شرکت گهرروش سیرجان

اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید سیرجان

بیژن ادبی

 مدیریت توزیع شهرستان  09131782941 :توزیع کرمان09132418781 :

مج
م
عم
م
فراخوان ع و ی عادی سال
یاهن
جناب آقای

نایب رئیس هیئت مدیره شرکت گلشن کاظمآباد

negarestan76

| عکس  :مجید شبستری |

همانطور که در قسمت ورودی مصاحبه نگارستان با آقای جواد عباسلو از
معترضان انتخابات در شماره گذشته مطرح شد ،نگارستان به قصد اینکه
صدای این دسته از نامزدهای انتخابات را نیز پخش کند به سراغ یکی از
آنها که از معترضان اصلی انتخابات بود رفت .آن مصاحبه توس��ط همکار
حرفهای و با سابقه مطبوعاتیمان «جناب بیژن ادبی» انجام و پیاده شده بود
ولی از آنجا که مصاحبه مذکور طوالنی و امکان چاپ تمام گفتگو میسر نبود
و از طرفی برخی کلمات و جمالت بکار برده شده به لحاظ بار حقوقی قابل
چاپ نبودند ،مصاحبه مذکور توسط مصاحبه کننده ویرایش و بخشهایی
از آن بچاپ رس��ید .متأسفانه از فردای چاپ مصاحبه ،فرد مصاحبه شونده
که به دلیل عدم اطالع از قوانین مطبوعاتی تصور میکرد تمام آنچه گفته
باید چاپ شود بنای اعتراض گذاشت تا از موضع یک طلبکار! انواع توهینها
را در فضای مجازی پس از مسئولين ،متوجه نگارستان و همکاران ما کند.
متأس��فانه یکی از نامزدهای ناكام انتخابات شورا نیز که نفر حدودا شصتم
انتخابات شده با بازنشر چندباره توهینهای ایشان در گروه تلگرامی« اهالی
رسانه» ناشیانه سعی کرد علیه نگارستان فضا سازی کند .او وقتی با پاسخ
مطبوعاتی مواجه شد گفت ببخشید من مصاحبه را
منطقی سایر همکاران گفتگو
خرداد 1396
نخوانده بودم و همینجوری متن ها را گذاشتم(!).
محض اطالع الزم به توضیح میدانیم که نشریه در ویرایش و کوتاه کردن
مصاحبه ها آزاد اس��ت و قرار نیس��ت هر آنچه در یک گفتگو مطرح شد
ات جذاب و
عباسلویک
جواداختیار
فضا در
تمام و كمال چاپ شود .از سویی همینکه همین
مقداردکتر
گفتگو با
ف حضور پر
ی دیگر این
صدايش
دورهبزند و
خودش را
های
حرف
شود تا
گذاشته می
مصاحبه ش��ونده
شورای شهر
پنجمین
طلب
اصالح
معترض و
کاندیدای
صاص داده
ه از حواشی
شنيده شود  ،خود نشان از مشى منصفانه نشريه در تضارب دیدگاهها دارد
ر نامزدها و
ت ،گاهی در
و به نظر جای تقدیر دارد نه اهانت و پرخاش! همچنین فرد مصاحبه شونده
سوی ،زمزمه
ت که برخی
اگر به لحاظ رفتارهای متناقض سیاسی در جریان مصاحبه مورد سؤاالت
دعی بودند
چالشى و احتماال انتقاد قرارگیرد این طبیعت مصاحبهها و گفتگوهای
است.
یدن صدای
مطبوعاتی است و قرار نیست که از مصاحبه کننده در جریان یک گفتگو
راغ یکی از
باس�لو که
فقط تمجید و تعریف شود! با این توصیف آیا بهتر نیست افرادی که تحمل
فرمانداری،
دعوت ما را
انتقاد ،و سؤال و پرسش را ندارند وارد مسائل سیاسی و انتخاباتی نشوند؟
شک اصاح
ستان است
ش��د ،همه کاندیداه��ای معترض
ریاس�ت
کاندیدای
عن�وان
ب�ه
از ن��کات دیگ��ر اینکه
ستان نیز از
دغدغههایشان را گفتند .فرماندار
جمهوری ب�ا یکی از نش�ریات
ست.
دوشنبه
پاس��ارگاد روز
در همان جلس��ه به همه ما گفتند
آن
گفتگوکردی�د و در
محل�ی
ا از صداقت
که انتخابات در صحت و س��امت
جا به نوع�ی نامزدی خود را در
این
از
�کر
نوش��ته
از زبان
برگزار ش��د .من اعت��راض کردم و
بیان
ایش��ان شهر نیز
انتخابات شورای
ا او را در در
گفتم در شهر زمزمههای آشکاری
کردی�د ک�ه از ن�گاه منتقدین
بود م��ن در مصاحبه با
شنیده میش��ود که تخلفاتی مثل
نوع�ی تبلیغات حرف�ه ای قبل
خرید و فروش رای که این تخلفات
ش�ما
از زمان
.توضیحهمه
مجاز بودای��ن
نگارس��تان
طبق ماده  67انتخابات شوراها جرم
چیست؟
ص��ل قضی��ه این اس��ت؛
محسوب میشود .
تبلیغی
هیچ
مصاحب��ه
آن
ی روز  31اردیبهش��ت ازاز م��ن در
خریدوف��روش رای
◄ دیگر چه کردید؟
برای خودم نکردم .به همین منوال
که برای بیان اعتراضات
ما ش��کایات مان را در پایتخت هم
من
نخواس��تم که به
م��ردم هم
از
ن جا بیایی��م .قبل از من
هیچکدام
کردم
صحبت
در هی��أت عالی نظ��ارت و هم در
رأی دهند ،تنها در پاسخ به پرسش
کاندیداهای معترض هم
تصوی��ر
ب��ود!
د و ایش��ان قصد داشتندنیام��ده
مجلس پیگیری کردیم .در مجلس
گفتم
نش��ریه محلی
خبرن��گار آن
ما با آقای حسنپور د یدار و صحبت
بله؛ من کاندیدای انتخابات شورای
جود بس��ته ب��ودن
فقط درهای
گفته
خالف
دربروبرو
کردیم و ایشان هم برای ما واسطه
همین
هس��تم.
ش��هر هم
ی در همان مکان تحصن
حد ماج��را را تأیید ک��ردم .انصافاً
ی جلساتی با آقای دکتر مطهری و
ته م��ن مخالفت
کردمجاوایشان را ثابت می کند...
اس��تان جلس��های تدارک دید که
فراکسیون امید شد .جلسهای هم با
این می��زان دیگر تبلیغ محس��وب
نها خواس��تم که آن
مسائل بررس��ی شود و قرار شد که
نمایندگان استان آقایان حمزهای،
شود.
نمی
مقتضی
کنن��د و در وقت بقی��ه ادعاهایش هم به
با تأیید آقای فرماندار لیس��ت آرای
بختیاری و انارکی داش��تیم که در
◄ خ�ب بگذری�م ..مجموع�ه
نند.
ش��عبهها نیز به تفکیک اعام شود.
آن جا با حضور آقای حس��نپور به
ش�ما به چه نتیجه و
اعتراضات
حال ش�ما ساعتی در
همچنین......

 صاحب امتیاز و مدیر مسوول :ذبیح اله بلوردی

یادداشت آخر

با دریغ بسیار درگذشت مادر گرامیتان را حضور
شما بزرگواران تسلیت عرض نموده ،شریک اندوه
بزرگتان هستیم.

صن�دوق ه�ا ه�م باز ش�ماری
ش�دند و در نتیجه آراء تغییری
مشاهده نشد.
به هر حال منتظری��م که اقدامات
مقتض��ی انج��ام بگی��رد .م��ن
کاندیداهای منتخ��ب را هم مقصر
نمیدانم .ولی نبای��د از این به بعد

(سهامی خاص)

جناب آقای

حاج منصور صفاری

انتخاب شما به سمت ریاست اتحادیه صنف طال و جواهرات
سیرجان ،که نشان از درایت و لیاقت شماست را صمیمانه تبریک
عرض می نمایم.

