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آقای امیرحسین قاسمی نژاد عزیز

گفتگو با نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس

انتظارها از تیم اقتصادی
دولت بیشتر بود

درخشش شما در آزمون سراسری ،که مرهون تالش مادر ،پدر و شما می باشد را شادباش می گویم.
امید آنکه ُملک ،در پرتو تالش شما جمال بیشتری یابد که:
ُملک از خردمندان جمال گیرد و دین از پرهیزکاران کمال یابد( .گلستان سعدی)

دکتر امیر حسین حقیر
فرزند عزیزم

شرکت سریر فتح

آرین عسکری

به تعدادی راننده پایه یک با داشتن گواهینامه باالی سه سال

از تاریخ صدور ،جهت کار با کشنده کمپرسی نیازمندیم.
قبولی شما را در آزمون نمونه دولتی پایه هفتم که نشان از
از خداوند
نموده،
شهرستانعرض
شماست تبریک
لیاقت
اند
نتوانسته
زحمات در
مدیرانیونیز که
در برخی وزارت خانه های دولت،
تغییرات ایجاد شده
باتوجه
32910560-9
شمارهبهتماس:
برای شما آرزوی سالمتی و موفقیت داریم.

می کنم
پیگیری
 -09136203113تغییر می کنند.
رضایت مردم را جلب کنند
09382650670
ومادر
این خواست مردم است و من هم این خواست مردم را تا پایان پدر
 مخالفت من با وزیر صنعت و تجارت مخالفت با شخص نبود .من با برنامههای وی موافق نبودم و هنوز هم
فکر میکنم برنامههای آقای شریعتمداری ،اّ
حلل مشکالت صنعت و معدن در کشور ما نیست

جناب آقای

محمد
دکترمتوسطه
تغییرات تازه در آموزش
دوره پیش موقری
دانشگاهی
حذفمعاونشد
محترم بهداشتی

جناب آقای مهندس

صفحات  6و 7

دانشکده علوم پزشکی سیرجان
صفحه 2

انتخاب جنابعالی به عنوان نماینده هیات مدیره سازمان نظام پزشکی

سیرجان و شهربابک در مجمع عمومی نظام پزشکی کشور را تبریک

بازداشت شد
مادر کودک و یکی از نزدیکان او
عرض نموده ،موفقیت و بهروزی روزافزونتان را آرزومندیم.

ماجرای زندگی تلخ
«امیرمهدی»

روابط عمومی مجتمع جهان فوالد سیرجان

زینلی
معاونابوذر
اقتصادی
فتوت رفت  ،فدایی آمد
ّ

استاندارتغییرکرد

از صمیم قلب انتخاب شایسته
حضرتعالی را به سمت نایب رئیس
شورای اسالمی شهرستان سیرجان ،که نشان از صداقت
صفحه 2
و توانمندی شماست را تبریک و تهنیت عرض می نماییم.
امیدواریم با تالش مجدانه خویش ،پاسخی درخور به اعتماد
بدهید.پایداراز واین
شورای پنجم
آغاز بکار
هفتهباشید.
پرتوان
شهرمان
مردم فرهیخته

شورای چهارم
حاللیت طلبید

حاج محمد علی زینلی

آگهی مزایده امالک
صفحه 11

با شرایط ویژه نقد و اقساط

صفحه 3

اداره کل اموال و امالک بنیاد مستضعفان استان کرمان در نظر دارد تعدادی از امالک خود را از

درخشش شما در آزمون سراسری ،که مرهون تالش مادر ،پدر و شما می باشد را شادباش می گویم.
اقساط بلندمدت بدون
درصد و
جمال15
تخفیف
صورت نقد
ویژه (
تسهیالت
یابدبا که:
بیشتری
تالشباشما
لک،بهدر پرتو
آنکه ُم
طریق مزایده کتبی با امید
کارمزد) به فروش برساند.
سعدی)
یابد.با(گلستان
کمال
پرهیزکاران
دین از
گیرد و
خردمندان جمال
ُملک از
تماس
شماره زیر
بیشتر
اطالعات
کسب
برای
میتوانند
عالقه مندان

نمایند :حسین حقیر
دکتر امیر
و یا به آدرس های زیر مراجعه

رح
کرمان32261554-32261957 :
در صفح
ه
پالک 36
به آدرس :خیابان عدالت ،کوچه والی آباد،
عزیزم
فرزند
 4شرکت سریر فتح
سیرجان09132456571-42306336 :
سه سال
آدرس :بلوار قاآنی-خیابان معلم جنوبی ،پالک 48
به تعدادی راننده پایه یک با داشتن گواهینامه باالیبه
از تاریخ صدور ،جهت کار با کشنده کمپرسی نیازمندیم.

شماره تماس32910560-9 :
09382650670 -09136203113

آرین عسکری

قبولی شما را در آزمون نمونه دولتی پایه هفتم که نشان از
لیاقت و زحمات شماست تبریک عرض نموده ،از خداوند
برای شما آرزوی سالمتی و موفقیت داریم.

پدر ومادر

جناب آقای

دکتر محمد
موقری
معاون محترم بهداشتی

دانشکده علوم پزشکی سیرجان
انتخاب جنابعالی به عنوان نماینده هیات مدیره سازمان نظام پزشکی

سیرجان و شهربابک در مجمع عمومی نظام پزشکی کشور را تبریک
عرض نموده ،موفقیت و بهروزی روزافزونتان را آرزومندیم.

روابط عمومی مجتمع جهان فوالد سیرجان

جناب آقای مهندس

ابوذر زینلی

از صمیم قلب انتخاب شایسته
حضرتعالی را به سمت نایب رئیس
شورای اسالمی شهرستان سیرجان ،که نشان از صداقت
و توانمندی شماست را تبریک و تهنیت عرض می نماییم.
امیدواریم با تالش مجدانه خویش ،پاسخی درخور به اعتماد
مردم فرهیخته شهرمان بدهید.پایدار و پرتوان باشید.

حاج محمد علی زینلی

آگهی مزایده امالک

با شرایط ویژه نقد و اقساط

اداره کل اموال و امالک بنیاد مستضعفان استان کرمان در نظر دارد تعدادی از امالک خود را از
طریق مزایده کتبی با تسهیالت ویژه ( به صورت نقد با تخفیف  15درصد و با اقساط بلندمدت بدون
کارمزد) به فروش برساند.
عالقه مندان میتوانند برای کسب اطالعات بیشتر با شماره زیر تماس

شرح د
ر صفحه
4

و یا به آدرس های زیر مراجعه نمایند:

کرمان32261554-32261957 :
به آدرس :خیابان عدالت ،کوچه والی آباد ،پالک 36
سیرجان09132456571-42306336 :
به آدرس :بلوار قاآنی-خیابان معلم جنوبی ،پالک 48

جناب سرهنگ رمضان زاده
مدیرکل حراست بانک قوامین استان کرمان

صفحه 9

درگذشت پدر همسر گرامیتان را به شما تسلیت عرض می نمایم و از درگاه خداوند منان برای شما و خانواده محترمتان صبر
یادداشت آخر
و مغفرت خواستارم.
مهرداد نجمی

کشمکش بر َسر
مصادره
امیرحسین !

گف
پدرجان تنی اه را تو گفتی

ش��اید کسانی که س��الها پیش
ط��رح خصوص��ی س��ازی در
آم��وزش و پ��رورش را در قالب
مدارس غیرانتفاع��ی ارائه دادند
هرگز گمان نمیکردند از نطفه
ای که آن روز بس��ته میش��ود
نوزادی متولّد شود که در جامعه
شتابان به سوی س��رمایهداری،
ب��ه فرزندی ناباب بدل گردد که
محمد عسکری ،رییس شورای شهر شد
کنت��رل و هدایت��ش غیرممکن
خواه��د بود .ام��روز از آموزش و
پرورش رای��گان تنها خاطرهای
باقی اس��ت و نهادها و س��ازمان
ها و زیرمجموعه های آموزشی
خانه ،به
تربیت��یات
مبهوت نبودن تو ،در حیرت ،از جایو خالی
ترین
دراز بزرگ
یک��ی
قلببه
مظلومدروکشور
های مالی را
گردش
چهره
دلهایمان پناه میبریم .با خاطرات تو ،با
دهیم.اختصاص داده اند...
هایمان را تسلی می خود
صفحات  2و 3
گشاده ات ،ثانیه

رد آخر لحظه اه چون گل شکفتی
وصالت با وصال یار همراه

گزینه های شهرداری،
این هفته معرفی میشوند

ز موالیت گرفتی توهش راه

صفحه 12

آقای امیرحسین قاسمی نژاد عزیز

ش

زندگي در آپارتمانها ملزومات
و مش��كالت ويژه خ��ود را دارد،
طبقه متوس��ط جامعه كه قب ً
ال
در خانهه��اي زمين��ي و وياليي
با حياط در كن��ار ايوان ،باغچه،
حوض ،حياط خلوت و اتاقهاي
متعدد زندگي ميكردند ،اكنون
ّ
نميتوانن��د به راحت��ي و بدون
هيچ چالشي با زندگي در شكل
جديد در آپارتمانهاي كوچك
با همسايگان ناآشنا ،محدوديت
به منظور بزرگداشت مقام پزشک
ج��ا و م��كان ،پلهه��اي زي��اد،
یا من اسمه دواء و ذکره شفاء
ورودی و پارکینگ مش��ترک و
مزین
که
سینا
ابوعلی
بزرگ
فیلسوف
و
حکیم
جهانیان،
شهره
و
ایرانیان
خجسته سالروز میالد فخر
قوانين خ��اص حاكم بر زندگي
مشغولند،
پزشکی
پرافتخار
کسوت
در
که
ارجمندی
پزشکان
ی
همه
به
را
است
به روز پزشک گردیده
آپارتماننشيني كنار بيايند و به
آرزومندیم.
را
همگان
بهروزی
و
سربلندی
موفقیت،
منان
ایزد
درگاه
از
تبریک عرض نموده،
همين دليل پيدايش مشكالت و
سیرجان
شهرستان
حوزه
رسالت
الحسنه
قرض
بانک
چالشهاي مستمر و آسيبهاي
احتمالي ميتواند از نتايج روبهرو
ش��دن با اين محيط جديد ،كم
ش��دن امكانات ،ايجاد نگراني و
دلواپس��ي براي ادامه زندگي در
شرايط جديد باشد...

یک سال از عروج پدری دلسوز و همسری مهربان گذشت .او که یار بود و همراه.
مراسم اولین سالگرد درگذشت
بزرگوار
سروران
بدین وسیله به اطالع دوستان و آشنایان و
میرساندپزشک
بزرگداشت مقام
منظور
به
یا من اسمه دواء و ذکره شفاء

شادروان حاج طالب زینلی

خجسته سالروز میالد فخر ایرانیان و شهره جهانیان ،حکیم و فیلسوف بزرگ ابوعلی سینا که مزین
به روز پزشک گردیده است را به همه ی پزشکان ارجمندی که در کسوت پرافتخار پزشکی مشغولند،
تبریک عرض نموده ،از درگاه ایزد منان موفقیت ،سربلندی و بهروزی همگان را آرزومندیم.

بانک قرض الحسنه رسالت حوزه شهرستان سیرجان
روز پنج شنبه  9شهریور ماه در جوار آرامگاه ابدیش برگزار می شود.
ساعت حرکت  4/30بعد از ظهر ،از مقابل منزل آن مرحوم واقع در خیابان خواجو نبش کوچه 11
حضور شما بزرگواران را ارج مینهیم.

جناب سرهنگ رمضان زاده
مدیرکل حراست بانک قوامین استان کرمان

خانواده زینلی

درگذشت پدر همسر گرامیتان را به شما تسلیت عرض می نمایم و از درگاه خداوند منان برای شما و خانواده محترمتان صبر
و مغفرت خواستارم.

مهرداد نجمی

گف
پدرجان تنی اه را تو گفتی

رد آخر لحظه اه چون گل شکفتی
وصالت با وصال یار همراه
ز موالیت گرفتی توهش راه

مبهوت نبودن تو ،در حیرت ،از جای خالی ات در خانه ،به
دلهایمان پناه میبریم .با خاطرات تو ،با چهره مظلوم و قلب
گشاده ات ،ثانیه هایمان را تسلی می دهیم.

یک سال از عروج پدری دلسوز و همسری مهربان گذشت .او که یار بود و همراه.
بدین وسیله به اطالع دوستان و آشنایان و سروران بزرگوار میرساند مراسم اولین سالگرد درگذشت

شادروان حاج طالب زینلی

روز پنج شنبه  9شهریور ماه در جوار آرامگاه ابدیش برگزار می شود.
ساعت حرکت  4/30بعد از ظهر ،از مقابل منزل آن مرحوم واقع در خیابان خواجو نبش کوچه 11
حضور شما بزرگواران را ارج مینهیم.

خانواده زینلی
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خبر

شنبه  4شهریور 1396

در نشست خبری فرماندار در آستانه هفته دولت مطرح شد:

مسئوالن قبلی شهرداری
تدبیر و انگیزه نداشتند

 احتمال افزایش تعداد اعضای شورای شهر وجود دارد
بیژن ادبی  :ظهر پنجشنبه فرمانداری سیرجان میزبان
کنفرانس خب��ری فرماندار با خبرن��گاران و نمایندگان
رس��انههای خبری بود تا در آستانه هفته دولت فرماندار
از کارنامه خدمات چهارساله فرمانداری در دولت یازدهم
گزارشی ارائه کند.
مکی آبادی در ابتدای این نشس��ت خبری به حوزههای
مختلفی اش��اره کرد که در همه آنان طرحهای متناسب
در طول مدت چهارس��ال اجرا ش��ده اس��ت .ساماندهی
کمربن��دی ،طرحه��ای متع��دد کش��اورزی ،پروژههای
صنعتی ،پیگیری اعطای تس��هیالت به کارگاهها ،دعوت
از کارآفرینان و س��رمایه گذاری آنان در زمینه واحدهای
تولی��دی و دهها طرح عمرانی دیگ��ر از جمله برنامههای
انجامشدهای بود که فرماندار به برخی از آنان اشاره کرد.
فرماندار در ادامه ضمن انتقاد از وضعیت ش��هرداری در
طول چندسال اخیر ،کم انگیزگی و عدم وجود اراده تحول
را در بین مس��ئولین پیشین شهرداری ،مهمترین عامل
تحرکی آنان ارزیابی کرد و از کسانی که کمبود بودجه
بی ّ
را عامل اصلی عدم فعالیت معرفی میکردند ،انتقاد کرد
و گفت :دلیل کمکاری ها کامال بدیهی اس��ت و نداشتن
انگیزه و ابتکار عمل و تدبیر به موقع در بس��یاری از امور
مش��هود بود .وی گفت :آیا جمع آوری نخاله های اطراف
کمربندی احتی��اج به بودجه آنچنانی دارد؟ و یا وضعیت
زننده کشندههای رها شده در کمربندی که شهره عام و
خاص در شهرستان های مجاور شده است ،مگر ف ّعالیتی

هزینهبر محسوب میش��ود؟ فرماندار با اشاره به مصداق
متعدد از قبیل تعویض تابلوها و یا سنگ فرش کردن
های ّ
پیادهرویِ کمربندی با مشارکت خود صاحبان مشاغل در
آن منطقه ،این تعلّل و به حال خود رها کردن شهر را مایه
تأسف دانست.
وی اف��زود :در این دوره چهارس��اله تقریبا  6سرپرس��ت
ش��هرداری تغییر ک��رده اس��ت و همین تغیی��ر پیاپی
شهرداران در کوتاهمدت ،نشاندهنده بحرانهایی است که
این نهاد به آن دچار شده است .وی اظهار امیدواری کرد
که شورای پنجم ،شهردار متخصص ،متعهد و دلسوزی
را انتخاب کند که به امور بر زمین مانده شهر سامان بدهد
و شهر از این رخوت بیرون بیاورد.
فرماندار س��یرجان در ادامه در پاس��خ به سوال خبرنگار
نگارستان در مورد گمانه زنیهای اخیر وی از احتمال 9
نفره ش��دن تعداد اعضای شورای شهر به دلیل افزایش
جمعیت در پاسخ گفت :این آمار جمعیتی ،سه روز پیش
در سایت مرکز آمار ایران به صورت رسمی منتشر شد .وی
گفت :بر اس��اس اعالم مرکز آمار ایران ،در مورد جمعیت
سیرجان حاکی از آن است که سیرجان جمعیتی باالتر از
 200هزار نفر دارد و همین موضوع به خودی خود موجب
می شود تا ما نیز در زمره شوراهایی در کشور باشیم که 9
نفره هستند .مکیآبادی البته تحقق این موضوع را منوط
به اعالم نظر رسمی وزرات کشور پس از اخذ استعالمات
گوناگون و لحاظ کردن عواقب و تبعات آن دانست.

در نشست
تولید کنندگان
پسته چه گذشت؟

تجار و بازرگانان در دوره
اولین نشست تولید کنندگان پسته با ّ
جدید مدیریت شرکت پسته سیرجان عصر چهارشنبه با حضور
جمعی از اساتید د انشگاهی و اعضای شورای شهر در محل این
ش��رکت برگزار شد .مدیر عامل جدید شرکت پسته سیرجان با
اعالم این خبر به خبرنگار ما گفت :در این نشست که با سخنان

دوره پیش دانشگاهی
حذف شد

دبیرکل ش��ورای عال��ی آموزش و پرورش با اش��اره
ب��ه زمان حذف دوره پیش دانش��گاهی ،گفت :دوره
پیشدانش��گاهی بر اس��اس مصوبهای که داشتیم،
حذف ش��د و ت��ا پایان س��ال تحصیلی آین��ده نیز
کالس پیش دانش��گاهی حذف میشود .به گزارش
فارس وی افزود :این یکسالی که دانشآموزان تحت
عنوان پیش دانشگاهی تحصیل میکنند را به دوره
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رییس جدید شورای شهر:

این هفته گزینه های شهرداری
معرفی می شوند

مهدیه محبوبی زاده :رییس جدید ش��ورای ش��هر
انتخاب ش��هردار را اولویت اول ش��ورای پنجم دانست
و گف��ت :اگرچه برای این ام��ر عجلهای نداریم و دقت
را فدای س��رعت نمی کنیم ،ول��ی این امر اولویت اول
ماست و در درجه باالی اهمیت قرار دارد.
مهندس محمد عس��کری که به عنوان رییس ش��ورای
ش��هر اولی��ن گفتگوی رس��انه ای اش را ب��ا خبرنگار
نگارس��تان انجام می داد گفت :روزهای س��ه ش��نبه و
پنجشنبه هفته جاری گزینه های شهرداری معرفی می
شوند و نامزدهای این پس��ت ملزم به ارایه برنامههای
خود در ارتباط با اداره شهر هستند تا طبق روال شهردار
جدی��د را از میان آنها انتخاب کنیم .وی افزود :تا زمان
انتخاب ش��هردار مهندس س��روش نیا در سمت خود
باقی می ماند زیراکه باید تا انتخاب شهردار ،شهرداری
کارهای جاری خودش را طبق روال انجام دهد.
وی افزود :جلسات شورای شهر طبق معمول روزهای
سه شنبه و پنجشنبه برگزار می شود و در این جلسات
برنامه های نامزدهای شهرداری مرور و با همکاران به
بحث گذاشته می ش��ود .عسکری گفت تالش ما این
خواهد بود که شهرداری انتخاب کنیم که ضمن داشتن
سابقه و تخصصف با تمامی مسئولین شهرستان اعم از
نماینده محترم ،امام جمعه و فرماندار روابط س��ازنده
و تعامل خوبی برای ش��هر داش��ته باشد و اگر جز این
باشد نمیتواند شهرداری شهر بزرگی مثل سیرجان را
اداره و از عهده مش��کالت ش��هر که برای حل آن نیاز
به حمایت و همراهی مسئوالن شهرستان است برآید.

وی در پای��ان با تقدیر از حس��ن نظ��ر همکارانش در
انتخاب او به این مس��ئولیت  ،این سمت را قبل از هر
مس��اله ای لطف خداوند دانست و گفت :الزم می دانم
از زحمات تمامی همکارانم در ش��ورای چهارم تشکر
می کنم ،آن ها تمام تالش خود را در مدت چهارسال
گذشته کردند تا بتوانند برای مردم و شهر مفید باشند
و در واقع س��عی کردند که کار کنند .عس��کری گفت:
همچنی��ن جا دارد از بزرگواری جناب آقای خواجویی
که کاندیدای ریاس��ت شورا نشدند و این فرصت را به
من دادند تا بتوانم در این عرصه بی رقیب باشم تشکر
می کنم .وی اظه��ار امیدواری کرد باتفاق همکارانش
در شورای پنجم برای مردم مفید و بدور از تنش ها و
سلیقه های حزبی و سیاسی ،شورای شهر را به سمت
خدمت بیش��تر به مردم با انتخاب ش��هرداری توانمند
هدایت کند.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در تأکید بر تالش برای افزایش
کیفیت تولید پسته و همکاری همهی عوامل تولید کننده همراه
بود در پایان مقرر شد قیمت خرید پسته کال از  7هزار تا 7200
تومان ش��روع شود ولی این قیمت مالک اصلی خرید پسته کال
نباشد زیرا که قیمت پس��ته کال به دلیل محدودیت زمانی این
متغیر است.
نوع پسته و با توجه به شرایط بازار ّ
مؤید محس��نی اف��زود :موضوع بعدی که م��ورد نظر قرار گرقت
تجار پس��ته از دس��تگاههای مربوط به جلوگیری از
درخواس��ت ّ
کار کارگران افغانی در باغات پس��ته بود که درخواس��ت شد این
دس��تگاهها اجازه کار برداشت پس��ته به کارگران افغانی ،درکنار
کارگران ایرانی داده ش��ود چون کارگ��ران ایرانی به دلیل حجم
باالی کار به تنهایی قادر به انجام آن نیستند.
موض��وع همکاری در افزایش کیفیت تولی��د و ضرورت رعایت
امور بهداشتی از تولید تا فرآوری و صادرات از موضوعات دیگر
مطرح شده در این نشست بود.

دبیرس��تان اضافه کردیم و با عن��وان «کالس پیش
دانشگاهی» ،کار دنبال میشود.نوید ادهم با اشاره به
اینکه در پایان س��ال تحصیلی آینده نظام آموزشی
اس��تقرار کامل خواهد داشت ،خاطرنش��ان کرد :بر
این اس��اس دوره دبیرستان  6س��ال خواهد شد که
 3س��ال آن دوره اول متوس��طه و  3دیگر دوره دوم
متوسطه خواهد بود .دبیرکل شورای عالی آموزش
و پ��رورش تصریح کرد :در پایان س��ال تحصیلی
آینده ،کالسی تحت عنوان دوره پیش دانشگاهی
نخواهیم داشت و دوره تحصیلی دبیرستانیها در
دوره دوم 3 ،سال خواهد بود.

کاملترین م

گروه حوادث :فرمانده انتظامی سیرجان از نوسازی ناوگان خودرویی
و اختصاص  5دس��تگاه خودروی س��مند جدید به پلیس شهرستان
خبر داد.
س��رهنگ ایراننژاد گفت :با مساعدت های فرماندهی انتظامی استان
و در راس��تای تقویت ناوگان موتوری دومین مرحله واگذاری خودرو
به پلیس سیرجان در س��ال جاری انجام شد .وی افزود :خودروها در
اختیار کالنتری ه��ای  11و  ، 13پلیس آگاهی ،یگان امداد و پلیس
راهور قرار گرفت.

کمربندی شاهد همچنان خطرساز

گروه حوادث :محدوده پل باسفهرجان تا حوالی پمپ بنزین صدف
در کمربندی ش��اهد س��یرجان به محوری پرخطر تبدیل شده است.
تنها طی  4ساعت سه تصادف در محدوده یادشده رخ داد.
این جاده که اخیرا ً دوبانده شده نیازمند تأمین روشنایی ،نصب عالئم
ترافیکی و خط کش��ی اس��ت .برخورد بسیار ش��دید تریلر با خاور در
بریدگی قبل از پمپ بنزین صدف ،برخورد خودرو با موتورسیکلت که
مرگ وی را به دنبال داش��ت در حوالی دوراهی شریف آباد و برخورد
پراید با گاردریل پل باس��فرجان س��ه سانحه ای بود که در کمتر از 4
ساعت در کمربندی شاهد رخ داد .امیدواریم مسئوالن هر چه سریعتر
نسبت به رفع مشکل محور مورد اشاره اقدام کنند.

با  197پلیس ما باشید

دوره آموزش��ي تربيت مرب��ي درخصوص مباحث
مهدوي��ت توس��ط بنياد فرهنگ��ي حضرت مهدي

(عج) سيرجان باحضوراساتيد دانشگاهي و حوزوی
از بنياد مركز هفته گذشته پس از گزينش علمي
از بين داوطلبان با حضورپنجاه دانش پژوه مهدوي
در دارالقران اهل بيت واقع در بلوار ولی عصر آغاز
شد .اين كالسها دردوازده جلسه شامل«مهدويت
و هالي��وود»« ،مهدويت وخراف��ات»« ،مهدويت و
جوان��ان»« ،مهدويت و حكوم��ت جهاني» و ديگر
مباحث مهدوي اجتماعي ميباشد.
گفتنی اس��ت درپايان دوره پس از آزمون به قبول
ش��دگان از س��وی مركز تخصص��ي مهدويت قم
گواهينامه مربيگري اعطا میشود.

مساعدت  80میلیارد تومانی برای کارآفرینی

جموعه ن
وشت افزار

 5دستگاه خودروی سمند
به ناوگان پلیس افزوده شد

 3شرور سابقه دار در دام پلیس

از سوی معین اقتصاد مقاومتی منطقه  7کرمان اختصاص داده شد

گروه خبر :شرکت گل گهر به عنوان معین اقتصاد مقاومتی منطقه 7کرمان
در سال جاری  80میلیاردتومان اعتبار بمنظور اجرای طرحهای کارآفرینی
و خلق فرصت های جدید شغلی در اختیار تیم اقتصادی این استان قرار
داد.به گزارش ایرنا  ،این خبر روز چهارش��نبه در نشست هماهنگی تولید
و اش��تغال که در تاالر کنفرانس این شرکت برگزار شد  ،اعالم گردید .بر
اساس این خبر این میزان اعتبار تخصیصی براساس نشست های متعدد
و با هدف ایجاد طرحهای اش��تغال زا از طریق اس��تانداری در اختیار کار
آفرینان و افراد جویای کار قرار خواهد گرفت.
نماینده سیرجان نیز که در این جلسه حضور داشت از پیش بینی اشتغال
2هزار نفر در بخش های مختلف تولیدی ،صنعتی ،کش��اورزی و خانگی
شهرس��تانهای سیرجان و و بردسیر خبرداد و گفت  :این میران اشتغال

5کشته در  4سانحه رانندگی

گروه حوادث :بر اثر وقوع  4سانحه دلخراش رانندگی متاسفانه  5تن
جان خود را از دست دادند .به دنبال برخورد خودروی سمند کرایه با
پراید در کیلومتر  20محور سیرجان بافت حوالی کهن شهر خانمی به
نام بی بی مریم موسوی جان باخت.
در سانحه دیگر بر اثر تصادف خودروی تریلر با موتورسیکلت در محور
ش��یراز فردی به نام محمد امین نکویی جان خود را از دست داد .در
س��انحه برخورد تریلر با موتورس��یکلت در جاده کرمان نیز دو راکب
آن جان باختند که مش��روح گزارش آن در صفحه حوادث نگارستان
آمده اس��ت .بر اثر برخورد خودرویی که از محل متواری شده با یک
موتورس��یکلت ،راننده آن نیز در کمربندی ش��اهد جان س��پرد .این
حادثه حوالی س��اعت  11ش��ب رخ داد .ماموران پاسگاه گلستان نیز
جنازه یک مرد حدودا  45س��اله را نیز در محور سیرجان بندرعباس
کشف کردند که علت مرگ وی مشخص نسیت.

گ�روه حوادث :ماموران پلیس امنی��ت عمومی و یگان امداد نیروی
انتظامی هفته گذش��ته  3اراذل و اوباش س��ابقه دار که تحت تعقیب
پلیس بودند را شناس��ایی و دستگیر کردند .رئیس پلیس شهرستان
سیرجان در این باره گفت :دو اوباش حین نزاع در پارک مسافر توسط
یگان امداد و یک اوباش مش��هور با دس��تور مق��ام قضایی در خیابان
غدیر مکی آباد دستگیر شد .سرهنگ ایران نژاد افزود :پلیس در بحث
امنیت مردم با هیچ کس ش��وخی ندارد و با قانون شکنان و مزاحمان
مردم با قدرت برخورد می کند.

شروع
كارگاه آموزشي
تربيت مربّي
مهدويت

با حمایت شرکت های تحت پوشش سنگ آهن گل گهر و درسه بخش
شهرستان بردسیر و  7بخش شهرستان سیرجان محقق می شود .وی در
این خصوص ادامه داد :هر بخش  10میلیارد تومان تسهیالت بانکی با بهره
کم دریافت می کند و به واجدین شرایط و جوانان بیکار بخش و روستاهای
تحت پوش��ش پرداخت خواهد شد تا در منطقه خود اشتغال زایی داشته
باش��ند .وی افزود  :براس��اس همکاری شرکت های صنعتی و معدنی گل
گهر و تصمیم های تولید واشتغال  10 ،بخش در شهرستانهای سیرجان
و بردسیر وجود دارد که هربخش با همکاری یکی از شرکتهای صنعتی
وام مورد نظر را در اختیار دارند و این شرکت ها با سپردههای خود معین
یکی از 10بخش ها ش��ده و زمینه تسهیالت کم بهره به واجدین شرایط
پرداخت میش��ود .وی اضافه کرد :البته دریافت کنندگان وام باید تحت

خبر  /حادثه

پوشش هیچ بیمه ای نباش��ند و در استعالمات اداره کار و اشتغال جایی
مشغول به کار نبوده و نباشند.در این نشست مدیر عامل شرکت صنعتی
و معدنی گل گهر س��یرجان نیز گفت  :در راستای مسئولیت اجتماعی و
کمک به قشرهای مختلف جامعه و منافع عمومی یک میلیارد تومان اعتبار
برای ساخت بیمارستان تخصصی تخصیص داده شد و بهترین تجهیزات
درمانی روز را با بخش های مختلف در این بیمارستان داریم و هیچ منفعت
و درآمدی هم در قبال این بیمارس��تان نخواهیم داشت تا مردم بتوانند با
هزینه کمتری درمان ش��وند .مدیر عامل گلگهرس��یرجان از نیاز  4هزار
میلیارد ریال برای انتقال آب از حوزه خلیج فارس به بخش های صنعت و
معدن و سیرجان هم خبرداد و گفت :در این راستا نیز نیازمند مساعدت
مسئولین و تسهیالت بانکی هستیم.