شاهبداغی

درگذشت ابوی گرانقدرتان که از جانبازان و
یادگاران دوران دفاع مقدس بودند را به جنابعالی
و خانواده محترم تسلیت عرض می نماییم

روابط عمومی شرکت

دارد ،باید موضع خود را مشخص
کند و باری به هر جهت نباش��د.
روزی ک��ه لیس��ت اصاحطلبان
سیرجان اعام شد ،من در همان
روز به دوس��تان گفت��م که من را
در این لیس��ت ق��رار ندهند ،چرا
ک��ه با وج��ود احترامی ک��ه برای

جناب آقای امیر عابدی

کارمند محترم
1071
دفتر خانه شماره  46اسناد رسمی

توسعه شماره ثبت
پاریز پیشرو صنعت به
محمدعلی عسکری و خانواده
یه حضرت
بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام دعوت به عمل می آید در جلسه عمومی عادی سالیانه این شرکت که
بدینوسیله مراتب قدردانی وسپاس اینجانب را از حسن
اهلل علیه
همکاری وبرخورد بسیار صبورانه وخوب با ارباب رجوع
ارشاد اسالمی واقع در بلوار سید
اداره
ساعت15:30روزپنجشنبه1396/4/15درسالن اجتماعات غدیر
ی رحمت در
آقای
جناب
اعالم نموده وبرای شما در تمامی عرصه های زندگی آرزوی
موفقیت وبهروزی دارم
نژاداین جلسه ضروری
سهامداران در
رسانند.حضور
باالتر از هتل کهکشان برگزار می گردد حضور به هم
جمال
سخنرانان:
خواجویی
محمد اسماعیل
محمد بلوردی
جمعه)
(امام
حسینی
سیدمحمود
حجتاالسالم است.به همراه داشتن یک برگ از تصویر شناسنامه وکارت ملی الزامی می باشد.
انتخاب مجدد و شایسته جنابعالی را در انتخابات شورای اسالمی شهر
حجتاالسالم غالمرضا شاهبداغی
سیرجان که نشان از لیاقت و کاردانی شما بزرگوار می باشد خدمت شما
جلسه:
دستور کار
تبریک و از خداوند متعال برای شما توفیق و سربلندی آرزومندیم.
داحان :حاج اصغر نعیمی -حاج مهدی رهنما
22:30گزارش هیات مدیره وبازرس
استماع
حاج محمود راشدی
زمان-1:ساعت
رییس صنف اتحادیه لوازم خانگی و مبلمان
حسینیه
اطالعرسانی
روابط عمومی و
سال1395
به
منتهی
مالی
های
صورت
وتصویب
ارائه
-2
مجتبی خسروانی پور ،مدیریت فروشگاه مبل گرند گالری
حضرت امام (ره)  -هیأت حضرت سیدالشهداء
 -3انتخاب بازرس اصلی وعلی البدل برای یک سال مالی
 -4انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت

هم
شهادت وطنان ع ززیمان
بیش
ت
س
نم
تی تهران هب خانواده این ع ززیان و ملت شریف اریان سلیت ع رض وده ،این بار با حفظ آرامش ،وحدت و همدلی تر که اپ خ
یس
محکم
ی است هب دشمنان فریب خورده رتور م و حامیانشان ،اثبت میکنیم که اریان استواررت از همیشه است.

هیات مدیره شرکت گهرروش سیرجان

مج
م
عم
م
فراخوان ع و ی فوق العاده

رئیس و اعضاء شورای اسالمی شهر سیرجان دوره چهارم

صاحبان سهام شرکت گهرروش سیرجان

(سهامی خاص)

به شماره ثبت 1071
بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام دعوت به عمل می آید در جلسه عمومی فوق العاده این شرکت که در
ساعت18روزپنجشنبه1396/4/15درسالن اجتماعات غدیر اداره ارشاد اسالمی واقع در بلوار سید جمال
باالتر از هتل کهکشان برگزار می گردد حضور به هم رسانند.حضور سهامداران در این جلسه ضروری است.
به همراه داشتن یک برگ از تصویر شناسنامه وکارت ملی الزامی می باشد.
دستور کار جلسه:
 -1استماع گزارش بازرس در مورد افزایش سرمایه شرکت
 -2افزایش سرمایه شرکت
 -3تغییر آدرس محل شرکت
 -4تغییر وتصویب اساسنامه بابت سهامداران فوت شده

مستقل باش��د ،از منظر من قابل
احترام هستند اما کسی که موضع
ثابتی ندارد ،شایستهیِ پذیرش و
احترام نیست .آن کاندیدا همیشه
یک اصولگ��رای تمام عیار بوده و
با دیدگاهه��ای اصاحطلبانه هیچ
س��نخیتی ن��دارد که ع��ده ای از

بگیرن��د و وح��دت بین م��ا حاکم
ش��ود تا به آرزوی استان شدنمان
جامعه عمل بپوشیم .اگر بخواهیم
س��یرجانیهای اصی��ل را فقط مد
نظر ق��رار بدهیم ک��ه حداقل یک
قرن س��ابقه زندگی در شهرمان را
دارند ،پس باید بسیاری محات را

برجس��ته او مقاومت کردند .در آن
زمان بس��یاری از عشایر ساکن در
ش��هر حضور نداشتند و اسمی هم
از س��یرجان نشنیده بودند .این در
حالی بود که شهرهای بزرگ مثل
نیشابور و سبزوار در مدت کوتاهی
سقوط کردند.

مجری خردسال و توانا

رهام جعفرقلی خانی

انتخاب شما به عنوان نفر اول و استعداد برتر
در برنامه تلویزیونی بهترین شو را تبریک عرض
نموده ،موفقیت و بهروزیت را از خداوند متعال
خواستارم .حمید زیدآبادی -فرهنگی اجتماعی
شهرداری سیرجان

در همان دقایق بود که پیکر یکی از ش��هدای محافظ
مجلس به بیرون و آمبوالنس��ی که جلوی مجلس بود
منتقل شد .صدای تبادل آتش در این دقایق به صورت
مکرر به گوش میرسید و هیچ خبری از تحولی جدید
نبود .تنها بازار شنیدههای غیر موثق بود که آنجا دهان
به دهان میگش��ت .حاال نیروهای نظامی و پلیس هم
از پنجره اتاقهای نمایندگان دیده میش��دند که برای

یک قطعه زمین  12قصبی
با موقعیت  3نبش واقع در شهرک آل
یاسین (پلیس راه) زیر قیمت کارشناسی
به فروش میرسد.
09391454693

جناب آقای مهندس

محمد رضا
عرب گویینی
انتخاب جنابعالی در شورای
اسالمی شهر سیرجان با رای قاطع مردم نشان از جایگاه
شما در قلب همشهریان دارد ضمن تبریک این موفقیت
بهروزی وسعادت شما را از خداوند متعال خواستارم.

حاج حسن گویینی

محمد عزیزم

سه سال در نبود تو هیچ بودنی معنا ندارد
به تمام سالهای عمر کوتاهت سوگند که
شانههای ضعیفمان بار غم نبود تو را تاب
نمیآورد و تمام حجم هجرتت بیرحمانه
صبر ما را میساید بگو تو را در کدام
مسیر زندگی گم کردهایم که برای دوباره
دیدنت طاقتمان نیست.

به مناسبت سومین
سالگرد جوان ناکام

محمد خضریپور

روز پنجشنبه  96/4/1در بهشتزهرا بر سر مزارش گردهم میآییم
تا یاد و خاطرهاش را زنده نگه داریم .بهشت و مغفرت را برایت
آرزومندیم.

خانواده خضریپور

شرکت پخش نیک
به تعدادی ویزیتور
با حقوق و مزایای عالی
نیازمند است
09133477724
09133453554

کمپ ترک اعتیاد
طلوع دوباره استهبان
تحت نظارت سازمان بهزیستی

گفتاردرمانی ،گروه درمانی ،آب درمانی
همراه با امکانات رفاهی ویژه شامل:
استخر ،تخت خواب ،کمد شخصی
به همراه کادر پزشکی ویژه و روانشناس
 09164871607رستگارمند
آدرس :کیلومتر  4جاده استهبان  -شیراز
اجباری -تمایلی

فروش مسکن به صورت نقد و اقساط

شرکت بنیان کوثر در نظر دارد تعدادی از
واحدهای خود را با استفاده از
تسهیالت بانکی به صورت نقد و اقساط به
فروش برساند
متراژ واحدها 92 :متر مفید  2خواب  130متر
مفید  2خواب آدرس خیابان ابومسلم
 160متر مفید  3خواب آدرس خیابان طالقانی
جهت اطالع از شرایط فروش با شمارههای زیر
تماس بگیرید

09382243436-09133472907

روزها رفت و گذشت و در اندیشه باز آمدنت ،لحظه ها طی شد و ُمرد
و نگاهمان هر روز ،باز هم با همه شوق ،کوچه ها را پایید
مثل آن روز که می آمدی از دور  ...دریغ
دل ما در غم هجران تو ای خوبترین ،چه بگوییم ،چه کشید

به مناسبت هشتمین سالگرد عروج ملکوتی

محسن معتمدی پور

عبور دقایق هرگز نتوانست خاطرات ناب بودنت را برای ما کم رنگ
کند ،روحت شاد

هیات مدیره شرکت گهرروش سیرجان

با این حال نیروهای نظامی و امنیتی به تعداد زیاد در
محل مستقر و خبرنگاران شبکههای مختلف خبری به
تهیه گزارش از شاهدان عینی مشغول بودند .حادثه به
پایان رس��یده بود اما بوی ب��اروت همچنان در خیابان
استش��مام میش��د .بوی باروتی که حاضران در محل
اص ً
ا دوس��ت نداش��تند یک بار دیگر آن را در یکی از
خیابانهای شهر استشمام کنند.