گروه حوادث :فرمانده انتظامی شهرس��تان س��یرجان از شهروندان
خواس��ت هرگونه ش��کایت ،پیش��نهاد ،انتقاد ،تقدیر و تشکر خود از
ماموران انتظامی را با تلفن  197در میان بگذارند .سرهنگ ایران نژاد
افزود :این خط به بازرس��ی فرماندهی انتظامی استان متّصل است و
نظرات مردم به صورت دقیق بررسی میشود.

یک انتصاب در استانداری کرمان

معاون اقتصادی استاندار
منصوب شد

استاندار کرمان با تقدیر از تالش های محمدرضا فتوت،دکتر محمدجواد
فدایی را به عنوان معاون اس��تاندار و سرپرس��ت امور اقتصادی و توسعه
منابع استانداری کرمان معرفی کرد.
ب��ه گزارش روابط عمومی اس��تانداری کرمان،علیرضا رزم حس��ینی در
نشس��تی با حضور معاونین اس��تاندار و مدیران س��تادی استانداری که
در س��الن پیامبر اعظم برگزار ش��د طی حکمی دکتر فدایی را به سمت
سرپرس��تی هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری منصوب
کرد .وی در این نشست ضمن بزرگداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی
و باهن��ر و تبری��ک هفته دولتتصریح کرد :مدیریت ش��فاف و صادقانه
مهندس فتوت در طی دوران خدمت در اس��تانداری کرمان قابل تقدیر
اس��ت .رزم حس��ینی اززحمات و پیگیری های مهندس فتوت درجهت
پیش��رفت اهداف دولت خصوصا طرح های اقتصاد مقاومتی در اس��تان
سپاسگزاری کرد.استاندار کرمان گفت :با حمایت و پیگیری نمایندگان و
توانمندی معین های اقتصادی استان به پیشرفت چشمگیری در اجرای
پروژهای اقتصاد مقاومتی در استان دست یافته ایم.

یک عدد گوشی  iphoneپیدا شده است
با دادن مشخصات تحویل بگیرید.
0936 145 3539

جناب آقای

مهندس محمد عسکری

با عرض خسته نباشید خدمت اعضای محترم
شورای چهارم و تبریک آغاز بکار شورای پنجم

بدین وسیله انتخاب جنابعالی را به ریاست شورای
شهر سیرجان و همچنین انتخاب آقای ابوذر زینلی
را به عنوان نائب رئیس شورا تبریک گفته و برای
تمامی اعضای شورای پنجم آرزوی موفقیت داریم.

نشریه نگارستان

شهر
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مهدیه محبوبی زاده

نهادی نقاط قوت و ضعفی دارد و چه بهتر
بر نقاط ق��وت تأکید و نیمه پر لیوان دیده
شود و برای نقاط ضعف راهکار داد.

پ��س از آن به ترتیب ش��ورای ش��هرهای
بلورد ،پاریز ،خواجوشهر،زیدآباد،نجف شهر
وهماشهر ،هیأت رییسه خود را شناختند.
بر پایه این خب��ر روح ا ...بلوردی به عنوان
رئیس شورای شهر بلورد ،مهدی عابدینی
پاری��زی ب��ه عنوان رئیس ش��ورای ش��هر
پاریز ،بهادر ش��ول به عنوان رئیس شورای
خواجوش��هر ،رض��ا آبیار به عن��وان رئیس
ش��ورای شهر زیدآباد ،جواد نجف آبادی به
عنوان رئیس ش��ورای نجف شهر و حمید
زارع��ی ب��ه عنوان رئیس ش��ورای ش��هر
هماشهر انتخاب شدند .اعضای این شوراها
همچنین نایب رییس خود را نیز مشخص
کردند که بر این اس��اس رس��ول قلیچ پور

نایب رییس ش��ورای بلورد ،عباس چوپانی
نای��ب رییس ش��ورای پاری��ز ،محمدعلی
ناظری نایب رییس ش��ورای خواجوش��هر،
حامد پورخس��روانی نایب رییس ش��ورای
زیدآب��اد ،مهدی خراس��انی نای��ب رییس
شورای نجف شهر و حسین کشتکار نایب
رییس شورای هماشهر شد.
این گ��زارش حاکی اس��ت انتخاب هیأت
رییسه ش��ورای شهر س��یرجان به جلسه
س��اعت  20آن روز موک��ول ش��د که پس
از برگ��زاری این نشس��ت مهندس محمد
عس��کری که تنها کاندیدای این پست بود
با آرای هر 7عضو ش��ورا ب��ه عنوان رییس
ش��ورای ش��هر س��یرجان در دوره پنجم
انتخاب ش��د .برای نایب رییسی نیز ابوذر
زینلی و امین صادقی نامزد شدند که ابوذر
زینلی با  4رأی نایب رییس ش��د و پس��ت
خزانه داری و منشی شورا نیز با آرای اعضاء
به ترتیب به محمدرضا عربگوینی و طاهره
جهانشاهی رسید.
◄ ◄ درحاشیه جلسه:
◄ در جلسه تحلیف شوراها یک خبر از
فرماندار جلسه را تحت تاثیر قرار داد .او
در این جلسه گفت با توجه با آمار جدید
جمعیتی شهر که از سوی مرکز آمار بیان
شده ،احتمال اینکه تعداد اعضای شورای
ش��هر سیرجان از  7نفر به  9نفر افزایش
یابد وج��ود دارد .پ��س از بیان این خبر
شوک به جلسه وارد شد تا برخی بپرسند
این خبر چرا االن اعالم می شود؟.
◄ چنانچ��ه در روزهای آینده این خبر
فرماندار از س��وی مراجع تصمیمگیر از
جمله وزارت کش��ور تأیید و ابالغ ش��ود
و اعضای شورای س��یرجان از عدد  7به

 9برسد ،دو عضو علی البدل شورا یعنی
حس��ن خدامی و نص��رت امینی مقدم
ب��ه جمع اعض��ای اصلی ش��ورای پنجم
میپیوندند وگرنه شورای شهر با  7عضو
فعلی ادامه میدهد.
◄ پس از انتخاب رییس جدید شورای
شهر وقتی خبرنگار ما در حاشیه جلسه
از محمداسماعیل خواجویی رییس ادوار
شوراها پرس��ید چرا جنابعالی این دفعه
کاندیدای پس��ت ریاس��ت نشدید گفت
«کارهایم زیاد است و مقداری خسته ام
و باید به جوان ترها که انرژی بیش��تری
دارند میدان داد».
◄ محمد عسکری رییس جدید شورای
شهر که در مقطع دکترا در رشته عمران
تحصی��ل میکن��د برای کاندیدا ش��دن
و پذیرفت��ن ای��ن مس��ئولیت اعتماد به
نف��س باالیی داش��ت و خیلیها که او را
مناسبترین گزینه این پست میدانند
معتقدن��د با توج��ه به اعتدال��ی که وی
در رفت��ار و روش خ��ود دارد میتواند با
استفاده از تجارب گذشته اش در شورای
شهر ،هرگونه حاشیههای احتمالی شورا و
شهرداری را مدیریت کند.
◄ در این جلس��ه فرمان��دار تأکید کرد
شورای شهر سیاسی نشود ،مردم سیاسی
بازی را دوست ندارند چون رکود و باری
ب��ه هرجهت کار ک��ردن بر ش��هرداری
س��ایه میاندازد .نماینده م��ردم نیز در
این نشست گفت رسانهها به ارتقاء امور
کم��ک کنند .او گف��ت در دیداری که با
آقای دکتر میرزاده داشتم از من خواست
که به رسانههای محلی بگویم مشکالت و
ناهنجاریها را بزرگ نکنند.

| حمید زارعی |
رییس شورای هماشهر

| رضا آبیار |
رییس شورای زیدآباد

| مهدی عابدینی |
رییس شورای پاریز

شورای پنجم شروع بکار کرد

شورای چهارم حاللیت طلبید

از آخرین جلس��ه وداع ش��ورای چهارم تا
جلس��ه سالم و ش��روع بکار شورای پنجم،
تنها دو روز بیش��تر طول نکش��ید .آخرین
جلسه شورای چهارم عصر دوشنبه در محل
ش��ورا در حالی برگزار ش��د که از  11عضو
ش��ورا  8عضو در جلس��ه حاضر بودند ولی
محسن اسدی زیدآبادی ،ایراندخت رضایی
و محمد ایران نژاد موس��وم به سرلشکر به
جلسه نیامده بودند و جالب اینکه کسی هم
سراغ آنها را نگرفت ولی جلسه که تمام شد
یک خبرنگار در حاشیه آن گفت کاش آنها
هم بودند تا تصویر بهتری در خاطره ها بجا
می ماند ،باالخره دنیا همیشه که به مراد ما
انسانها نیست.
اما محتوای آخرین جلسه بیشتر به تعارف
و تکلف و طلب حاللیت گذشت و هرکدام
اعض��اء آخرین حرف های خود را زدند و از
خبرنگاران و ش��هروندان هم تقاضای عفو
کردند .نسرین امینی زاده اما کمی متفاوت
صحب��ت ک��رد و گفت به ش��ورای چهارم
ظلم شد .این شورا با بحران های مختلفی
روبرو بود که بس��یاری آنه��ا از قبل به ارث
رس��یده بود .امینی زاده با طلب بخشش از
کسانی که ممکن است در این مدت از سر
دلس��وزی با آنها تن��د صحبت کرده گفت:
قطعا بای��د بگویم افراد جدی��دی که وارد
شورای پنجم ش��دهاند دارای پتاسیلهایی
ب��وده که توانس��تهاند به ای��ن عرصه ورود
کنند .مهم نیس��ت آنه��ا در کدام صندلی
بنش��ینند ،مهم این است که چه پتانسیل
و توانایی دارن��د و چگونه میخواهند برای
شهر برنامهریزی و به مردم خدمت کنند .او

در پایان صحبتهای خود محمداسماعیل
خواجویی را فردی باتجربه ،امین صادقی را
صبور و متین ،محمد عس��کری را فردی با
دان��ش عمرانی و ایمان به کار دانس��ت که
در ش��ورای پنجم نیز حضور دارند .او برای
تک تک اعضای جدید آرزوی موفقیت کرد
و گف��ت :امیدوارم هرآنچه را که ما س��عی
کردیم و نتوانستیم ،آنها انجام بدهند.
در ادام��ه جلس��ه ک��ه با حاللی��ت طلبی
بقیه اعض��اء از یکدیگر انجامی��د و پس از
صحبتهای دکتر رضوی که از مردم بخاطر
انتخابش در دوره چهارم تقدیر نمود ،محمد
اس��ماعیل خواجویی رییس وقت ش��ورای
ش��هر آخرین فردی بود که ضمن تشکر از

همه اعضا گفت :با حضور خانم امینی زاده
که یک فرد دانشگاهی بود و دکتر رضوی
که مرد اخالق بود و س��ایر اعضا که دلسوز
بودند شورای چهارم با حضور این دوستان
تالش کرد با وجود همهی حاشیه هایی که
ایجاد شد اما به مردم خدمت کند.
او در آخرین روز ریاس��تش بر شورای شهر
گفت :از همه دوس��تانی که م��ا را  30ماه
تحم��ل کردند و دوب��اره تحمل می کنند
تشکر میکنم و از خبرنگارانی که باحوصله
و نظم در طی این س��الها همراه و یاور ما
بودند سپاس��گزارم .او گفت :رسانهها قطعا
جایگاه خود را میدانند و همیشه هم نیمه
خالی لیوان را نمیبینند باالخره هرکسی یا

◄ رؤسای شوراها شناخته شدند
اما دو روز بعد ،اولین نشست رسمی شورای
پنجم ش��هر تحت عنوان مراسم تحلیف با
حضور خبرنگاران و مسئوالن شهرستان و
اعضای شوراهای شهرهای اقماری ساعت
 8صبح چهارش��نبه در س��الن اجتماعات
فرمانداری برگزار شد .در این نشست پس
از س��خنان فرماندار و نماینده مردم که بر
انجام رسالت شوراها تأکید داشتند ،مراسم
سوگند اعضای جدید شوراها برگزار شد و

| محمد عسکری |
رییس شورای سیرجان

| جواد نجف آبادی |
رییس شورای نجف شهر

| بهادر شول |
رییس شورای خواجوشهر

| روح ا ...بلوردی |
رییس شورای بلورد
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کاری نو از یک باشگاه ورزشی که می تواند الگوی باشگاههای دیگر شود

طرح جالب باشگاه مس برای هواداران

خبر

آیا تکلیف منصوریان در سیرجان
مشخص می شود؟

گلگهر میزبان استقالل تهران شد

قرعه کش��ی مرحله سوم جام حذفی کشور برگزار و تیم گل گهر
س��یرجان میزبان اس��تقالل تهران دراین مرحله ش��د.به گزارش
دریافتی در جریان قرعه کش��ی مرحله سوم جام حذفی که روز
چهارش��نبه برگزار شد  32تیم مانده در مسابقات حریفان خود را
شناختند.براساس این خبر گل گهر در یکی از تاریخ های 15،16
یا  17شهریور در سیرجان میزبان استقالل تهران خواهد بود.
سیرجانی ها که امسال با جذب مهره های سرشناس قصد صعود
ب��ه لیگ برتر را دارن��د میتوانند در جام حذفی نیز همچون فصل
 94-95که در برابر پرس��پولیس و س��پاهان ب��ازی های دیدنی
انجام دادند  ،این بار نیز برابر اس��تقالل تهران شگفتی ساز شوند.
اس��تقاللی که تا اینجای لیگ امس��ال با بدشانسی مواجه شده و
نتوانس��ته از فوتبال خود دفاع کند .منصوریان سرمربی استقالل
که مانتدن و نماندنش در اس��تقالل بس��ته ب��ه بازی های آینده
اس��ت آیا نس��خه اش در س��یرجان و توس��ط گل گهر پیچیده
میشود؟.

گ�روه ورزش :در حالی ک��ه در تمام دنیا
باشگاههای مختلف برای پخش تلویزیونی
بازی ها ،مبلغ قابل توجهی را از شبکه های
تلویزیونی دریاف��ت می کنند و آن را یکی
از اصلی تری��ن روش های درآمدزایی خود
مینامند ام��ا این رویه در ای��ران برعکس
اس��ت و صداوس��یمای آن ش��هر کامال به
درآمدزای��ی از بازی های پخش مس��تقیم
باشگاه ها رسیده است.
به گزارش سایت خبری «ورزش سه» ،تیم
مس کرمان ک��ه در این فصل نیز در لیگ
یک کش��ور قرار دارد و از مدعیان صعود به
لیگ برتر محس��وب می شود ،قطعا پخش
بازی هایش خواسته هواداران کرمانی است

در هفته سوم رقابت های لیگ دسته اول کشور

تا بازی تیم محب��وب خود را ببینند اما در
این فصل با کج س��لیقگی مسئولین صدا و
س��یما از این اتفاق محروم شدند .در حالی
که در بس��یاری از شهرهای ایران ،از جمله
شیراز ،مسئولین استانی به خصوص صدا و
س��یمای آن شهر ،برای حمایت از تیمهای
ش��هر خود ب��ازی های تیم فجر سپاس��ی
شیراز و برق جدید شیراز را رایگان بر روی
آنتن خود می برند ام��ا چند صد کیلومتر
این طرف تر کرمانی ها باید برای هر بازی
میلیون ها تومان به صدا و س��یمای ش��هر
خود پرداخت نمایند.
ای��ن موض��وع م��ی توان��د تلنگ��ری برای
مسئولین صدا و س��یمای کرمان باشد که

اورست؛ کوچک زیر پای
کوهنوردانسیرجانی

سیرجانیها در تبریز به میدان میروند

تیم فوتبال گل گهر س��یرجان در هفته سوم از رقابت های لیگ
دسته اول میزبان ماشین سازی تبریز است.
ش��اگردان بگوویچ که از دو بازی گذشته مقابل تیم های اکسین
البرز و نساجی مازندران  4امتیاز کسب کرده اند عصر یکشنبه و
از س��اعت  19در ورزشگاه اختصاصی خود میزبان ماشین سازان
تبریزی هس��تند .ماشینس��ازی نیز که در هفته گذش��ته دچار
حاش��یه های زیادی ش��د و تا آس��تانه انحالل پیش رفت حریف
دس��ت و پا بس��ته ای نیس��ت و میتواند با یک ب��ازی انتحاری،
کار دس��ت بگوویچ و ش��اگردانش بدهد.رس��ول خطیبی وظیفه
مربّیگری ماشین سازی را بر عهده دارد .شایان ذکر است حضور
هواداران در ورزشگاه رایگان است.

کوه نوردان جهاد نصر
در ارتفاعات دماوند

گروه��ی از کوه نوردان جهادنصر س��یرجان ب��ه ارتفاعات دماوند
س��ید
صعود کردند .تیم صعود کننده متش��کل از س��یدمصطفی ّ
موس��وی،علیرضا آزادیخواه،سید مجتبی طباطبایی،علی مهیاپور،
رضا دولت آبادی به سرپرس��تی عباس اسدی هفته گذشته موفق
ش��د قله  5500متری دماوند را که مشهور به بام ایران است فتح
و پرچ��م خود را بر باالی آن نصب کنند .این صعود با مس��اعدت
مهندس اس��معیل پور معاونت عملیاتی و اجرایی ش��رکت جهاد
نصر س��یرجان صورت گرفت و اعضای تیم از وی بخاطر حمایت
وی از ورزشکاران صعودکننده تقدیر کردند.

آگهی مزایده امالک

حرفه ای اقدام به پخش مس��تقیم اولین
ب��ازی خانگی خ��ود برابر خون��ه به خونه
باب��ل از طریق اینترنت کردن��د که مورد
استقبال گس��ترده طرفداران تیم نارنجی
پوش کرمانی نیز ق��رار گرفت تا به نوعی
عالوه بر مهر تایید نزدن به مسئولین صدا
و سیمای کرمان ،باشگا ِه خود را به سمت
اصول حرفه ای رسانه ای نیز پیش ببرند.
روابط عمومی باشگاه صنعت مس کرمان
نیز در این بار اعالم کرده اس��ت که برای
ای��ن پخش مس��تقیم اینترنت��ی امکانات
بسیار گس��ترده و جذابی را تدارک دیده
اس��ت که به زودی اطالع رس��انی خواهد
شد.

حال نمی توانند حق پخش قانونی باشگاه
م��س را بدهند حداقل برای حمایت از تیم
شهر خود و برای جلب رضایت کرمانیهای
عاش��ق تیم ،ای��ن خدم��ات را ارایه دهند
و بازی های پرتماش��اگرترین تیم اس��تان
کرمان را پخش کنند.
موض��وع زمان��ی جال��ب م��ی ش��ود که
مس��ئولین ص��دا و س��یمای کرمان حتی
برای بازی های ای��ن فصل مبلغی بالغ بر
دو برابر مبلغ سال گذشته طلب می کنند
(طبق خبر س��ایت رس��می باشگاه مس
کرم��ان) که این در ن��وع خود قابل توجه
اس��ت .هرچند که مدیران باشگاه کرمانی
با رد پرداخت این مبلغ ،در اقدامی کامال

همچنین با پرداخت  50درصدی س��هم
حج��م مصرف��ی ،از ترافی��ک اینترنت��ی
مخاطبان این شبکه اینترنتی حجم بسیار
پایین��ی برای دیدن زن��ده و کامل بازی و
حواش��ی آن مصرف خواهد شد.این اقدام
رس��انه ایی باش��گاه مس کرم��ان گامی
ن��و و جدید ب��رای پخش زنده مس��ابقات
فوتب��ال باش��گاه های ایران اس��ت که به
نوعی آغازگر آن نیز بوده اس��ت که مورد
اس��تقبال هواداران مس کرم��ان نیز قرار
گرفته اس��ت چه بس��ا به دلی��ل اعتراض
شدید باشگاه های لیگ برتری به پرداخت
نشدن حق پخش بازی های آنان از سوی
صدا و سیما که تا هفته ششم تنها به این
س��ازمان دولتی مهلت پرداخت داده اند،
آنان نیز به زودی به سمت و سوی حرکت
باشگاه مس کرمان روی بیاورند مگر آنکه
صدا و س��یما از لج بازی های خود دست
برداش��ته و حق مسلم باش��گاه ها از حق
پخش تلویزیونی آنان را پرداخت نماید.

راهیابی سه دختر نوجوان
به اردوی تیم م ّلی بسکتبال و والیبال

گ��روه کوهنوردی ش��رکت
گه��رروش س��یرجان به قله
کازبک گرجس��تان موس��وم
به «اورس��ت کوچک »صعود
کرد.در این صعود که دوشنبه
 23مردادماه و به مدت س��ه
روز ص��ورت گرف��ت محمد
عضدی ،مهدی��ه مجیبیان و
س��ید جالل حسینی حضور
ّ
داش��تند .این گروه به همراه
کوه نوردان آرارات س��یرجان
موفق به این صعود شدند.
عب��اس قیاس��ی ،ج�لال
یوسفی ،قاسم عربی ،امامدار
خودکام��ه ،ه��ادی کری��م
قاس��می ،غالمرضا عباس��ی،
ّسید مهدی حسینی ،صدیقه
بازمانده از دیگر کوهنوردانی
بودن��د ک��ه ب��ا 12س��اعت
کوهن��وردی س��نگین ب��ه
کنارههای زیر قله رسیدند و
در ادامه سید جالل حسینی،
عباس قیاسی ،محمد عضدی
و مهدیه مجیبی��ان به باالی
قله رسیدند.

در جریان اس��تعدادیابی
ورزش��کاران دخت��ر
نوج��وان ،س��ه دخت��ر
ورزش��کار س��یرجانی
ب��ه اردوه��ای تی��م
ملیبسکتبالووالیبالراه
یافتند .فاطمه سبزعلی
به
نژاد و نازنین س��جادی
اردوی انتخاب��ی تی��م
بس��کتبال و فاطم��ه
عباس��لو ب��ه اردوی تیم
ملّی والیبال نوجوانان راه
| فاطمه سبزعلینژاد |
| نازنین سجادی |
| فاطمه عباسلو |
پیدا کردند ت��ا درصورت
عبور از مرحله تس��ت گیری حضورشان در این تیم ها قطعی شود .مرحله تست گیری این هفته در تهران
انجام میشود .این سه دختر ورزشکار حضور خود را در این مرحله  ،عالوه بر استعداد خود نتیجه تالش یک
تیم گروهی دانستند و از خانواده و مربّیان خود اعظم خیرمند و مهسا محمدزمانی در بسکتبال و همین طور
معمری ،جعفری و خانم صفی پور در والیبال قدردانی نمودند .این سه دختر نوجوان با نظر کارشناسان این
رشتهها از میان ده ها بازیکن انتخاب و این هفته به تهران اعزام شدند تا پس از مرحله تست گیری ،چنانچه
از این مرحله عبور کنند با تیمهای خود در بازی های آسیایی  2018به میدان بروند.

نم
لت
اسامی دانش آموزان پذریفته شده رد آزمون تیزهوشان وهن دو ی

اداره کل اموال و امالک بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی استان کرمان در نظر دارد امالک مشروحه ذیل را از
طریق مزایده عمومی با شرایط ویژه(به صورت نقد واقساط بلند مدت و بدون کارمزد) واگذار نماید .متقاضیان
محترم می توانند از تاریخ  96/6/1لغایت  96/6/14همه روزه حتی ایام تعطیل از ساعت  8/30لغایت  19جهت
اخذ اطالعات وبازدید از محل ودریافت فرم شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات خود به آدرس :کرمان خیابان
عدالت کوچه والي آباد پالک  36و یا با شماره تلفن  034 -32261957-32261554و شهرستان سیرجان با
شماره  42306336- 09132456571تماس حاصل فرمایند .

پیش دبستانی و دبستان غیر دولتی الزهرا
 28سال سابقه درخشان

 -1اخذ پاکتهاي پیشنهادي به همراه اصل چك بانکي به میزان  5درصد قیمت پایه ملك مورد نظر طبق فرم شرایط شرکت در مزایده
همه روزه حتی ایام تعطیل در ساعت تعیین شده قابل انجام است  .ضمنا در تاریخ  96/6/15متقاضیان می توانند پاکت های پیشنهادی خود
را تا ساعت  9/30صبح در محل باز گشایی ،در صندوق پاکات قرار دهند.
 -2بازگشایی پاکتهای پیشنهادی روز چهارشنبه مورخ  96/6/15ساعت  10/30صبح طبق برنامه زمانبندی در محل اداره کل اموال و امالک
استان کرمان برگزار می گردد.
 -3پیشنهادات فاقد سپرده و یا مخدوش و یا مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط و رعایت مفاد فرم شرایط شرکت در مزایده که از
طریق دفاتر فروش ارائه میگردد الزامي میباشد .امضاء پشت و روي فرم تقاضا ضروري است.
 -4هزینه محضر ( حق الثبت وحق التحریر ) بالمناصفه به عهده طرفین میباشد
 -5اخذ اطالعات از دفاتر مزایده و بازدید از امالک الزم و ضروري میباشد بدیهي است در صورت عدم بازدید و اخذ اطالعات الزم
مسئولیتي متوجه این سازمان نخواهد بود.
 -6یك درصد رقم پیشنهادي به عنوان هزینه مزایده ازبرند گان نقدا ً دریافت مي گردد.
 -7سازمان در رد یا قبول پیشنهادات واصله مختار می باشد.
-8شرایط فروش کلیه امالک مندرج در لیست مزایده بصورت جدول زیر خواهد بود.
ردیف

قیمت پایه مزایده

درصد پرداخت
نقدی

درصد پرداختی زمان
تحویل ملک

درصد پرداخت
قسطی(باقیمانده)

دوره
اقساط(ماه)

درصد تخفیف در صورت پرداخت نقدی نسبت
به  60درصد باقیمانده

1

تا سقف 100
میلیارد ریال

 30درصد

 10درصد

 60درصد

24

 15درصد

2

باالتر از 100
میلیارد ریال

 30درصد

 10درصد

 60درصد

30

 18درصد

ردیف

آدرس /پالک ثبتی /
قطعه

عرصه
( مترمربع)

اعیان
( مترمربع)

نوع ملک/
کاربری

میزان مالکیت /توضیحات

قیمت پایه(ریال)

1

سیرجان –اراضی سعید آباد –
بلوک  – 12قطعه شماره 104

 250متر
مربع

---

زمین
-مسکونی

ششدانگ – اخذ سند مالکیت از طریق قانون
تعیین تکلیف و به عهده خریدار می باشد
(فروش با وضع موجود )

1/100/000/000

2

سیرجان –اراضی سعید آباد –
بلوک  – 12قطعه شماره 105

 225متر
مربع

---

زمین
-مسکونی

ششدانگ – اخذ سند مالکیت از طریق قانون
تعیین تکلیف و به عهده خریدار می باشد
(فروش با وضع موجود )

1/012/000/000

3

سیرجان –اراضی سعید آباد –
بلوک  – 15قطعه شماره 107

 250متر
مربع

---

زمین
-مسکونی

ششدانگ – اخذ سند مالکیت از طریق قانون
تعیین تکلیف و به عهده خریدار می باشد
(فروش با وضع موجود )

1/250/000/000

4

سیرجان –اراضی سعید آباد –
بلوک  – 15قطعه شماره 108

 284/5متر
مربع

---

زمین
-مسکونی

ششدانگ – اخذ سند مالکیت از طریق قانون
تعیین تکلیف و به عهده خریدار می باشد
(فروش با وضع موجود )

1/350/000/000

5

سیرجان –اراضی سعید آباد –
بلوک  – 15قطعه شماره 109

 225متر
مربع

---

زمین
-مسکونی

ششدانگ – اخذ سند مالکیت از طریق قانون
تعیین تکلیف و به عهده خریدار می باشد
(فروش با وضع موجود )

1/120/000/000

6

سیرجان –اراضی سعید آباد –
بلوک  – 15قطعه شماره 110

 274متر
مربع

---

زمین
-مسکونی

ششدانگ – اخذ سند مالکیت از طریق قانون
تعیین تکلیف و به عهده خریدار می باشد
(فروش با وضع موجود )

1/310/000/000

7

سیرجان –اراضی سعید آباد –
بلوک  – 15قطعه شماره 111

 225متر
مربع

--

زمین
-مسکونی

ششدانگ – اخذ سند مالکیت از طریق قانون
تعیین تکلیف و به عهده خریدار می باشد
(فروش با وضع موجود )

1/125/000/000

8

سیرجان –اراضی سعیدآباد
پشت کارخانه آرد –پالک ثبتی
 3911فرعی از 2112اصلی

 1357متر
مربع

---

زمین
-مسکونی

ششدانگ-سند تک برگ –دارای حصار

3/325/000/000

نازنین حسینی
قبولی تیزهوشان

ساریه شکری
(پایه اول)

بهار عباسلو
(پایه اول)

یلدا هومن
(پایه دوم)

آیلین حکمتی
(پایه اول)

شیوا رضایی
(پایه اول)

آتنا رضایی
(پایه دوم)

نسترن میرزاده

هانیه قرائی خضری
قبولی نمونه دولتی

قبولی نمونه دولتی

فاطمه جهانشاهی

(پایه اول)

فاطمه زهرا
آئین
(پایه اول)

نازنین زهرا
موسوی
(پایه دوم)

پارمیس خوارزمی
(پایه اول)

آیناز وحیدی
(پایه اول)

ملیکا زینلی

قبولی نمونه دولتی

آیناز وحیدی
(پایه اول)

آرزو زینلی
(پایه اول)

پانته آ کمالی

(پایه دوم)

(پایه اول)

الناز روشندل

(پایه سوم)

یگانه
خضری نژاد
(پایه اول)

نازگل غیاثی

(پایه اول)

افرا السادات
حسینی
(پایه دوم)

(پایه اول)

آال اعتمادی فاطمه زهرا امانی عسل نجمی
(پایه دوم)

ملیکا زینلی

قبولی نمونه دولتی

فاطمه آزادیخواه
(پایه دوم)

زهرا
سرداری پور سارا گلستانی
(پایه سوم)

(پایه سوم)

هدیه
فیروزآبادی
(پایه ششم)

موفقیت های فرهنگی ،هنری و ورزشی:

رتبه برتر سرود ،نمایش و تئاترصحنه ای و سرود همگانی شهرستان ،رتبه اول مسابقات احکام ،منتخب مسابقات قرآن ،منتخب
مسابقات کتابخوانی ،رتبه اول شهرستان و رتبه دوم استان در مسابقات بسکتبال.