خانواده معتمدی پور

ا
ولین
و
ج
نیا
امع
زمندیهای ترین
ا
ستان

سی
نیازمندیهای رجان

ایمن ُدر طباطبایی
کارخانه تولید پنجره دوجداره
درب اتوماتیک و کرکره
نمای آلومینیوم و چوب ترمو
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فحه

حمل اثاثیه منزل مبلمان کاالی تجاری صنعتی و غیره با
کادری خوش برخورد در سطح شهر و تمامی نقاط کشور
با مجوز رسمی تحت پوشش بیمه با نازلترین قیمت

انتهای بلوار فاطمیه ،جنب شرکت لنگربار
 09139473880-42252330سلطانی

بلوار دکتر صادقی  ،نبش چهارراه دانشگاه
فروش  09131452714 :خدمات 09131452370 :
42242537- 42242100

فروش  ،نصب  ،سرویس
و لوله کشی توکار انواع
کولر گازی اسپلیت
09164458335
فروشگاه موتور سیکلت
صبوری

فروش ویژه انواع موتور
سیکلت بدون پیش پرداخت

09132453990
42232892

2
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اپیالسیون کل بدن
 30هزار تومان
رزرو نوبت09103715700 :

مدل کوتاهی مو
رایگان
مدل اصالح ابرو
رایگان
09300142180

آموزشگاه دنیای نقش

رشته های آموزشی فرش
-1تابلوفرش -2گلیم بافی
 -3قالی بافی -حجم
بافی  -چهره بافی
ثبت نام تابستانه با تخفیف ویژه

چهارراه اشکذری کوچه بانک ملت
09162483389 -09103754018

آمـوزشگاه کامپیـوتـرتـوسعهانفـورماتیـک
خیابان شریعتی،نرسیده به میدان شهرداری،جنب سیسمونی نی نی ست 42204984 -09131783218

تهیه غذای اپنیذ

با بهترین کیفیت و مناسبترین قیمت
آماده عقد قرارداد با شرکت ها و سازمان ها

انواع چلو کوبیده ،چلو مرغ ،جوجه کباب ،خورشت و استانبولی
بین د انشگاه آزاد و بیمارستان امام رضا  ،چهارراه میرزارضا
 50متر به سمت کمربندی
 42242166 - 09136360623مدیریت :میرشکارپور

ما بهتری

ن را ارائه

می دهیم

@negarestanniaz
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آموزش هنر خوشنویسی

در آموزشگاه پدیده

یادگیری تضمینی خط تحریری در  12جلسه
امیر کرمی 09331424212
محل کالس :پاساژ مهر غرفه 2131
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تــجــاری
یک باب مغازه کبابی وساندویچی با
کلیه اجناس به فروش می رسد
09132783340

یک واحد گاوداری نیمه صنعتی
دارای مجوز به فروش می رسد
09133784386

مواد غذایی پیروزی در بهترین
مکان خ غفاری به فروش می رسد
09136634824

وسایل ساندویچی شامل
فرساندویچی  ،یک عدد یخچال
ایستاده یک درب ویک عدد یخچال
ویترینی و2دست میز صندلی  ،یک
عدد منقل ویک عدد گاز سه شعله
کوچک به قیمت توافقی ومناسب به
فروش می رسد
09392203672 - 09138450593

مغازه فست فود
واقع در چهارراه برق ،خ
رازی با امکانات کامل و
موقعیت عالی و تضمینی به
فروش می رسد
09133459395

یک باب
مغازه غذا آماده به
فروش می رسد
09132453091

میوه فروشی
واقع در خیابان امام با
موقعیت عالی به فروش
می رسد
09028568322

سوپر مارکت با
کلیه اجناس و وسایل
واقع در بلوار فاطمیه به
فروش می رسد
09199776531

لوازم یدکی پراید
(موتوری و بدنه) اصلی شرکت
سایپا به قیمت فاکتورخرید
شرکت بعلت تغییرشغل یکجا
به فروش میرسد
09131451131

یک باب مغازه آبمیوه
وبستنی با موقعیت مکانی
وسرویس دهی عالی با کلیه
اجناس با تخفیف ویژه به علت
تغییر شغل واگذار می شود
09139455357

یک مغازه سوپر
مارکت با موقعیت عالی
واجاره پایین وقرارداد بلند
مدت واقع در کوی پیکان با
سرقفلی  5م واگذار می گردد
09215356684

مغازه تعمیرات
موبایل ولوازم جانبی با 6
سال سابقه کار واگذار می
گردد ( در ضمن آموزش کامل
تعمیرات برای خریدار)
09136364060

فروشگاه
پوشاك راشین باسابقه
درخشان با فروش باال
واقع در خیابان انقالب
به صورت توافقی و
گذار می گردد
09394663003

کلیه لوازم فست
فود  ،شامل یخچال تاپینگ ،
فرپیتزا یک طبقه  ،سرخکن ،
فرساندویچ 5کاره  ،مینی فریزر
 ،خمیر کن  15کیلویی  ،میز
سلف سرویس  ،میز وصندلی
نهار خوری  ،میز کار ساندویچ
 ،تابلو روان  ،تابلو فلکس به
فروش می رسد
09133956679

کارواش با موقعیت و درآمد عالی
بفروش و یا معاوضه می گردد
09331451038

مدرسه ای احداثی با مجوز وحد نصاب
دانش آموز وکلیه امکانات به صورت توافقی ،
درمقطع آمادگی ودبستان  ،اجاره یا شراکتی
واگذار می شود
09162732927
یک واحد تاسیسات گاوداری آماده بهره
بردای با سند وتمامی مدارك به همراه  2000متر
مربع  ،زمین خالی مناسب کشت علوفه ونخیالت (
پیارم ) وآب فراوان واقع در روستای چاه تر 100 ،
کیلومتری جاده سیرجان  -حاجی آباد حاشیه جاده
اصلی  ،به صورت نقد واقساط با شرایط عالی به
فروش می رسد
09178635308 - 09175226820

فروش کارخانه قارچ برلیان
 10سهم از100سهم کارخانه قارچ برلیان (شرکت پردیس
دشت سیرجان) واقع درروبروی گمرك برجاده اصلی ،همراه
با تجهیزات کامل درحال تولید ،با 10سالن کشت و زمینی به
مساحت 23232مترمربع به فروش می رسد
تلفن 09133476947:اباذری

زمـــیـــن
فروش زمین  8قصب  ،با موقعیت
عالی با  120متر پروانه  ،سلیمانیه ،
قیمت  35م
09137319067

زمین  10قصبی واقع در فخرآباد
قطعه 135به قیمت  22م تومان به
فروش می رسد
09136364060

فروش  24قصب زمین شهرك
صنعتی یک ،با موقعیت عالی و قیمت
توافقی
09133473267

زمین  8قصبی  ،قطعه  174شهرك سی
بی جی  ،درب حال  ،سند تک برگ و پروانه به
قیمت  100م به فروش می رسد
09122711185

یک قطعه زمین واقع
در شهرك سمنگان خیابان
جنب سالن ورزشي به مساحت
 14/5قصب با سند تک برگ و
 1000متر پروانه بفروش میرسد
09133476974

 40قصب زمین با
شرایط مناسب ابتدای جاده
بندرعباس بر بلوار روبروی
پمپ گاز به فروش میرسد یا
معاوضه می گردد
09133459808

یک قطعه زمین واقع
چهاردانگ
امتیاز
در شهرك صدف دارای
موتورآب از 7دانگ درمنطقه
برق سند تک برگ  180متر
قلعه خم پوزه خون بفروش
پروانه شفته شده درب به راهرو
کوچه کامال ساخته شده قیمت میرسد یا با ملک درسیرجان
145میلیون تومان بفروش می رسد
معاوضه می گردد
09138456592
09131451131
یک قطعه زمین 10
قصبی واقع در فخرآباد فاز 2
خ  20متری  2/5 ،متر دیوار دور
تادور و پروانه  150متر به قیمت
مقطوع  40م تومان به فروش
می رسد
09190306904