از زحمات و تالش های صادقانه و دلسوزانه همکاران گران قدر ،کمال تشکر و قدردانی را می نمایم.
موفقیت و سربلندی شما عزیزان را از خداوند متعال خواهانم.

موسس :صدیقه قنادزاده

آدرس :خیابان ولی عصر ،جنب دبستان مهدیه 1تلفن42307782 -42301323:

فرهنگ و هنر

negarestan76

گفتگو با خانم خانه داری که در بسیاری هنرها سررشته دارد

از فیلم شیار143
تا داوری
موتورسواری مردان
معظمه صادقی

گفتگو با بانویی که در دهس�الگی رانندگی را فرا گرفت و در
میانس�الی داور مسابقات موتور س�واری و در پنجاه سالگی
رقیب رالی آقایان اس�ت جذابیت خ�ودش را دارد .با او قرار
مصاحبه گذاشتیم و این گفتگو درست در روز یکم شهریور
زادروز تولّدش در دفتر نشریه انجام شد .همراه همکارانم با
تولدی مختصر غافلگیرش میکنیم و سپس سؤاالتم را از او
در بخشهای مختلف می پرسم.
نجمه فروتنی ،خانم گش�ادهرویی اس�ت و همیشه منحنی
لبخند بر چهرهاش نمایان است .او اگرچه خانه دار است اما
حضورش در خارج خانه بیشتر از داخل خانه است .از حضور
در جلسات سیاسی گرفته تا ف ّعالیتهای ورزشی و هنری و
کارهای صنفی مثل خیاطی و رن�گ آمیزی و انجام کارهای
تأسیس�اتی که در همه ی آنها مه�ارت دارد .نجمه فروتنی
این هفته مهمان سرویس فرهنگ و هنر نگارستان بود .این
گفتگو را با هم می خوانیم.
◄ ب�ه ش�ما زن همه ف�ن حریف
می گویند .ابتدا خودتان را بیشتر
معرفی کنی�د و بعد بگویید دلیل
این عنوان برای شما چیست.؟
متول��د  46هس��تم زاده ش��هربابک،
ولی ساکن س��یرجان .در یک خانواده
پرجمعیت متولد ش��دم ،فرزند پنجم
خانواده هستم و در سال  65هم ازدواج
کردم .حاصل ازدواجم سه دختر به نام
های زهرا ،راحله و طاهره میباشد که
زهرا و راحله فارغ التحصیل مهندسی

کامپیوتر و معماری هس��تند و طاهره
محصل رشته گرافیک است .دوتا
نیز ّ
ن��وه ه��م دارم و مادربزرگ ش��دهام!
(باخن��ده) دلیل همه ف��ن حریفی را
هم بای��د از همانهایی بپرس��ید که
میگویند.
◄ نجمه فروتنی در منزل چگونه
مادری است؟
مثل همه مادران ،مادرانه به بچههایش
و ن��وه های��ش رس��یدگی میکند ،با
عش��ق آشپزی می کند ا ّما در کنارش

دس��تی در تمام��ی امور ف ّن��ی منزل
مثل لوله کش��ی ،برقکشی و ...دارد و
روحیات و هیجانات سیاس��ی و
زنی با ّ
اجتماعی است.
◄ ش�ما در کجای سیاست جای
می گیرید و به چه جرگه سیاسی
تعلق دارید؟
گرای��ش م��ن اص�لاح طلبی اس��ت
و همیش��ه ب��ه جلساتش��ان دعوتم
میکنند.
◄ سیاس�ت ورزی برای زنان چه
حکمی دارد؟
هم��ان حکمی که برای آقای��ان دارد.
زن��ان هم جزو جامعه اند ،دارای تف ّکر
و اندیشهاند و دوست دارند در جامعه
مثل آقایان در حوزه های اجتماعی و
سیاسی تعیین کننده باشند.
◄ شما سابقهی زیادی در ف ّعالیت
ه�ای هنری از جمل�ه تئاتر دارید
ولی فکر کن�م اوج این ف ّعالیت ها
حضور ش�ما در فیلم سینمایی و
معروف «شیار »143است .چه شد
به شما در این فیلم نقش یک مادر
شهید سپرده شد؟
از آنجا که قرار بود بخشی از این فیلم
در اس��تان کرمان و ش��هر سرچشمه
فیلمبرداری و تهیه شود لذا با توجه به
سابقهای که در ف ّعالیتهای سینمایی و
تئاتری داشتم از سوی انجمن نمایش
سیرجان و جناب آقای خاکسارپور به
تهیهکنندگان شیار  143معرفی شدم
و پس از آنکه تس��ت انجام شد من را

برای بازی در این فیلم انتخاب کردند.
◄ داستان فیلم چه بود و شما چه
نقشی بازی کردید؟
داس��تان واقعی بود مربوط به دو س��ه
شهید دفاع مقدس از مس سرچشمه
که در جنگ ش��هید شده بودند و من
ه��م نقش یک م��ادر ش��هید را بازی
کردم.
◄ بازیگ�ر نق�ش اول فیل�م چه
کسی بود؟
مریال زارعی نقش اول فیلم بود که او
هم در نقش یک مادر ش��هید در فیلم
ظاهر شد.
◄ جز شیار  143در چه فیلمهای
دیگری بازی کرده اید و کدام یک
بیشتر به دل تان نشسته است.؟
فیلم های کوتاه «شیشههای خاطره»
ب��ا موض��وع خانوادگ��ی« ،قمقمه» با
مقدس و «یوس��ف» با
موض��وع دفاع ّ
موضوع سرگذش��ت یک ک��ودک که
همه خوب بودند ا ّما ش��یار  143چیز
دیگری بود.
◄ در تئاتر چگونه رشد کردید؟
اولی��ن تئاتری بازی ک��ردم در دوران
کودکی ام بود و بعد از آن در نوجوانی
و جوانی ادامه دادم تا اینکه با تشویق
آقای محمود س��توده به نویسندگی و
بازیگری بیش��تر روی آوردم و همین
باع��ث ش��دکه در س��ال 80نمایش
طنز «دو عروس در یک عروس��ی» را
خودم نویسندگی و کارگردانی کنم و

طاهره دخترم ک��ه در آن زمان چهار
سال بیشتر نداش��ت نیز در آن نقش
آفرینی کرد .بعد از آن نیز نویسندگی
و کارگردان��ی نمایش��نامههایی چون
«شمس��ی خانم» که در س��ینما اجرا
ش��د و خانم بهنوش بختیاری نیز که
مهمان اجرایمان بود مرا بسیار تحسین
کرد و همچنین تئاتر«نگو شفتالو بگو
هلو» که در بهزیس��تی برای کودکان
بیسرپرست اجرا کردیم.
◄ اس�م دخترت�ان طاه�ره را
آوردی�د .او در اوای�ل ده�ه  80از
بچهگی به عنوان خبرنگار کوچولو
عالقهاش را به روزنامهنگاری نشان
می داد .طاهره االن کجاست و چه
میکند.؟
او هم س��ن و س��ال نگارستان است و
بخاطر همان عالقه که به روزنامهنگاری
داشت در دانشگاه گرافیک می خواند
که به نوعی ب��ه روزنامهنگاری مرتبط
است.
◄ خانم فروتن�ی برویم به حوزه
ورزش و مس�ابقات رال�ی .لق�ب
پلنگ رالیهای سیرجان از کجا به
شما رسید؟
من از بچگی عالقه به رانندگی داشتم
و از ده س��الگی رانندگ��ی را آموختم.
هرکجا موتورس��یکلتی میدیدم سوار
می ش��دم و دور میزدم .این عالقه در
وجودم ماند تا اینکه اولین بار در سال
نود در مسابقات رالی شرکت کردم و با
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آقایان رقابت کردم و قهرمان ش��دم و
نشان طال گرفتم.
◄ بع�د از آن چ�ه رتبههایی در
مسابقات رالی آوردید ؟
مدت��ی بع��د بهترین رانن��ده حرکات
نمایشی اس�لالوم در مس��ابقهای که
آقای��ان ه��م بودند ش��دم .همچنین
دارنده مدال طال و برنز( 150کیلومتر)
مس��ابقات رانندگ��ی و حکم قهرمانی
رالی نیروی دریایی را در رزومه کاریام
به ثبت رس��اندم و در حال حاضر داور
مسابقات موتورسواری آقایان هستم.
◄ چه خاطره ای از این مسابقات
دارید؟
در همان اولین مس��ابقه رالی که سال
 90داشتم ماشینم در بیابان گیر کرد
و من با چادرم آن را بکس��ل کردم و تا
انتهای خ��ط رفتم این مقاومت من پا
به پای مردان در مسابقه باعث کسب
مقام ویژه برای من شد.
◄ نظر اطرافیانتان به ف ّعالیتهای
شما چگونه است؟
بعضی ها تحس��ین می کنند خصوصا
آقایان بدون هیچ حس��ادتی .خانواده
ام نی��ز هیچگاه مانع ف ّعالیت روحیهی
مردانه من نبودند و تشویق میکنند.
◄ و حرف پایانی ...
تش��کر می کنم از حامی همیشگیام
نش��ریه نگارس��تان عزیزک��ه طاهره
دخترم نیز همزاد اوست .تشکر دومم
از خانواده ام اس��ت و همچنین تشکر
میکنم از آقایان ستوده و خاکسارپور
پیشکس��وتان تئات��ر و آق��ای فهیمی
مسئول گروه تئاتر سیاه که همه شان
مش ّوق من بودند.

■
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نوشته هایی از سر دلتنگی
محمدعلیآزادیخواه

تشنگی را می توان تح ّمل کرد ،اما
فریب شربت را نه

■ خورشید ،به خیالم ،حاصل جمع هزاران ستاره است.
ِ
درخت برهنه ی بی
■ پرن��ده ی خوش بی��ن روی
برگ برای شکوفه های بهاری نغمه سرایی می کند.
جهان سومی ها ،درآینه ی شکسته ی زندگیمان فقط جسم متالشی
■ ما
ِ
شده مان را می بینیم.
چهاردهم ما ِه قمری ،باد به خیالش چراغ ستارگان را با لکه ی
■ در شب
ِ
ابری خاموش کرده است.
پس پرده
بلبل
■ ِ
بدبین « ُغنچه پیشانی» ،با خوش خیالی وآرزو پروری ،از ِ
ِ
ی اشکش بین شاخه های برهنه ی زمستانی دیگر دنبال گل های بهاری
نمی گردد ُ (.غنچه پیشانی :کنایه از اَخمو ،اَخم رو ،اخمه رو ،عبوس،گرفته،
ابرو به هم کش��یده ،عینهو چهره ی کسی که «بزش ازکوه باال رفته» یا
«گاوش گریخته» یا «کشتی هایش غرق شده» است).
■ بلبلی که ُگل به مِنقار بگیرد ،نمی تواند برای بهار نغمه سرایی در خوری بکند.
(گل ب��ه منقار گرفتن بلبل :از روی فخر و به خود نازیدن و خود نمایی ،لباس
های پُر َزرق و بَرق و شیک پوشیدن .درخور :سزاوار ،شایسته ،مناسب ،الیق).
■ آدم بدبین سراب را در لیوان خالی هم می بیند.
■ در سرزمین های ساکت ،فقط سکوت است که فریاد می کشد.
■ باران جان ش��یرینش را همراه با قشنگترین رنگین کمان به گل های
تشنه پیشکش کرد.
■ رو ِد سراب از چشمه های تشنه سرچشمه می گیرد.
تحمل کرد ،اما فریب شربت را نه.
■ تشنگی را می توان ّ
■ توفان که زورش به جنگل نمی رسد ،ریشه ی تک درخت ها را از گِل می کشد.
■ وقتی چهره واقعی ات را نشانمان دادی؛ شیشه ی دلمان شکست.
■ اگر ش��ب ها حواس��ت جمع باش��د وگوش تیز کنی ،در می یابی که
ستارگان همه همصدا شعا ِر مرگ بر تاریکی سر می دهند.

خبر

مرگ پیشکوست روزنامه نگاری

جلیل مظهری ،نویسنده و روزنامهنگار کرمانی روز
سه شنبه  31مرداد به علت عارضه قلبی در سن
76سالگی دار فانی را وداع گفت.
مظهری که از اوایل دهه  40به همکاری با روزنامهها
روی آورد ،در 10سال اخیر سردبیر هفتهنامههای
«توتیا» و «صبح کرمان» بوده است .از او که طبع
شعر نیز داش��ت  13اثر در حوزه شعر و نثر و نظم
برجا مانده که کتابهای «از خاک تا افالک»« ،مدعیان مهدویت»«،تاریخ
کرمان»« ،از قاجار تا انقالب» و «شرحی بر بلبلنامه» از مهمترین این آثار
است .جلیل مظهری روز چهارشنبه در کرمان تشییع و در قطعه هنرمندان
بخاک س��پرده شد .اس��تاندار کرمان و مدیر کل ارشاد استان در پیام های
جداگانه ای درگذشت این روزنامه نگار پیشکسوت را تسلیت گفتند.

رتبه های برتر کنکور سراسری  96عضوکانونفرهنگیآموزشی(قلمچی)نمایندگی شهرستان سیرجان
همی

ن امروز ثبتنام کنید

تجربی:

امیرحسین قاسمینژاد رائینی
رتبه  1کشوری
فاطمه زرگری کرد کالیی رتبه 30
الهه شهبا رتبه 211
فائزه زیدآبادی رتبه 279
مریم محمودآبادی رتبه 357
سارا بهرامآبادی رتبه 421
سجاد طاهری رتبه 430
مهال ایراننژاد رتبه 455
فاطمه صادقی رتبه 458
امین عزتآبادی رتبه 467
حسام عسکری رتبه 485
پیمان نژاد شاهبداغی رتبه 552
مهرناز قرائی رتبه 563
فاطمه قرائی رتبه 611
امیررضا رادفر رتبه 633
امیرمحمد شاهمرادی رتبه 656
ساناز محمودآبادی رتبه 761
عارفه صفی پور رتبه 922
رقیه ساالرپور رتبه 1004
علی خواجونژاد رتبه 1027
علی صادقی رتبه 1097

ثبتنام از

دوم دبستان تا کنکور

میالد خوبیاری رتبه 1182
پرستو زیوری رتبه 1278
حبیبه عزتآبادی رتبه 1306
محمدمهدی مسلمی رتبه 1442
آرین شاهمردای رتبه 1710
مریم متقی رتبه 1764
ناهید محمدی رتبه 1837
علی خراسانی رتبه 1880
پارسا حریفی رتبه 2004
الهام افالطونی رتبه 2020
پونه جهانشاهی رتبه 2044
جواد شیخسیوندی رتبه 2047
الناز خضری رتبه 2060
عاطفه قرائی خضری رتبه 2090

ریاضی:

فرزاد نودیننژاد رتبه 54
حمید شهبا رتبه 140
مهدی اسکندری رتبه 222
امین صداقتی رتبه 400
محمدعلی محمودی رتبه 572
محمد صفی جهانشاهی رتبه 573
علی دیندار پاریزی رتبه 675
مسعود سعیدیان رتبه 675

حضور این دانش آموزان در عکس سندی بر اعتماد و استفاده از برنامه های کانون است

بهنام برقی رتبه 688
فاطمه کاظمی رتبه 783
علیرضا قاسمی رتبه 1035
فاطمه محمودآبادی رتبه 1101
زهرا امیری رتبه 1132
محمدعلی قاسمی رتبه 1380
میالد موسوی رتبه 1383
حسن گلزاری رتبه 1427
بهنام شجاعی رتبه 1518
سعید مکیآبادی رتبه 1550
حامد پورجعفرآبادی رتبه 1724
پوریا بلوردی رتبه 1798
هادی پورحسینعلی رتبه 1802
یزدان جعفری رتبه 1866
میالد فخرآبادی رتبه 1930
رضا بحرانی رتبه 2011
محمد محمودی کردی رتبه 2075

انسانی:

سارا نصرتآبادی رتبه 398
سحر کشاورز رتبه 586
منصوره جهانشاهی رتبه 676
علی صفرزاده رتبه 725
فاطمه زنداقطاعی رتبه 790

رضا روحاالمینی رتبه 1145
فریده شول رتبه 1448
زهرا جمشیدی دهنوی رتبه 1612

زبان:

فاطمه زرگری کرد کالیی رتبه 5
امیرحسین قاسمینژاد رائینی رتبه 10
میالد خوبیاری رتبه 247
محمدامین عربی رتبه 430
هانیه اسدی رتبه 497
آرمین مکیآبادی رتبه 705
رضا گلمحمدی رتبه 753

هنر:

نسترن درهگرایی رتبه 25
مهال ایراننژاد رتبه 151
معظمه قریشی رتبه 172
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negarestan76

گفتگو

negarestan76

گفتگو با نماینده مردم سیرجان و بردسیر

بیژن ادبی

		

دولت دوازدهم پس از رأی اعتماد مجلس ش�روع
ب�کار کرد .کابین�ه دوم روحانی به نس�بت کابینه
قبلی دچار تغییرات شد و نیمی از وزرای قبلی در
دولت دوازدهم حضور ندارند.
ب�ه منظور اطلاع از جو مجل�س در آن روزها در
مواجهه با اعضای دولت جدید با شهباز حسنپور
نماین�ده مردم س�یرجان و بردس�یر ک�ه خود در
موافق�ت و مخالفت دو تن از وزرای پیش�نهادی
کابین�ه روحان�ی در مجلس صحبت ک�رد تلفنی
گفتگ�و کردی�م .در این گفتگو به م�واردی هم از
حوزه انتخابیه پرداخته شد و نظر او را در ارتباط با
مسائل شهری نیز جویا شدیم.

◄آقای حس�ن پ�ور! َجو ُکلی
مجلس نسبت به کابینه جدید
توجه به اینکه
آقای روحانی با ّ
شما خودتان در متن مذاکرات
و جری�ان رأی اعتم�اد ق�رار
داشتید چگونه بود؟
ببنی��د در ماج��رای اخی��ر یکی از
بهتری��ن نمون��ه ه��ای همدل��ی و
انسجام در مجلس شورای اسالمی
رق��م خ��ورد و مجل��س بج��ز یک
مورد با رأیی بس��یار ب��اال ،دولت را
از بهارس��تان تا پاستور بدرقه کرد.
توج��ه نمایندگان
مهمترین نکتهّ ،
به مشکالت اساس��ی جامعه بود و
اینکه دولت میبایست تا پایان سال
یک میلیون شغل در کشور ایجاد و
برای مش��کالت اقتصادی مردم نیز
چ��اره جویی کند .با این ش��رایط،
مجلس سعی کرد نهایت همکاری
و همراه��ی را با دولت در راس��تای
اجرای َم َنویات مقام معظم رهبری
داشته باشد .ایشان در خطبه های
عید فط��ر نقل به مضمون فرمودند
ک��ه دول��ت بای��د هرچه س��ریعتر
تش��کیل ش��ود و کابین��ه کارش
را ش��روع کن��د تا هرچ��ه زودتر از
مش��کالت مردم گرهگش��ایی شود.
مباحث تولید ،معیش��ت مردم ،آب

و محیط زیست از اهم دغدغههای
مردم هس��تند و مأموریت دیگری
که رهبر انقالب در مراسم تنفیذ به
دولت دوازدهم مح ّول کردند ،بحث
ارتباط بین الملل اس��ت .دیدیم که
در روز تحلیف بیش از یکصد کشور
در این مراسم شرکت کردند و این
البته نشان از عالقهمندی روزافزون
دیگر کش��ورها به برقراری روابط با
توجه به جمیع
کش��ور ما دارد .ب��ا ّ
المللی
ن
بی
ش��رایط
این ش��رایط و
ِ
جه��ان و منطقه ،مس��تلزم آن بود
که دولت و مجل��س در هماهنگی
بیش��تر با یکدیگر باش��ند تا دولت
بتواند با پشتوانه محکمتری ف ّعالیت
کند .همانطور که مش��اهده کردید
نماین��دگان نی��ز در ی��ک فض��ای
دوس��تانه ،در حوزه ه��ر وزارتخانه
دغدغهها و برنامههای پیشنهادی و
انتقادات خود را مطرح کردند.
◄ب�ا توج�ه ب�ه آنچ�ه گفتید
ن�دادن رأی اعتم�اد ب�ه وزیر
پیش�نهادی نی�رو ک�ه از
وزارتخانههای زیربنایی کشور
اس�ت چه دلیلی داش�ت .شما
خودت�ان مخال�ف بودی�د ی�ا
موافق؟
آقای بیطرف وزیر با تجربه ای بود

انتظارها از تیم اقتصادی دولت
بیشتر بود
باتوجه به تغییرات ایجاد شده در برخی وزارت خانه های دولت مدیرانی نیز که
در شهرستان نتوانسته اند رضایت مردم را جلب کنند تغییر می کنند .این خواست مردم است و
من هم این درخواست را تا پایان پیگیری می کنم
 مدیریت گل گهر بسیار خوب دارد عمل می کند و هر گونه شایعه جابجایی در این حوزه
نوعی بازارگرمی است و به هیچ وجه واقعیت ندارد

و م��ن ب��ه او رأی موافق دادم ولی
ماجرای رأی نی��اوردن او ،تنها به
این دلی��ل روی داد که تعدادی از
نمایندگان اس��تانها ،خواستههای
شهرس��تانی و ح��وزوی را مطرح
کردن��د .گمان میکن��م علّت عدم
توفی��ق او ،اش��تباه نماین��دگان
ب��ود که مس��ائل منطق��های را بر
منافع ملّی ترجی��ح دادند .در این
مورد متأس��فانه ب��ه دغدغههای
شهرس��تانی به نسبت کالن نگری
ملّی اولویت بیش��تری داده ش��د و
به جای آن که ایرادات و انتقادات
معطوف به برنامهها باشد ،معطوف
به درخواستهای استانی شد که
جایگاه ظهور و بروز این خواستهها
در این جلسه نبود و شایستهتر آن
هست که نمایندگان این دغدغهها
را در قالب س��وال و ی��ا تذ ّکر ابراز
کنند.
◄در ای�ن زمین�ه عملک�رد
فراکس�یون ه�ا در مجل�س
چگونه بود؟
م��ن خ��ودم عض��و فراکس��یون
مس��تقلّین مجلس هستم ولی در
جری��ان رأی اعتم��اد ب��ه وزرا در
مجل��س ،فراکس��یون اصولگرایان
از موفقیت بیش��تری نسبت به دو

فراکسیون دیگر یعنی مستقلّین و
امید برخوردار ب��ود و آنان ضمن
مختصات
اینکه دیدگاه سیاسی و
ّ
خودشان را حفظ کردند ا ّما همان
ابت��دا گفتندکه بخاطر منافع ملّی
در هماهنگ��ی ب��ا دول��ت حرکت
میکنی��م .فراکس��یون امی��د هم
یکس��ره
ب��ا رأیگی��ری تکلیف را َ
و اع�لام کرد که به ه��ر  17وزیر
رأی مثبت خواهد داد .فراکسیون
مس��تقلّین هم به صورت ف ّعال در
صحن حض��ور داش��ت و موافقت
و مخالف��ت ب��ا وزرا را ب��ه صورت
شفاف بیان میکرد .به هر صورت
س��ه فراکس��یون مجلس از جمله
فراکس��یون مس��تقلین در موارد
زی��ادی هماهن��گ کار کردن��د.
وقت��ی وزیر دف��اع  260رأی اخذ
میکند ،نش��ان دهنده آن اس��ت
جدی
که هر  3فراکسیون به طور ّ
پای کار بودند .وزرای بهداش��ت و
درمان ،کشور و وزیر اطالعات نیز
بر همین منوال ب��ا باالترین رأی
اعتماد توانستند در کابینه جدید
حض��ور پیدا کنند .وزرای خارجه،
نف��ت ،ورزش و حتی وزرایی مثل
وزیر راه و شهرسازی و یا وزیر کار،
در مقایس��ه با دور گذشته کابینه،

جناب آقای مهندس احمدی پور
ریاست محترم اداره آب روستایی شهرستان سیرجان

با نهایت تاسف درگذشت پدر گرامیتان را حضور شما و خانواده
محترمتان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای
جنابعالی و خانواده محترم صبوری و شکیبایی مسئلت می نماییم.
خداوند قرین رحمتش فرماید.

شورای اسالمی روستای کریم آباد کفه

جناب آقای محمد عسکری

رئیس محترم شورای اسالمی شهر سیرجان

جناب آقای ابوذر زینلی

نائب رییس شورای اسالمی شهر سیرجان

معضل کمآبی و نیروگاهها اس��ت
که نیاز به سرمایه گذاری خارجی
نی��ز دارد .وزارت عل��وم ه��م باید
بتواند ضرورته��ای امروز جامعه
را درک کن��د ،ارتب��اط صنعت با
دانش��گاه تقوی��ت ش��ود و ضمن
ارتقای س��طح علم��ی ،فرهنگی و
تحلیل مباحث روز سیاسی کشور
در م��ورد کارآفرین��ی و اش��تغال
ف ّعالیت بیش��تر و بهتری داش��ته
باشد.
◄ در دوره قبل�ی ش�ما از
تمام�ی وزرای پیش�نهادی
کابین�ه اول آق�ای روحان�ی
بطور کام�ل حمایت کردید ا ّما
ای�ن بار با یک وزیر یعنی وزیر
پیش�نهادی صنایع و معادن،
آق�ای ش�ریعتمداری مخالفت
نمودید .ای�ن در حالی بود که
طبق اخبار سایت های خبری
ش�ما یک هفته قب�ل از آن با
وزیر مذکور ،نشستی داشتید.
درآن جلس�ه چه گذشت و آیا
در م�ورد کاندیداتوری وی هم
صحبتی به میان آمد؟
در مورد ای��ن مخالفت باید عرض
کنم مخالفت من با ش��خص نبود.
م��ن ب��ا برنامهه��ای وی مواف��ق

آرای بیش��تری را کس��ب کردند.
وزی��ر آم��وزش و پ��رورش نیز با
آرای باالیی همراهی شد در حالی
قبل از آن گفته می ش��د ش��اید
رأی نی��اورد ولی او چ��ون از بدنه
متخصص
آم��وزش و پ��رورش و
ّ
ب��ود نماین��دگان همراهی کردند.
امیدوار هس��تیم ک��ه بطحایی با
اتفاق��ات مثبت پیش آمده ،بتواند
دغدغه ه��ای جامعه فرهنگیان را
مرتفع کند.
◄آق�ای بطحای�ی یکبار قبال
هم�راه ش�ما ب�ه س�یرجان و
بردس�یر آمده ب�ود .آن زمان
چه مسئولیتی داشت؟
معاون همی��ن وزارتخانه در امور
پش��تیبانی ب��ود و انصاف��اً مدی��ر
مثبتی اس��ت و تأثی��ر زیادی در
وزارت آموزش و پرورش دارد.
◄فکر می کنید دو وزارتخانه
ب�دون وزیر علوم و نیرو تا کی
تکلیفشان روشن می شود؟
این بستگی به اراده رئیس جمهور
محترم دارد .من امیدوارم این دو
وزیر هرچه زودتر معرفی و با رأی
مناسبی انتخاب ش��وند .در بحث
وزارت نیرو یکی از حوزههای مهم
و چال��ش برانگیز در ای��ن میان،

همکاران گرامی

جناب آقای جواد ایرانمنش و سرکار خانم فتحی
خانواده های محترم ایرانمنش پاریزی
درگذشت همکار ارجمند و زحمت کش

نبودم .هنوز ه��م فکر میکنم که
برنامهه��ای آقای ش��ریعتمداری،
حلاّ ل مش��کالت صنایع و معادن
ایران نیس��ت .احس��اس میکنم
وی بای��د در برنامهه��ای خ��ود
تجدی��د نظ��ر کن��د ول��ی چون
مجل��س رأی داده اس��ت من هم
سعی میکنم بتوانم قدمی در راه
هم��کاری بردارم .البت��ه مخالفت
من دلیل داشت و اعتقاد من این
اس��ت که معادن بای��د جایگزین
درآمده��ای نفت��ی و پاس��خگوی
نیازهای کش��ور باش��د .ما امروزه
نی��از ب��ه پتانس��یلهای درآمدی
بیش��تری داریم که حوزه معادن
اگر دچار بحران نباش��د میتواند
راه ح��ل مناس��بی ب��رای اقتصاد
تکمحصولی باش��د .متأسفانه در
ح��ال حاض��ر بس��یاری از معادن
دچ��ار تعطیل��ی و بالتکلیف��ی
هس��تند .من مس��ئول فراکسیون
اصناف در مجلس هستم و از این

منظر هم تقاضای خودم را مطرح
ک��ردم .آن جلس��ه بنده ب��ا آقای
ش��ریعتمداری که گفتید در مقام
معاون اجرایی رییس جمهور بود
ضمن اینکه بحثهای مربوط به
کابینه نیز در آن نشس��ت مطرح
تصدی
ش��د .نام وی ابتدا ب��رای ّ
وزارتخانهای دیگ��ر به میان آمده
بود .البته گفتوگوی ما حول سفر
رئی��س جمهور بود ،چون ایش��ان
مع��اون اجرایی بود .م��ن معتقد
هستم که بسیاری از وزارتخانهها،
بنا به محتوای کارکردش��ان ،قابل
جابهجای��ی به اس��تان هس��تند.
خصوص��اً اس��تانهایی ک��ه آن
وزارتخانه بیشترین مأموریت را در
آن مناط��ق دارد .این ماجرا باعث
ش��ده که سرمایهگذاری در تهران
متمرکز شود و حاشیهنشینی و به
ت ََبع آن جمعیت افزایش پیدا کند.
این قضایا با روحیه عدالت محوری
نظام اسالمی منافات دارد.