چند قطعه زمین خالی
وچند قطعه زمین با درخت وآب از 50
الی  400قصب واقع در روستای خوش
آب وهوای ده قاضی به قیمت توافقی
به فروش می رسد
09131793605
09137643605

یک قطعه زمین
 14/5قصب  ،فاز  2نجف
شهر  ،درب حیاط  ،به قیمت
کارشناسی به فروش
می رسد
09131455662

یک قطعه زمین 12
قصبی با موقعیت  3نبش واقع
در شهرك آل یاسین ( پلیس
راه ) زیر قیمت کارشناسی به
فروش می رسد
09391454693

یک قطعه زمین 12
قصبی واقع در کوی پزشکان
 2انتهای خ ابن سینا با 180
متر پروانه به قیمت  185م
به فروش می رسد
09136191605

زمینی دارای آب وبرق
سه فاز وگاز  ،جهت اجاره کارهای
خدماتی  ،مکانیکی  ،آهنگری ،
تیوپلسی  ،تعویض روغن  ،کارواش
و ...اجاره داده می شود
09133453893

قطعه زمینی به مساحت
 500قصب با جواز پارکینگ
کامیون وسواری با حصار کشی
کامل جهت اجاره انبار یا ضایعات
ماشین آالت اجاره داده می شود
09129211664- 09129211662

یک قطعه زمین
 10قصبی دوکله از اراضی
بهرامی (محمودآباد) به
فروش می رسد
09120224857

یک قطعه زمین به مساحت  200قصب
حصارکشی شده کیلومتر یک جاده عمادآباد
بفروش می رسد
09133477920

@negarestanniaz
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زمین  8/5قصبی
اول خیابان امام رضاحجت
آباد بابرگ واگذاری بخشداری
وپروانه ساختمان زیرقیمت
بفروش میرسد
09137701293

زمین 9قصبی بابرگ
واگذاری وتمدید قرارداد
شده واقع درفاز 2شهرك
120هکتاری به قیمت مناسب
وزیرقیمت بفروش میرسد
09137701293

زمینی به مساحت
 100قصب با  15دقیقه آب
قنات در هفته دسترسی به
آب  ،برق وگاز در روستای
اسحاق آباد به قیمت توافقی
به فروش می رسد لطفا
خریدار واقعی تماس بگیرد
09137298388

فروش یک قطعه
زمین تجاری بر خ 17
شهریور  9 ،قصب  3 ،متر
دهنه مغازه از طرف سه
راهی ابن سینا ،سمت راست
روبروی کتاب فروشی شهر
کتاب به قیمت کارشناسی
( تخفیف داده می شود)
09137669895

یک زمین
زارعی به مساحت 30
قصب واقع در خرم
آباد به فروش می رسد
09132783801
پور جعفر آبادی

فروش زمین،
بلوارقاآني روبرو تاالر
برلیان 9 ،قصب ،با
پروانه چهارطبقه
460مترزیر ،قیمت
کارشناسي
09371111530

یک قطعه زمین مسکونی  8قصبی
واقع در فاز  5نجف شهر با برگ واگذاری
شهرداری نجف شهر به فروش می رسد
09211453540
یک قطعه زمین به مساحت  250متر واقع
در فخرآباد و دیوار دور و پروانه ساخت و امتیاز
آب به قیمت  33م تومان بفروش می رسد
09157627033-09132799629

باغ و خانه باغ
فروش زمین جهت باغچه تفریحی
 50قصب با 40متر ساختمان نیم ساز با
نیم ساعت آب قنات 140م
09131787647

یک حبه باغ
سرسبز با درختان ثمری ،
در روستای کشکوییه بلورد
120قصب با یک ساعت ونیم
آب به فروش می رسد
09135314589

 200قصب باغ پسته
ثمری ونیم حبه آب شیرین
واقع در ملک آباد ( موتور ا...
آباد ) به فروش می رسد یا با
خانه معاوضه می گردد
09306229747
یک خانه باغچه 35
قصبی واقع در شهر خوش آب
وهوای بلورد با  20دقیقه آب قنات
حصار دور وکلیه امتیازات ویک
ساختمان  40متری ودرختان
ثمری به فروش می رسد
09139566509

 70قصب باغچه تفریحی واقع در روستای خوش آب
و هوای ده مرغی ،دارای حصار ،درختان پسته و بادام قدیمی و
سیاه درخت های 2ساله و آب قنات در موقعیتی بسیار مناسب
(نزدیک استخر آب) به قیمت توافقی به فروش میرسد
09133477405

سه حبه موتور آب شیرین لوله  5اینچ و830
قصب باغ پسته ثمری 330و300و200قصبی ،واقع در
روستای کاظم آباد به صورت یکجا و یا جداگانه به
فروش می رسد
09133475140 -09380191633
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دعوت به همکاری
نیازمند چند استاد کار کارواش با
باالترین حقوق و مزایا هستیم
09331451038

از چند فروشنده خانم
با تجربه دعوت به عمل می آید

به تعدادی نیرو ساده جهت
کار ساخت و ساز نیازمندیم
42308339

از یک شاگرد جهت کار در کارگاه
نجاری و  mdfدعوت به همکاری
می شود
09131783869

از یک نفر نیروی
خانم دارای مدرک فوق دیپلم یا
لیسانس معماری جهت کار در یک
شرکت ساختمانی با روابط عمومی
باال به صورت پاره وقت دعوت به
همکاری می شود
09014054235

به چند نفر
بازاریاب جهت کار در
پخش مواد غذایی دعوت
به همکاری می شود
09133456958

42233844 - 42202374 -5

@negarestanniaz
ازیک نفرمنشی خانم جهت
کاردردفترامالک دعوت بعمل می آید.
09137086678-42242308

به یک شاگرد برای کار در
باطری سازی نیازمندیم
09132456703

از یک پرستار نوزاد دعوت به
همکاری می شود
09133477845

به یک کارگر خانم جهت
کار در منزل به صورت ماهانه
نیازمندیم.
09363123334

آژانس شاهین
واقع در خ شهید رجایی
به تعدادی راننده با ماشین
نیازمند است
42282423
42260423

به تعدادی راننده پایه
یکم و ویژه لودر با سابقه کار در
معدن با حقوق و مزایای عالی
برای کار در گل گهر نیازمندیم
09902170322
09133473930

از یک خیاط خانم ترجیحا مجرد
چرخ کار با چرخ صنعتی دعوت به
همکاری می شود
09136226382

ازیک نفروکیل کارآموزخانم یا
آقاجهت همکاری دعوت بعمل می آید.
09137086678 -422422308

به یک شاگرد بالل فروش در
پارک نیازمندیم
09303818449

از یک نیرو جهت کار در کافی
شاپ دعوت به همکاری می شود
09374817517

به تعدادی
راننده جهت کاردر
آژانس نیازمندیم
09137671660

«کافه فرنگی گپ»
به یک نفر آقا مجرد با حقوق
ماهانه  500هزار تومان نیازمندیم
09212072423
ساعات تماس :صبح  10الی 12
عصر  17الی 22

شرکت گازرسانی ساالر بنیان

لوله کشی گاز(روکار و زیرکار)
خ غفاری روبروی مسجد موسی ابن جعفر

09131454060 - 09132785056متقین

شاطر وچونه گیر
برای نانوایی نیازمندیم
نانوایی تنوری اجاره یا به
فروش می رسد
09138450125
09139475324

از یک نفر منشی
خانم جهت کار در رنگ
فروشی تک رنگ واقع در
چهارراه برق دعوت به همکاری
می شود
09132796205

به دو نفر
فروشنده خانم در شال
و روسري پاساژ کوثر و
پاساژ مهر نیازمندیم
09131452494

به یک منشی خانم
مسلط به کامپیوتر جهت
کار در خدمات کامپیوتری با
حقوق  500هزار نیازمندیم
(سیرجان ،پاساژ مهر)
09170008084

به یک شاگرد
از یک کارمند
جهت کار در آرایشگاه
خانم جهت کار در دفتر
خدمات الکترومیک دعوت نیازمندیم آدرس خیابان ولی
عصر جنب ابومسلم
به همکاری می شود
42235211
09012897554
09120641877

از یک شاگرد
ماهر یا نیمه ماهر جهت
کار در کابینت سازی
دعوت به همکاری می شود
09132451558

از یک نیروی خانم
برای فیلمبرداری ترجیحا با
سابقه کاری ویک نیروی آشنا به
کار فتوشاپ برای کار در آتلیه
دعوت به همکاری می شود
09038742622