جناب آقای احسان یزدی
خانواده محترم موسایی پور

مرحوم مشهدی غالمرضا ایرانمنش

با نهایت تاسف مصیبت وارده را خدمت شما

را که زحمات زیادی در پیشرفت و توسعه دانشگاه پیام نور
سیرجان در سالهای اولیه تاسیس این دانشگاه متحمل شد،
به شما تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم ُع ُل ّو درجات را
از بارگاه ایزد منان مسئلت می نمایم.

متعال شادی روح آن مرحوم و صبر و سالمت

دکتر محمد علی کریمی
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور

بزرگواران تسلیت عرض نموده ،از درگاه خداوند

بازماندگان معزز را مسئلت می نمایم.

سیباموتور-نبوی

جناب آقای حاج محمد اسماعیل خواجویی

اعضای محترم پنجمین دوره
شورای اسالمی شهر سیرجان

اعضای محترم چهارمین دوره شورای اسالمی شهر سیرجان

بی تردید حضور شما در شورا فرصت مغتنمی است که با همکاری های بی شائبه تمامی کارکنان سخت کوش شهرداری

بدینوسیله الزم می دانم از زحمات ارزنده و تالش های بی شائبه جنابعالی در مدت تصدی ریاست

بتوانیم سیرجانی آباد و پیشرفته برای شهروندانی که الیق بهترین ها هستند را بسازیم آنچه باعث سرافرازی و
سربلندی است خرسندی مخلوق و خشنودی خالق است .ورود شما و آغاز فعالیت پنجمین دوره شورای اسالمی شهر

سیرجان را خدمتتان تبریک عرض نموده و از درگاه باریتعالی برایتان آرزوی سالمتی و موفقیت دارم.

رضا سروش نیا  -سرپرست شهرداری سیرجان

به اطالع کلیه مالکان خودرو تاکسی فرسوده تا مدل  1386می رساند

طرح اسقاط بدون جایگزین در حال راه اندازی می باشد و مالکان تاکسی های
فرسوده می توانند جهت ثبت نام به سازمان تاکسیرانی مراجعه نمایند.

سازمان تاکسیرانی درنظر دارد جهت تکمیل و تجهیز خطوط فرودگاه و راه آهن و همچنین رفاه حال
شهروندان و مسافران خطوط مورد نظر ،تعداد  30دستگاه خودرو تاکسی آریو را به افراد واجدالشرایط
واگذار نماید .لذا متقاضیان می توانند حداکثر تا پایان شهریور ماه جاری جهت کسب اطالعات بیشتر به
سازمان تاکسیرانی ،واقع در بلوار قائم ،جنب  CNGمراجعه نمایند.

سازمان اتوبوسرانی و تاکسیرانی

شورای اسالمی شهر سیرجان و همچنین دیگر اعضای محترم چهارمین دوره شورای اسالمی

تقدیر و تشکر بعمل آورم.

رضا سروش نیا
سرپرست شهرداری سیرجان

آگهی تجدید مناقصه (نوبت دوم)

شهرداری سیرجان در نظر دارد جدولگذاری پروژههای ترافیکی را بر اساس فهرست بهاء ابنیه سال  96از طریق مناقصه عمومی به
پیمانکار واجد شرایط که دارای حداقل رتبه  5ساختمان و ابنیه از معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور باشد 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  94/179/383ریال (نود و چهار میلیون و یکصد و هفتاد و نه هزار و سیصد و هشتاد و سه 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 -2 .در صورتیکه نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنها به ترتیب ضبط
خواهد شد -3 .به پیشنهادات مخدوش ،مشروط و ناقص رسیدگی نخواهد شد -4 .سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در
اسناد مناقصه موجود میباشد -5 .شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مجاز و مختار است -6 .تاریخ تحویل پاکات 96/6/14
میباشد -7 .تاریخ بازگشایی پاکات  96/6/14ساعت  18میباشد.
برآورد اولیه به مبلغ  1/883/587/650ریال میباشد
روابط عمومی شهرداری سیرجان

◄ ش�ما در مجم�وع کابین�ه
جدی�د روحان�ی را در قی�اس
با کابین�ه پیش�ین وی چگونه
ارزیابی میکنی�د؟ آیا به لحاظ
چینش وزرا قویتر و کارآمدتر
شده است و یا بالعکس؟
در پاس��خ به این سؤال باید عرض
کنم ک��ه م��ن حقیقت��اً کابینه را
بهتر و کارآمدتر از گذشته ارزیابی
نمیکن��م و ب��ه وی��ژه در زمین��ه
ش��دت
اقتص��ادی ،کابین��ه را ب��ه
ّ
ناهماهن��گ میدان��م .در حالیکه
انتظ��ار مجلس بیش��تر از این بود.
درست اس��ت که تمامی این روند
انتخاب ش��خص مورد نظ��ر برای
وزارت از اختی��ارات رئیس جمهور
اس��ت ،اما از منظر من میبایس��ت
فرمانده��ی اقتص��ادی دول��ت در
دس��ت یک نفر و متمرکز باش��د تا
تصمیمات به صورت حس��اب شده
و دقی��ق گرفته ش��ود در حالیکه
مش��اهده م��ی کنی��م در دول��ت

چندصدای��ی در این ح��وزه وجود
دارد که به هیچ وجه به نفع کشور
نیس��ت ،مخصوصا در شرایط فعلی
کش��ور که برای ایجاد یک میلیون
ش��غل و ح��ل مش��کل  5میلیون
بیکار در آینده نیازمند هم صدایی
برای رس��یدن به توافق و تعادل در
اقتصاد ایران هستیم .ببینید ساالنه
 800ه��زار نفر ف��ارغ التحصیل به
جمعیت کش��ور افزوده میشود که
در صورت عدم تحق��ق برنامههای
مدون اقتصادی و معیشتی و شاغل
کردن آنان ،تم��ام این جمعیت به
جامعه بیکاران افزوده خواهد ش��د.
ما باید بتوانیم س��االنه بیش از یک
میلی��ون و  300هزار ش��غل ایجاد
کنیم تا در طول پنج ،ش��ش سال
آینده بخش��ی از مشکالت ناشی از
بیکاری تعدیل شود.
◄مهمترین مص ّوباتی که برای
تصوی�ب در مجل�س پیش رو
دارید چیست؟

یکی از مص ّوبات ما که در مرحله
تأیید ش��ورای نگهبان قرار دارد،
تخصیص  5هزار میلیارد تومان از
صندوق توسعه ملّی برای اشتغال
روس��تایی اس��ت ک��ه امیدواریم
هر چ��ه زودت��ر اجرائی ش��ود و
مش��کالت مردم در ای��ن زمینه
کمتر ش��ود .این ط��رح محصول
تالش مش��ترک دولت و مجلس
ب��ود و در کمیس��یون برنام��ه و
بودج��ه ک��ه م��ن نیز عض��و آن
هستم ،مطرح و بررسی شد .یکی
از برنامه هایی نیز که به ش��خصه
دنب��ال آن بودم و ب��ا لطف خدا
توانس��تم برای گرهگش��ایی امور
ش��هری به س��رانجام برسانم ،در
مورد آب روس��تایی سیرجان بود
که کلیه نیازها و کمبودها را ّ
حل
و فصل میکند و مص ّوب ش��د که
مبلغ  10میلیارد تومان در اختیار
شهرستان قرار گیرد .جزئیات این
طرح به زودی در اختیار رسانهها
قرار خواهد گرفت .خوش��بختانه
بسیاری از درخواستهای ُم َع َوق و
معطل مانده سیرجان را توانستم
درهمی��ن جلس��ات رأی اعتماد
پیگی��ری کن��م که تمام��ی وزرا
حضور داشتند و فرصت بیشتری
داش��تیم که چالشها و مشکالت
مردم را با س��هولت بیش��تری با
آنان درمیان بگذاریم که البته در
این خصوص ،توافقنامههایی نیز
ش��کل گرفت که به زودی اطالع
رسانی خواهد شد.
◄ پیگی�ر چ�ه برنام�ه های
دیگ�ری ب�رای شهرس�تان
هستید؟
دریک��ی ،دو هفت��ه اخیر چندین
جلسه با هیأت مدیره ،مدیر عامل
گلگهر ،مدیرعامل بانک س��په و
اس��تاندار در کرمان داش��تیم که
توافقاتی در این جلس��ات حاصل
ش��د .تا پای��ان امس��ال بیش از
 2هزار نف��ر توس��ط پیمانکاران
گلگهر به کارگرفته می ش��وند.
ای��ن موضوع به معنی اس��تخدام
تمامی ای��ن افراد در مجتمع گل
گهر نیست بلکه در پروژههایی که

جناب آقای مهندس نادری
ریاست محترم اداره برق شهرستان سیرجان

حسن همکاری و مساعدت جنابعالی و همکاران محترمتان در توسعه
شبکه برق پاریز قابل تقدیر و تشکر است .موفق و سربلند باشید.

بخشداری ،شهرداری و شورای اسالمی شهر پاریز

جناب آقای مهندس

محمـد
عسکری

انتخاب بجا و شایسته جنابعالی را با رای قاطع به عنوان
ریاست شورای اسالمی شهر سیرجان تبریک عرض نموده،
از خداوند منان موفقیت و سربلندی شما را خواهانیم.

حاج حسن حیدری و محمود حیدری
(دهیار محمد آباد باغچوبی)

ماجرای رأی
نیاوردن وزیر
پیشنهادی نیرو،
خواستههای
شهرستانینمایندگان
و اصرار و اشتباه آنها
بر مسائل منطقهای
بود که متأسفانه
آن را بر منافع م ّلی
ترجیح دادند

مطالعات آن انجام شده و در حال
اجرا است به کار گرفته میشوند.
تأکی��د م��ا ب��ر روی گزین��ش
نیروه��ای بوم��ی در شهرس��تان
اس��ت .باز ه��م تصری��ح میکنم
این اف��راد در گلگهر اس��تخدام
نخواهد ش��د بلکه در شرکتهای
فکورصنعت ،پاریز پیشرو صنعت،
گه��ر خدمات ،گه��رروش ،فوالد
ایرانی��ان و مع��ادن  1تا  6به کار
گرفت��ه خواهن��د ش��د و ب��ا این
کار امیدواری��م بتوانی��م بخش��ی
از نگرانیه��ای جامع��ه در زمینه
اش��تغال را کاهش بدهیم .توافق
دیگر ،سرمایه گذاری گلگهر در

جناب آقای

مهندس حسین اسکندری نسب

بدین وسیله صمیمانه ترین تقدیر و تشکر خود را از عملکرد
جنابعالی در اداره برق بخش پاریز اعالم داشته ،از تالش های بی
دریغ شما سپاسگزاریم.

بخشداری ،شهرداری و
شورای اسالمی شهر پاریز

جناب آقای

ابوالقاسم اسفندیار پور

انتخاب شایسته شما به سمت ریاست مجمع
خیرین مدرسه ساز استان کرمان را تبریک گفته،
موفقیت و سربلندی جنابعالی را از درگاه خداوند
منان مسئلت داریم.

ناصر رئیسی زاده -اتحادیه صنف لوازم
یدکی اتومبیل و کامیون سیرجان

جناب آقای

یکی از بانک های شهرستان برای
بحث اشتغال خُ رد روستایی است
که برای کس��انی که درگذش��ته
ثب��ت ن��ام کردهاند قرار ش��د در
ای��ن زمین��ه  410میلیارد تومان
س��رمایه گذاری ش��ود .این طرح
از هفته آینده اجرا خواهد شد .با
توجه به این که دولت درخواستی
برای اس��تخدام نداش��ته اس��ت،
فع ً
ال هیچگونه اس��تخدام رسمی،
پیمان��ی ،قراردادی و ی��ا روزمزد
نخواهیم داش��ت .بای��د فرهنگ
سازی شود که زمینه کارآفرینی
در خانوادهه��ا تقوی��ت ش��ود تا
خوداش��تغالی ش��کل بگیرد و در
نتیجه آن ،هر ش��هروندی بتواند
تخص��ص خودش ب��ه ف ّعالیت
در ّ
بپ��ردازد .خصوص��اً در بخ��ش
فن��اوری اطالعات که ب��ازار کار
بسیار مناسبی دارد.
◄ ب�ا توجه به اینک�ه دولت
در س�طح بس�یاری از وزرا
تغیی�ر ک�رده آیا باید چش�م
انتظ�ار تغییرات در اس�تان و
شهرستان نیز باشیم یا آنکه
تغییر و تح ّولی ایجاد نخواهد
شد؟
در این م��ورد نظراتمان را جمع
بن��دی کردهایم و در چند مرحله
به اطالع وزرا و اس��تاندار محترم
رساندهایم .مدیرانی که نتوانستند
و نمی توانند رضایت مردم را جلب
کنند باید جایشان را به مدیران
توانمندت��ر بدهن��د ک��ه بتوانند
پاس��خگوی نیازها و خواستههای
م��ردم باش��ند .از چندم��اه قبل
س��ال ،پیگیر ای��ن موضوع بودیم
که به علّ��ت انتخاب��ات و اکنون
نیز رأی اعتماد ب��ه تعویق افتاد.
هماکن��ون نی��ز منتظر هس��تیم
تا هر چه س��ریعتر ای��ن مدیران
تعیین تکلیف ش��وند .م��ن قب ً
ال
در اینباره با مدیران شهرس��تان
اتم��ام حجت کردهام .متأس��فانه
در بسیاری موارد ساده ،دو مدیر
نمیتوانند مشکالتشان را رفع و
رجوع کنند و من مجبور میشوم
تا در تماس با مسئولین عالیرتبه
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مخالفت من با وزیر
صنعت و تجارت
مخالفت با شخص
نبود .من با برنامههای
وی موافق نبودم و
هنوز هم فکر میکنم
برنامههای
آقای شریعتمداری،
حلاّ ل مشکالت
صنعت و معدن در
کشور ما نیست
وزارتخان��ه ،آنها را حل و فصل
کنم ک��ه به هیچ روی قابل قبول
نیست چرا که هم وقت مسئولین
ارشد کشور تضییع میشود و هم
توان ما مصروف این اصطکاکها
می گردد که درس��ت نیست .لذا
از برخی مس��ئولین شهری گالیه
داری��م و اعالم هم کردیم که این
مدی��ران یا باید خود را با معیارها
و اس��تانداردها تطبیق دهند یا از
گردونه خارج ش��وند تا کار مردم
زمین نماند .این خواس��ت مردم
است و من هم این درخواست را
تا پایان پیگیری میکنم.
◄پیشتر ش�ایعه ای راجع به

جناب آقای مهندس طاهری
مدیرعامل محترم آب و فاضالب استان کرمان

جناب آقای مهندس میرشاهی

ریاست محترم اداره آب و فاضالب شهرستان سیرجان

جناب آقای مهندس اسالمی
ریاست محترم اداره آب شهر پاریز

تالش و همت شما بزرگواران در ارتقاء ،توسعه و

تعمیر شبکه آب شهر پاریز قابل تقدیر و تشکر
است .موفقیت و بهروزی روزافزون شما را از

خداوند متعال خواهانیم.