از یک نیروی خانم
برای کار درنان فانتزی نمونه
واقع در بلوار هجرت روبروی
مسجد قدس دعوت به
همکاری می شود
09148398462

از یک نفر خانم آشنا به
کامپیوتر جهت کار در دفتر بیمه
فقط جهت شیفت صبح با حقوق
 300هزار تومان دعوت به همکاری
می شود مراجعه حضوری از ساعت
5تا 8عصر
آدرس  :خ طالقانی شمالی جنب اداره
آب روستایی 42207260

به یک فروشنده خانم
مجرب با روابط عمومی بسیار باال
به صورت تمام وقت نیازمندیم
مراجعه حضوری
محیاشهر ،روبروی بانک سپه ،جنب
موبایل دی تو دی ،بازرگانی سونی

از یک شاگرد خانم یا
آقا جهت کار در آبمیوه فروشی
واقع در بلوار سردار جنگل
دعوت به همکاری می شود
09103700373
09361484238

به یک نفر ضامن
کارمند با نامه حسابداری
جهت اخذ وام بانک با
مژدگانی نیازمندیم
09028412865

از چند خانم جهت
به یک شاگرد
کار در مغازه الکتریکی در دو مرد جهت کار در مبلمان
شیفت صبح وعصر با حقوق
نیازمندیم
عالی دعوت به همکاری
می شود
09100074108

42233133
ساعات تماس  8الی 12
 4الی  9شب

از یک منشی با
روابط عمومی باال جهت کاردر
دفتر بیمه با حقوق وپورسانت
دعوت به همکاری می شود
- 09130467038
09135017596

از یک همکار
خانم با روابط عمومی باال
دعوت به همکاری
می شود
09133472622

به یک سرمایه
گذار خانم ( ترجیحا
مربی ) برای راه اندازی
باشگاه ورزشی تایم بانوان
نیازمندیم
09178206090

از یک نفر استاد
کار ماهر جهت کارهای
آپاراتی و تیوپلس کامیون با
حقوق ومزایای عالی دعوت به
همکاری می شود
09391453283

از یک فروشنده
خانم با روابط عمومی باال
جهت کار در لوازم آرایشی
دعوت به همکاری می شود
42208884

ازیک نفر همکار
خانم با روابط عمومی باال
وترجیحا مجرد جهت کار
فست فود با حقوق عالی دعوت
به همکاری می شود
09139455357

به یک شاگرد
همیشگی جهت
تعمیرات ابزار برقی در
یک مغازه نیازمندیم.
09138454438

به دونفر بازاریاب
و یک وانت بار جهت کار
در پخش مواد غذایی با
پورسانت عالی نیازمندیم.
09133456958

به یک کارگر به صورت
 24ساعته آشنا به امور کشاورزی
باغ پسته ،متاهل و بدون سابقه
کیفری و اعتیاد نیازمندیم.
(امکانات آب ،برق و منزل در
اختیار گذاشته می شود)
09363123334

به تعدادی
راننده خانم با ماشین
برای کار در آژانس
بانوان نیازمندیم
09907996342

به یک شاگرد
به دو نفر راننده
جهت کار در یک کارگاه لودر جهت کار در معدن
 MDFنیازمندم
گل گهر نیازمندیم
 09133455394رزاقی
09133475342
 09132781731نورمندی

به دو نیروی آقا ،جوان،
جهت کار در شرکت با مدرک
فوق دیپلم به باال نیازمندیم
مراجعه حضوری :خ نصیری شمالی
کوچه اول سمت چپ ،شرکت
پارسیان

از یک نفر منشی
خانم با تعهدکاری جهت
کار در دفتر تاالر دعوت
به همکاری می شود.
09191260802

از یک نفر آشپز
جهت همکاری در لوکبابی
دعوت به همکاری می
شود.
09136663369
09132795327

از یک بازاریاب
حرفه ای با سابقه کار وروابط
عمومی باال  ،فن بیان عالی
وظاهری آراسته با حقوق
ماهیانه  1م تومان باپورسانت
و بیمه دعوت به همکاری
می شود
09132799215
42235225

به تعدادی
نیروی سالندار،
مدیر سالن و
سرآشپز ایراني
برای کار در
رستوران نیازمندیم
09123338156

به یک سند
تک برگ جهت
ضمانت با مژدگانی
 10م تومان
نیازمندیم
09385210446

به یک
از دو نفر
از یک نفر
حسابدار خانم با
نیروی کار خانم جهت فروشنده خانم جهت
ظاهری آراسته جهت کار در بخش اشپزخانه کار در هایپر مارکت،
کار در فست فود
شیفت صبح نیازمندیم
رستوران تورینو
09901456864
دعوت به همکاری دعوت به عمل می آید
می شود
09036927129
09162116606
09133458010

@negarestanniaz
به یک همکار
آقا جهت کار در
فروشگاه مبلمان
نیازمندیم
۴۲۲357۲0

به یک نفر
منشی خانم جهت
کار در ورق فروشی
نیازمندیم
09133۴753۴۲

از یک نفر نیروی خانم با روابط
عمومی باال وفن بیان خوب جهت کار در
نمایشگاه کابینت دعوت به همکاری می شود
0913179۲903

آگهی استخدام
یک واحد تجاری واقع در شهر سیرجان برای تکمیل
کادر خود از دو نفر کارشناس گیاهپزشکی ( ترجیحا
خانم ودارای مجوز فروش سم ) دعوت به عمل می آورد
جهت اطالع از زمان مراجعه  ،با شماره تلفن
 ۴۲۲05۸6۲تماس حاصل نمایید
( ساعت تماس  9الی  1۲صبح و  5الی  7بعدازظهر)

به پنچ راننده پایه یک با چهار سال
سابقه کار جهت کار در معدن گل گهر
نیازمندیم
09133۴53۲۸0
رستوران سایه به تعدادی سالندار با تجربه با روابط
عمومی باال و یک منقل دار و یک سرآشپز حرفه ای ،به صورت
نیمه وقت و تمام وقت با حقوق عالی نیازمند است
آدرس :بلوار سردار جنگل روبروی پارک الله ،رستوران سایه
09375۸6۲۲3۲

به دونفرکارمند فروش خانم با راوابط
عمومي باال و داراي قدرت بیان مسلط به
اینترنت و نرم افزارهاي  word.excelجهت
کار در واحد بازرگاني یک شرکت تولیدي واقع
در سیرجان نیازمندیم
تلفن0935۲9۴3۲39:
ساعت تماس 15:الي1۸

از یک نفر منشی خانم ترجیحا مجرد
برای کار در مس ونقره خراسانی واقع در خ
نصیری شمالی دعوت به همکاری می شود
0913۲۴5۴67۴
از یک نفر شنیون کار حرفه ای با
سابقه کاری ویک اصالح کار ماهر دعوت به
همکاری می شود
۴۲33033۸ - 09139۴۲۴773

از یک فروشنده خانم جهت
کار در مانتو فروشی دعوت به
همکاری می شود
09131۴51۸3۲

از دو نیروی مرد مجرد دارای گواهینامه پایه 3
با ضمانت معتبر  ،بطور پاره وقت  ،جهت کار در تیپاکس
دعوت به عمل می آید ( مراجعه حضوری )
آدرس  :انتهای خ فرمانداری بعد از تقاطع بلوار پیروزی
،دومین چهارراه سمت چپ خ وحدت

به یک نیروی فنی جهت نصب
وراه اندازی آسانسور با سابقه کار مرتبط
نیازمندیم
۴۲۲۸1031

به یک فروشنده خانم با روابط
عمومی باال جهت کار در قنادی
نیازمندیم
09131۴5505۲

به چند نفر خانم یا آقا جهت بازاریابی
مواد غذایی با حقوق ماهیانه 900هزار تومن
با پور سانت عالی نیازمندیم
091۴0166190

به یک منشی خانم ترجیحا آشنا به کامپیوتر
جهت کار در دفتر شیشه سکوریت و کرکره برقی به
صورت دو شیفت نیازمندیم محل کار :چهارراه قاآنی
ساعت تماس صبح ها از  9تا 1۲
09133۴71959 -۴۲۲00۴۴7

از یک راننده ماهر و با سابقه گریدر جهت
کار در معدن  3گل گهر با حقوق عالی وبیمه دعوت
به همکاری می شود ( ترجیحا با گواهینامه ویژه )
0913۸۴5511۴ - 0913956۲630

از یک شاگرد ماهر جهت کار در
آرایشگاه زنانه دعوت به همکاری
می شود
091۴05۲۸760

به یک کمک آشپز و کباب زن
جهت کار در غذا آماده نیازمندیم
0913۲۴77۲36
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به تعدادی نیروی سالندار،
مدیر سالن و سرآشپز ایراني
برای کار در رستوران نیازمندیم
091۲333۸156

قابل توجه هنرجویان
آتلیه باغ یکتا در نظر دارد جهت تکمیل
کادر خود تعدادی نیرو در رشته های
عکاسی -فتوشاپ و طراح -فیلمبردار
منشی و حسابدار دعوت همکاری نماید0913۸۲6۲۲30 - 0913731۸566
یک کارخانه صنایع چوب واقع در
شهرک صنعتی شماره یک به دو نیروی
بازاریاب با حقوق  ،مزایا و پورسانت عالی با
شرایط زیر نیازمند است
سابقه کاری حداقل  ۲سال
 سن حداقل  30سال ارائه ضامن معتبر (کارمند و کاسب)ساعت تماس ۸ :صبح الی  1۴عصر
093396۲9597

مـفـقـودی
یک عدد کارت ملی به نام صدیقه پورخسروانی
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
واز یابنده تقاضا می شود تماس گرفته ومژدگانی
دریافت نماید
0913956907۴

برگ سبز وانت
پیکان به شماره پالک  ۸75ب
 ۸7ایران  75به نام جواد فیروز
آبادی مفقود گردیده است واز
درجه اعتبار ساقط می باشد
0913731۲۲09

کارت سوخت کامیون و بیمه نامه کامیون و کارت
کامیون تریلی هوو به شماره ایران 1۸9- 65ع 1۴به مالکیت
جهان بخش رضا قلی پور بلوردی وکارت هوشمند کامیون
حمل ونقل به شماره  ۲0۴۸۸36مفقود گردیده است واز
درجه اعتبار ساقط می باشد
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مــســکــونـی

یک واحد مسکونی واقع در شهرک
سی بی جی بلوک  13طبقه همکف به
قیمت  72م تومان به فروش می رسد
09136364060

یک واحد  150متری طبقه باال مکی
آباد به فروش یا رهن کامل داده می شود
09139387320

منزل مسکونی با امتیازات آب وبرق
گاز کامل و سند تک برگ به قیمت 85
م تومان به فروش می رسد
09039588975

منزل مسکونی سه نبش بربلوار ،
کوچه وخیابان به فروش می رسد
09132456085

منزل مسکونی نوساز
 12قصب واقع در پاریز بفروش
می رسد
09103780687

فروش منزل کلنگی  ، 12*20واقع در بلوار
شیخ فضل ا ...نوری ،بعد از کوچه بهداشت،
محوطه باز  ،سه نبش  ،سند دار ،قیمت  280م
09139473179

فروش یک واحد آپارتماني مسکن
مهر گل گهر ،دو خوابه با تمام امکانات
09132795808

یک مجتمع  4طبقه  5واحدی ،سه نبش در
بهترین نقطه شهر ویک واحد از واحدهای راه
آهن به فروش می رسد یا بامعاوضه می گردد
09130467872

منزل مسکونی واقع درمکی آباد ،شهرک فدک
،خ کارون  8،قصب سند دار پروانه 164 ،مترزیربنا
،درب حیاط ،امتیازات کامل ،دوخوابه دارای انباری به
قیمت کارشناسی 270م  ،توافقی به فروش می رسد
09138755424

یک باب منزل مسکونی واقع در
عباسپور خ علیار شول  4قصب به قیمت
 140م به فروش می رسد
09133459917

آپارتمان لب بلوار نبوت با تمامی
امکانات به فروش می رسد
09302249700

@negarestanniaz
یک باب منزل مسکونی
مابین هواشناسی وپرسی گاز کنار
مسجد علی اصغر داخل بن بست ،
دارای  140متر زیر بنا سند تک برگ
قیمت کارشناسی  215م تومان به
قیمت  150م به فروش می رسد
09135306762

خانه ویالیی با
 220متر زیر بنا  ،درب
حیاط و3خوابه به قیمت
کارشناسی به فروش
می رسد
09133956679

یک باب ساختمان طبقه
همکف با متراژ  300متر واقع در بلوار
دکتر صادقی  -حدفاصل چهار راه تختی
و موحدی  -پشت پوشاک جواهر جهت
باشگاه بدنسازی  -آرایشگاه زنانه  -آتلیه -
کافی شاپ کارگاه تولیدی و انبار رهن کامل
به مبلغ  60میلیون تومان داده می شود .
09132452774

فروش آپارتمان  90متری،
مسکن مهر هنرمندان ،فول امکانات،
اسپلیت ،پرده ،کابینت ،شیک و یک
زمین تجاری 55متر ،دوکله فاز  5نجف
شهر یا معاوضه با زمین مسکونی
09391552437
09131455889

آپارتمانی  89متر
مفید وپارکینگ وانباری مجزا
واقع در کوی امام روبروی
بوستان سعدی خ فاطمی
طبقه سوم به فروش می رسد
09211485643

یک باب منزل
مسکونی واقع در روستای
خسروانی به فروش
می رسد
09138453782
09137694372

سه واحد آپارتمان
واقع در خ شریعتی کوچه
روبروی پارک هادی  ،ساختمان
افرا  ،نماسنگ  ،پارکینگ ،
انباری  ،البی  ،آسانسوردار به
فروش می رسد
09131262078 - 42207004

یک خانهی قدیمی
به متراژ  16/5قصب در
خیابان رازی داخل کوچهی ده
متری به قیمت کارشناسی به
فروش میرسد
09137690382

فروش یک واحد
مسکن کامکان  90متری
(پارکینگ ،انباری ،آسانسور،
پکیج ،کابینت  ، MDFنما ،حفاظ
درب ورودی ،آیفون تصویری)
زیر قیمت کارشناسی
09138450693

یک باب منزل
مسکونی  14قصب واقع در
دهیادگار  3واحد بصورت
یکجا به متراژ  360متر نما
سفال به فروش می رسد
09133450817

فروش فوری با  30درصد
تخفیف
منزل مسکونی قدیمی (کلنگی) با
سند تک برگ و امتیاز آب و برق
 13قصب در خیابان ابن سینا کوچه
شماره  14فرعی شهید یونسیان
بفروش می رسد.
09133450164

منزل ویالیی،دوبلکس3،خوابه با 221متر
زیربنا ،اسکلت فلزی ،با شناژ کامل پیوسته ،حدود 9
قصب ،سند تک برگ ،کارشناسی550م ،فروش نقدا 10
الی  15درصد زیر قیمت کارشناسی  ،درضمن با خانه،
زمین وآپارتمان معاوضه می شود و یا شرایطی هم به
فروش می رسد
خیابان آیت ا ...سعیدی ،کوچه  ،14پالک7
09309228330

قیمت گذاری و کارشناسی
زمین و ساختمان
نادری نیا 09133455472

بلوار دکترصادقی 100،متر بعداز بانک مسکن مرکزی

مــتـفـرقـه

امتیاز هر سه شعبه رسالت
شما را خریداریم
09140585828

فروش امتیاز وام بانک
رسالت
09904014165

خرید و فروش امتیاز
وام رسالت
09135323325

امتیاز وام بانک رسالت شما را
هرمیلیونی  70هزار تومان خریداریم
09304886282

فروش آیفون  5sرنگ گلد 16
گیگ ( فقط پایینش خط دارد ) به قیمت
 750000تومان
09212986201

انواع آهن آالت ضایعاتی شما را
با بهترین قیمت از منازل وشرکتها
خریداریم
09107651129

ضایعات و آهن
دست دوم و غیره شما
را با بهترین قیمت
خریداریم
09132797295

ضایعات آهن
وآلومینیوم شما را
خریداریم (شرکتی
ومعدنی )
09132457694

خرید و فروش
آهن آالت دست دوم
خرید ضایعات در محل
09132781601
09396176997

یک دستگاه
یخچال ایستاده  4درب و
یک دستگاه چرخ گوشت
 ، 32پنج ماه کارکرد درحد
صفر به فروش می رسد
09132961474

یک عدد تخمه برشته
کن  5کیلویی تمام استیل با یک
عدد شور کن کوچک  5کیلویی
ویک عدد کیل باسکولی 300
کیلویی در حد نو به فروش
می رسد
09158603155

خرید و فروش
سیم کارت دائمی
موبایل پرتقال
09134452967
09133452967

خط تلفن ثابت
باسیم وبی سیم محدوده
رزمندگان وشهرک بعثت
به فروش می رسد
09211489385

یک عدد فیش حج تمتع
بفروش میرسد .
09361891355

منزل مسکونی  -تجاری بر خ صائب
یک خانه ویالیی،
به فروش می رسد و یا معاوضه می گردد
نوساز واقع در فاز یک
09131797430
نجف شهر ،خ پوریای
یک واحد از
ولی به فروش می رسد یا
واحدهای جهان عمران با زمین و منزل در کرمان
فاز  3نجف شهر به
معاوضه می گردد
فروش می رسد
09139983190
09133455238
منزل نیمه ساز در
شهرک سمنگان  14قصب با 200
متر زیر بنا دارای شفته  ،شناژ  ،آهن
ریزی شده ،سقف تیرچه ودارای 3
عدد چاه وخاک ریزی شده با سند
تک برگ و200متر پروانه به قیمت
 270م به فروش می رسد
09135320255

منزل مسکونی مشتاق  10 ،قصب با  210متر زیربنا ،
دوبلکس ،امتیازات کامل ،سند تک برگ ،نما سنگ تراورتن،
نما داخلی شیک ،گچ بری ،کابینت ،پرده ،رنگ آمیزی ،شناژ
پیوسته ،سه خوابه ،زیر قیمت کارشناسی به فروش می رسد
09139875068 - 09138452278

یک واحد
آپارتمان در مجتمع محمد
رسول ا ...بندر عباس
به فروش یا با منزل در
سیرجان معاوضه می گردد
09907996342

یک واحد آپارتمان
مسکن مهر با امکانات فول با
موقعیت و قیمت بسیار مناسب به
فروش می رسد
(اقساط پرداخت شده 2سال،
ماهیانه  280000تومان )
09137592202

آپارتمان شاهد  ،متراژ
100متری  2 ،خوابه  ،گرمایش
از کف  ،بلوک  ، 10طبقه سوم ،
موقعیت دونبش  ،جنوبی و غربی
 ،از لحاظ نورگیری بسیار عالی ،
قیمت 200م بفروش می رسد
09130564313

یک باب منزل
مسکونی واقع در محمودآباد
نوساز با زیربنای  100متر درب
حیاط زیر قیمت کارشناسی به
فروش می رسد
09132787168

پیش فروش فوق
العاده آپارتمان
واقع در بلوار سردار جنگل
خیابان شیخ عطار،امکانات
کامل و استثنایی همراه با نمای
سنگ رومی،
آدرس دفتر :بلوار اداره گاز،
نبش خیابان پزشکان ،مجتمع
سایه 1
09124582198

منزل مسکونی
در نجف شهر قدیم نوساز
( استفاده نشده )  14قصب
شنارژ دار  ،اسکلت دو قلو ،
کف سرامیک  ،گچ بری زیر
قیمت کارشناس به قیمت
 200م تومان به فروش
می رسد
09131453496

فروش یک ملک
نیمه ساز در مرکز شهر
 600متر پروانه و اسکلت و
دیوارچینی شده همراه با
تاسیسات در سه طبقه زیر
زمین و همکف و اول ،دارای
استخر و سونا در زمینی به
مساحت  9/5قصب دو کله
توافقی بفروش می رسد
09133781005

فروش واحد در گلشهر
بندر عباس
واحد 68متري در خیابان رسالت،
خیابان حکمت روبروي کنسولگري
هند ،مجتمع حکمت ،واحد 13
امکانات :کابینت ام دي اف ،کف
پاالز موکت -آب ،برق ،تلفن
10سال ساخت-کولر پنجره اي-پارکینگ و آسانسور ،قیمت 130
میلیون تومان
تلفن09124582198 :

خرید و فروش
ضایعات آهن
آهن آالت دست دوم
و آلومینیوم شما را
در ضمن ضایعات شما
خریداریم
را در محل خریداریم.
09133457910
09132476150

خرید وفروش آهن آالت
دست دوم
خرید انواع ضایعات با باالترین قیمت
درب منازل وشرکت ها
09132783052 - 09131452643
 09192305036برادران خدامی
شرکت نقشه برداری راسا زمین

انجام کلیه امور نقشه برداری ساختمانی و صنعتی
● تهیه نقشه های ملکی برای اخذ سند وامور ثبتی
● پیاده سازی نقاط و برداشت مسطحاتی وتوپوگرافی
● اجرای عملیات تسطیح سازی زمین واجرای خط لوله
● آموزش خصوصی انواع دوربین های نقشه برداری

خ ابن سینا جنب اداره پست  -مجتمع اداری اریکا  09133770228ابراهیمی
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رهن و اجاره

به یک سوئیت جهت اجاره
یک زوج جوان نیازمندیم
09010315361

رهن و اجاره منزل  3خوابه ،طبقه
باال ،مجزا و شیک ،جنب واحد های
مساجد 5 ،م با  400کرایه
09337859099

یک باب مغازه در پاساژ مهر با
موقعیت عالی  ،همکف  ،الین اصلی  ،دو
نبش  ،اجاره داده می شود
09136696231

 3واحد آپارتمان مسکونی واقع در
یک مجتمع رهن و اجاره یا رهن کامل
داده می شود
09137692148

 4باب مغازه به متراژ  240متر یکجا
یا جداگانه نرسیده به مشعل گاز اجاره
داده می شود
09131402871

یک باب مغازه واقع درپاساژطال(علی
دایی)خ امام جنوبی اجاره داده میشود.
09137086678-42242308

قابل توجه
دارندگان خوراک دام ،
گاوداری ها و مرغ داری ها
یک کارگاه دانه سازی
خوراک دام شامل :
آسیاب میکسر آماده کار
اجاره داده می شود
42300130

واحدهایی واقع
در خیابان قدس جنوبی
روبروی ساختمان پزشکان
برای دفتر کار ومطب اجاره
داده می شود
09133452939

یک باب مغازه
در بهترین نقطه شهر با
دکوراسیون شیک جهت کار
در فست فود اجاره داده
می شود
09381456221

کارگاه به مساحت
 2500متر ،شهرک صنعتی یک
 ،بر بلوار 600 ،متر سوله 100 ،متر
ساختمان  ،آب ،برق به فروش
یا اجاره داده می شود یا با ملک
معاوضه می گردد
09131455067

نیازمند یک مغازه
سقف گنبدی در یکی از
خیابانهای پر رفت و آمد
به صورت اجاره ای هستیم.
9131787892

آپارتمان  200متری طبقه
اول  3خوابه  -موکت  -کابینت فلزی
واقع در بلوار دکتر ضادقی  -حد
فاصل چهار راه تختی و موحدی
 پشت پوشاک جواهر به مبلغ 60میلیون تومان رهن کامل داده
می شود .
09132452774

رهن منزل ویالیی
دو خوابه ،با امکانات کامل،
شهرک سمنگان  20م با 100
کرایه
09332021313
خدادوست

یک باب مغازه
واقع در خیابان اصلی
دهیادگار با کلیه وسایل
اجاره داده می شود
09137687263

نیازمند یک مغازه
ی سقف گنبدی در یکی از
خیابانهای سعدی ،خواجو
یا خیام به صورت اجاره
هستیم
09131787893

منزل مسکونی
مستقل  ،همکف شیک 190 ،
متر زیر بنا 3 ،خوابه  ،موکت ،
کابینت وکولر  ،بدون پارکینگ
واقع در بلوار عباسپور خ علیار
شول (  10م رهن و  900کرایه
) یا (  25م رهن و  500کرایه )
اجاره داده می شود
09131453304

یک باب مغازه
واقع در خیابان ایت
ا ..سعیدی نبش
کوچه  12اجاره داده
می شود.
09363001057

کافی شاپ با موقعیت عالی به
فروش یا اجاره داده می شود
09014062631
اجاره منزل سید جمال ،جنب بانک
تجارت ،پشت محیاشهر جهت انبار یا
مسکوني
09175802212 -09132795808

آشپزخانه سعادت
آپارتمان نوساز،
واقع در بلوار عباسپور
 150متر زیربنا با امکانات
روبروی شرکت پیچ و مهره،
کامل ،کابینت ، MDF
پکیج ،آسانسور ،پارکینگ بر بلوار همراه با وسایل با
فروش روزانه عالی رهن
و انباری در خیابان خواجو
اجاره داده می شود و یا برای
رهن و اجاره داده
کافی شاپ و مشاغل دیگر
می شود
اجاره داده می شود
09178274768
09016238933
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یک واحد  60متری طبقه اول واقع
در خیابان قدس شمالی جنب گلفروشی
جهت مسکونی یا تجاری رهن داده میشود
09140166190

فروش پژو پارس
مدل  94رنگ سفید ،خانگی
و بدون خش و ضربه  ،بیمه تا
اول برج  ،10قیمت
 33/750م
09214939619

وانت پیکان مدل
 81فاقد بیمه وبسیار تمیز
تازه تعمیر به قیمت  3/5م
تومان به فروش می رسد
09139453593

3باب مغازه واقع در خیابان طالقانی
جنوبی ب متراژ70متربایک نیم طبقه رهن
واجاره داده می شود
42206427

سمند زرد تاکسی
درون شهری مدل ، 94
بیمه  ،الستیک فول وفوق
العاده کم کار به فروش
می رسد
09132787533

پژو sd 206
صندوق دار فول بسیار
تمیز مدل  92به فروش
می رسد
09131454629

یک باب مغازه دو دهنه به متراژ
 180متر در خ ولی عصر حد فاصل بین
چهارراه خواجو و بروجردی با امتیازات
کامل رهن و اجاره داده می شود
09140558006
09139041969

یک دستگاه
خودرو اریو()z300
اتومات مدل  95به
فروش مي رسد
09132783923

پراید هاچپک
سفید مدل  92بدون رنگ و
خش رنگ اسپورت دزدگیر
قیمت  17میلیون تومان
بفروش می رسد
09133474233

سمند LX
مدل  92رنگ سفید
به فروش میرسد
09133455099

پراید سفید
132مدل88دگانه
دستی بفروش میرسد
09139454643

یک دستگاه پراید
مدل  83به رنگ مشکی بسیار
تمیز و سالم بدون رنگ و ضربه
دوگانه سوز به قیمت مقطوع 7/5
م تومان بفروش می رسد (فقط
مصرف کننده تماس بگیرد).
09132785369

فروش یک
دستگاه موتورسیکلت
تریل  200پیشرو ،مدل
93
09132783755

یک ملک تجاری بر خیابان
ولی عصر وطالقانی دو نبش
200مترتجاری380 ،متر زیرزمین
با امتیازات کامل و دو برق سه
فاز با دکوراسیون شیک با
موقعیت بسیار عالی جهت بانک
و موسسات اعتباری داروخانه یا
چاپخانه یا مشاغل دیگر اجاره
داده می شود
09335319065
خــودرو

بهترین خریدار نقدی خودرو های

سبک و سنگین فرسوده در سیرجان

خریدار انواع خودروهای تصادفی
09137319040
نقد
نقد
بهترین خریدار انواع
خودروهای سبک و سنگین
(فرسوده) در محل
09139458141

مینی بوس هیوندا با خط مس
سرچشمه به رنگ سفید با قیمت توافقی
به فروش می رسد
09140638214

 206تیپ  5مدل  93سفید به فروش
یا معاوضه می گردد
لطفا فقط خریدار تماس بگیرد
09331451038

مـلـک تــجــاری

فروش مزدا شرکت پسته ای سوپر بدون
رنگ ،پژو 405مدل  87بدون رنگ ،سمند سفید
 92یا معاوضه با ماشین خارجی  60تا  70م
09131455889 - 09391552437

فروش پژو 405مدل  84رنگ نقره
ای ،تمیز و بدون رنگ،
برای مصرف کننده
09133784329

مغازه ای  62متری در شهرک تعمیر
کاران دارای سند وپروانه ساختمانی به
فروش می رسد
09132782791

پراید صندوقدار سفید ،مدل 83
،موتوری تمیز به قیمت کارشناسی به
فروش میرسد
09131787893

یک سواری پژو
آردی مدل  ، 82رنگ
یشمی با بیمه فول 11 ،سال
تخفیف  ،تمیز به قیمت  6م
به فروش می رسد
09103715310

یک ساختمان سوله
به ابعاد  140مترمربع واقع در
هماشهر ( محله دهنو) فعال کاربری
نانوایی محلی سنتی دارد  ،زیر
قیمت کارشناسی به فروش
می رسد
09133476366

فروش پارس سال
مدل ، 93سفید ،داشبورد
جدید ،بسیار تمیز ،بدون
خط و خش 6 ،ماه بیمه 70
هزارکارکرد ،قیمت  30/500م
09388289248

فروش سمند مدل
 ،90دوگانه ال ایکس EF7
،سفید ،یک در رنگ مناسب
مصرف کننده 6 ،ماه بیمه،
قیمت  19/500م
09388289248

فروش پژو 405مدل  90به
قیمت توافقی
09132789463

یک باب مغازه
واقع در پاساژ مهر طبقه
همکف به متراژ 12/80
به فروش ویا با آپارتمان
معاوضه میگردد.
09131451824
5دهنه مغازه
نیمه ساز واقع در هماشهر
( محله دهنو ) زیر قیمت
کارشناسی به فروش
می رسد
09133476366

ملک تجاری  43قصبی  ،دوکله با سه
سند شش دانگ واقع در خیابان امام رضا چهاراه
شهربابک ایستگاه قدیم مسافربری شهربابک به
قیمت کارشناسی بفروش میرسد
09103729098
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نقاشی ساختمان رنگ
پالستیک  ،روغنی ،
مولتی کالر ورومالین
با انواع طرح ها با
قیمت مناسب
09139564229

داربست فلزی
ایمن گستر
نقاشی ساختمان
پإیرفته می شود

09132477274

نقاشی،رومالین و
کاغذ دیواری

جوشکاری سیار و
خرده کاری
در منزل

09138265612

هاشمی نسب

09139477334

جوشکاری و
تعمیر آبگرمکن نصب نرده ،کولر و غیره
09136345386
در منزل

جوشکاری سیار
۷روز رفت و برگشت با
جوش
بان،
سایه
اجرای انواع سقفهای شیروانی،
قطار و ولوو
انواع زیرکولری درب و پنجره و انواع خردهکاری با کلیه امکانات رفاهی صبحانه،
کمترین قیمت
ناهار ،شام با منو انتخابی
 09361454289 -09139452306کورکینژاد
اقامت در هتل آپارتمان
تور زیارتی مشهد مقدس

اجرای کناف ساده و دکور و PVC
( نقد واقساط ) با نازلترین قیمت
09136792590- 09135314741

با مدیریت :عزت آبادی
09227072635
تاریخ حرکت همه روزه

کانال سازی سورن

ساخت و نصب انواع کانال های کولر و لوله بخاری و کاربیت لوله
بخاری در سقف های شیروانی و انواع خدمات سرمایشی و گرمایشی

در کوتاهترین زمان ممکن
بلوار قاآنی خ معلم جنب نمایشگاه اتومبیل سورن ۰۹۹۰۱۴۵۹۸۷۱

داربست فلزی ایمان

نصب داربست در اسرع وقت با ارزانترین قیمت

09138654252
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قالیشویی صاحب الزمان

تحویل یک روزه
جوشانواعسقفسبک،سایبان،
09131457175
حفاظ،پله،فنسکشی،خطلوله،
مدیریت سلطانی
کلیهکارهایخردهکاریو...
09901047078
با کیفیت باال و قیمت مناسب
09179548640ساالری
 09138266609معصومی

جوشکاری
انواع خرده جوشکاری
سایبان و باران گیر و
غیره
09909453360

خرید و فروش لوازم گاز
 CNGدست دوم با خدمات
نصب و تعمیرات

میــرزاده

خ ابوریحان بعد از کمیته جنب
باربری 09133474233

نقاشی ساختمان
وانواع پتینه های
جدید باتخفیف ویژه
09371945638

تخلیه چاه
فاضالب
09137695582
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@negarestanniaz

دوره های آموزشی خیاطی بدون پرو و بدون الگو
شامل نازک دوزی  ،مانتو دوزی  ،پرده دوزی ،مجلسی  ،ضخیم دوزی و تکمیلی در

آموزشگاه خیاطی فاطمه الزهرا (س)

خیلی سریع و با مهارت الزم وارد بازار کار شوید
تمامی سفارشات پذیرفته می شود
آدرس:بلوار قاآنی،خ فیض کاشانی خ ُارکیده @khayati321
مدیریت :خادم الحسینی 42300130-09178016560

تعمیر  ،نصب ،راه اندازی کولر آبی
09382663095

پرده سرای اسطوره
با انواع پارچه های ایرانی و
ترک و جدید ترین مدلهای به
روز در خدمت شماست
پارچه جدید رسید
نقد و اقساط  4ماهه بدون بهره

خیابان مالک اشتر تقاطع فاطمیه روبروی سوپر آسمان
09130425989

آشپزی مجالس پذیرفته میشود با
تمامی امکانات
09137677581شریفی

کارهای بنایی  ،خورده کاری
ولکه گیری پذیرفته می شود
09389184210