بخشداری ،شهرداری
و شورای اسالمی شهر پاریز

■
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تغیی�ر در مدیری�ت گل گهر
مطرح ش�د حت�ی ن�ام یکی
از مدیران س�ابق شهرس�تان
ب�رای جایگزینی مطرح ش�د
ک�ه او چندی پیش در پاس�خ
این سوال در گفتگو با یکی از
نشریات گفت برنامه ای برای
پذیرش این مسئولیت ندارد.
توضی�ح ش�ما در ای�ن رابطه
چیست؟
این ها واقعیت ندارد و بیش��تر به
بازارگرمی میماند .چنین چیزی
اص� ً
لا مط��رح نب��وده و نیس��ت.
جناب تقیزاده از مدیران موفق
شهرس��تان است و با تمام قدرت
دارد برنامه های توس��عهای را در
گلگهر پیش م��ی برد .جدای از
ای��ن ،حمای��ت ایش��ان از اجرای
طرح فاضالب ش��هری که مدتی
اس��ت اجرای آن ش��روع شده و
تخصصی که
یا پروژه بیمارستان
ّ
با تمام وجود دنبال می ش��ود در
راس��تای احساس مس��ئولیت در
قبال شهرستان است .پروژه هایی
که ما هم��واره دنبال آن بودهایم.
مگ��ر ما چقدر می توانس��تیم در
ارتباط ب��ا وزارتخانههای مربوطه
این پروژهها را درخواست و پیگیر
اجرایش باشیم و آخر سر بگویند
بودجه نداریم .همین طرح پروژه
فاضالب ش��هری س��الهای سال
روی زمی��ن مانده بود ولی االن با
درایت مدیران محترم گلگهر در
حال اجراست.
◄نظرت�ان راجع به ش�ورای
جدید و تغییرات ش�هرداری
در آینده چیست؟
م��ن از اعضای محترم ش��ورای
چهارم تش��کر می کنم و به آنها
خس��ته نباش��ید میگویم که با
وج��ود برخ��ی بح��ران هایی که
داش��تند تالشش��ان را کردن��د.
آقای خواجویی که آمد ش��ورا را
از حاش��یه هایی که برایش ایجاد
شد جمع و جور کرد و همهشان
تالش کردن��د اما ش��هرداری به
دلیل ضعف مدیریت و نداش��تن
برنام��ه در دوس��ه س��ال اخی��ر

7

من از اعضای
شورای چهارم
تشکر می کنم و
برای شورای جدید
آرزوی موفقیت
دارم و امیدوارم با
انتخاب شهرداری
باانگیزه ،بتوانند
خسارتهای وارده
در سالهای اخیر را
جبران کنند

تا پایان سال بیش از
 2هزار نفر
نیروی بومی در
شرکتهای طرف
قرارداد گلگهر
به کار
گرفته میشوند

نتوانست کار مثبتی انجام دهد و
مردم خیلی ضرر کردند .امیدوارم
ش��ورای جدید با مدیریت جناب
عس��کری که از نیروهای دلسوز،
متعه��د و بدون حاش��یه اس��ت
نس��بت به ش��هرداری حساسیت
ویژه ای داشته باش��ند و بدور از
اعمال سالیق سیاس��ی که برای
ش��هرداری و ش��هر ،س��م است
ش��هردار ب��ا انگی��زهای انتخاب
کنن��د ت��ا بلکه جبران خس��ارت
های گذشته بشود .من برای این
ش��ورا آرزی موفقیت میکنم و از
هرگونه حمایت و همراهی دریغ
نخواهم کرد.

سرکار خانم فروغ رضائیان

کسب مقام نائب قهرمانی شما را در مسابقات
کیوکوشین کاراته بین المللی کاپ اوراسیا کشور
ترکیه به شما و جامعه ورزش شهرستان سیرجان
تبریک عرض می نمایم.

اصغر شهکی
مدیریت آکادمی کاراته کویر

جناب آقای

جواد اسماعیل زاده

کسب مقام دوم در مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته آزاد
ایران و راهیابی به مسابقات جهانی چین را به شما و مربی
زحمت کشتان مجتبی عرب تبریک عرض می نمایم.

احمد خراسانی
رئیس هیات کاراته شهرستان سیرجان

جناب آقای سجاد ذاکری

کسب مقام سوم در مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته
آزاد ایران و راهیابی به مسابقات جهانی چین را به
شما و مربی زحمت کشتان اصغر شهکی تبریک عرض
می نمایم.

احمد خراسانی
رئیس هیات کاراته شهرستان سیرجان

جناب آقای

مهندس عباسلو

محمدرضا
عرب گوینی

مدیرعامل محترم شرکت جهان فوالد
بدینوسیله مراتب سپاس و قدردانی خویش را از خدمات
خالصانه ،زحمات بی شائبه و حسن همکاری جنابعالی با مجموعه
شهرداری سیرجان اعالم نموده برای شما آرزوی سالمتی و

ضمن تبریک آغاز به کار شورای پنجم که نوید بخش تحول در

توفیق روزافزون در تمام عرصه های زندگی می نمایم.

مدیریت شهری و توسعه و ترقی شهرستان سیرجان است ،امیدواریم در سایه تفکر جدید حاکم بر

رضا سروش نیا
سرپرست شهرداری سیرجان

شورای شهر شاهد تغییرات چشمگیر و رشد و توسعه شهرستان باشیم.

کارمندان کنسرسیوم جهان پیشرو
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negarestan76

رونمایی از آخرین شاهکار سامسونگ ،گلکسی نوت  8آمد

تمام نیازهای شما و بیشتر
نگاهی سریع به مهمترین ویژگیهای فبلت جدید کمپانی ُکرهای

لینکدین حاال از ویدیو هم پشتیبانی میکند
لینکدین معموال به عنوان شبکه مجازی برای
کسب و کارها و یافتن شغل شناخته می شود...

11:57

60

سامسونگ پس از رونمایی از نوت  ۸اعالم کرد
کاربرانی که پیش از این نوت  ۷را خریداری
کرده بودند ،می توانند موبایل فعلی خود را با
نوت  ۸تعویض کنند و تا  ۴۲۵دالر تخفیف
بگیرند..
12:00

55

هشتگ ( ۱۰ ) #ساله شد .نام آشنایی که بیشتر با
شبکه های مجازی گره خورده است...

12:00

40

ایوان بلس (افشاگر معروف دنیای موبایل در
توییتر) گفته که گوگل قصد دارد در تاریخ
 13مهر ماه نسل بعدی تلفن های همراهش را
با اسنپدراگون  836معرفی کند...

12:02

65

فرزند دلبندمان

علی اکبر دیانی فر

قبولیت را در آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی
در دوره متوسطه ،تبریک عرض نموده ،موفق و
سربلند باشید

پدربزرگ ،مادربزرگ و عموها

گ�روه دیجیت�ال :فاجع��ه انفجار
باطریه��ای گلکس��ی ن��وت  7در
سال گذش��ته باعث شد سامسونگ
عزم خود را برای عرضه محصوالتی
جذابت��ر و ایمنتر جزم کند و پس
از عرضه موفقیتآمیز گلکسی اس
 8و اس  8پ�لاس س��رانجام نوبت
به گلکس��ی نوت  8رسیده است .به
لطف افشاکنندههای مختلف که به
مد جدید دنی��ای دیجیتال تبدیل
ش��دهاند پی��ش از این بس��یاری از
مش��خصات و ویژگیه��ای ف ّنی و
ظاهری این گوش��ی لو رفته بود اما
جزئیات دقیقتر و بیشتری از آنها
رونمایی شد.
◄ طراحی ظاهری
ای��ن فبل��ت ش��باهت زی��ادی به
گلکسی اس  8و اس  8پالس دارد.
حاشیههای بسیار باریکی دارد تا ابعاد
گوشی نسبت به اندازه صفحهنمایش
بسیار مناسب باشد .صفحهنمایش
اینفینیتی گلکسی نوت  8کشیدهتر
و بلندقدتر از معمول است ولی ابعاد
صفحهنمایش به نسبت گلکسی اس
 8پالس تغییر چندانی نکرده است.
◄ اس�تاندارد  ، ip68وزن و
رنگ
نوت  8با استاندارد  IP68دربرابر آب

و گرد و غبار نیز تا حد زیادی مقاوم
اس��ت .وزن دستگاه  195گرم است
و در رنگهای مش��کی ،خاکستری
ارغوانی (یاس��ی) ،طالیی و آبی تیره
عرضه میش��ود .در تمامی رنگها،
رنگ جلوی گوش��ی مش��کی است
و تنها حاش��یههای فلزی و قسمت
شیشهای و پشتی بدنه رنگی خواهد
بود.
◄ نمایشگر و دوربین انقالبی
مهمترین تغییر ظاهری در دوربین
دوگانه نوت  8در پشت گوشی است.
صفحهنمایش  6.3اینچی موس��وم
ب��ه  Infinityو وضوح��ی براب��ر با
 2960در  1440پیکس��ل و از نوع
 Super AMOLEDمزیت دیگر
این فبلت است .همچنین به فناوری
 HDRنی��ز برای نمایش گس��تره
وس��یعتری از رنگها مجهز خواهد
بود.هر دو دوربین  12مگاپیکس��ل
و مجهز به لرزشگیر اپتیکال OIS
هس��تند .دوربین دوم بهکاررفته در
گلکس��ی نوت  8عالوه بر عکاس��ی
پرت��ره ،به زوم اپتیکال  2برابر بدون
کاهش کیفیت نیز مجهز است.
◄ قلب تپنده  8هسته ای ،رم
و حافظه
نوت  8در قلب خود میزبان تراش��ه

اس��نپدراگون ( 835در نس��خه
آمریکای��ی) و یا اکس��ینوس 8895
در نسخه جهانی اس��ت .هر دو این
پردازندهها با  8هس��ته پردازش��ی،
مص��رف بهین��های ه��م دارن��د و
بهترینهای موجود در بازار هستند.
همچنی��ن درون این گوش��ی از 6
گیگابایت حافظه رم اس��تفاده کرده
ت��ا مالتیتس��کینگ حت��ی بهتر از
پرچمداران پیشین باشد .نوت  8در
سه نس��خه با حافظههای 128 ،64
و  256گیگابایتی عرضه خواهد شد
ضمن اینکه از طریق کارت حافظه
نی��ز ت��ا  256گیگابای��ت دیگر نیز
میتوانید به آن اضافه کنید.
◄ قلم s-penجدید
ویژگی کلیدی بعدی گلکسی نوت 8
بدون شک قلم  S-Penخواهد بود.
این ویژگی برای یادداشت برداری و
مالتیتسکینگ به کمک شما خواهد
آمد.
قلم  S-Penاین گوش��ی درس��ت
مانند گلکسی نوت  7حاال زیرآب نیز
قابل استفاده است و میتوانید در هر
شرایطی حتی وقتی صفحهنمایش
خاموش است روی آن بنویسید .در
این حالت میتوانید تا  100صفحه
یادداش��ت را ذخیره کنی��د و عالوه

بر این قابلیت نوش��تن یا کش��یدن
یک تصوی��ر و ارس��ال آن از طریق
پیامرس��انهای مختلف نی��ز با نام
 Live Messagesوج��ود دارد .با
 S-Penهمچنین میتوانید مطالب
را هایالیت کرده و به  71زبان زنده
مختلف دنیا ترجمه کنید.
◄ ویژگیهای امنیتی
البته حسگر اثر انگشت نیز کماکان در
کنار دوربین های پشتی و تقریباً در

شنیده هایی از کنفرانس اپل

گروه دیجیتال :وبسایت فرانسوی  Mac4Everاخیرا گزارش
داده که اپراتورهای موبایل از کمپانی اپل شنیده اند که رویداد
رونمایی محصوالت جدید اپل در  ۲۱ش��هریور ( ۱۲سپتامبر)
برگزار می شود .پیش بینی می شود دعوتنامه های مطبوعاتی
برای این رویداد مهم از هفته آینده برای خبرنگاران ارسال شود
و از طرفی با نگاهی به سال های گذشته در خواهیم یافت که
این رویداد معموال در روزهای شش��م یا دوازدهم ش��هریورماه

مهندس حسین اسکندری نسب
مسئول اسبق اداره برق پاریز

بدینوسیله از زحمات شبانه روزی جنابعالی در بخش پاریز خصوصا
روستای کران کمال تقدیر و تشکر را مینماییم.

جمعی از اهالی روستای کران

آقای پوریا یاوری

جناب آقای دکتر موسوی
ریاست محترم سازمان اهدا خون شهرستان سیرجان

دانش آموز پایه هفتم با معدل 19/50

روز پزشک را حضور شما فرهیخته بزرگوار تبریک عرض نموده و
از زحمات شما نهایت سپاس و قدردانی را دارم .از خداوند منان
توفیق روزافزون را برای شما آرزومندم.

برای شما آرزوی موفقیت روزافزون را از خداوند متعال
خواستاریم.

مهدیه محبوبی زاده
از اهداکنندگان مستمر خون

پیگیریحقوقیاپهایایرانی

گروه دیجیتال :چند روز پیش اپل در اقدامی عجیب ،روند حذف اپلیکیش��نهای سرش��ناس
ایرانی از اپ استور را سرعت بخشید و به بهانه تحریم های اقتصادی ،کسب و کارهای متعددی
از جمله دیجی کاال ،علی بابا ،الو پیک ،تخفیفان ،دلیون ،تپس��ی و غیره را از ارائه خدمات روی
پلتفرمش محروم کرد .وزیر ارتباطات نیز در حس��اب کارب��ری خودش در توییتر ،اعالم کرد که
این موضوع را به صورت حقوقی پیگیری می کند .آذری جهرمی می گوید  11درصد بازار تلفن
همراه در ایران متعلق به اپل اس��ت .وی معتقد است اپل اصل احترام به حقوق مصرف کننده را
رعایت نکرده و به همین دلیل ،می توان این موضوع را به صورت حقوقی پیگیری کرد.

برگزار شده است .این وبسایت سابقه خوبی در انتشار خبرهای
مربوط به اپل دارد اما بهتر اس��ت که اندکی با دیده تردید به
این خبر نگریسته ش��ود .اگر آیفون های جدید در تاریخ ۲۱
شهریور مصادف با دوازدهم سپتامبر رونمایی شوند پیش بینی
می ش��ود که دریافت پیش سفارش برایشان نیز همان هفته
(مثال  ۱۵سپتامبر مصادف با  ۲۴شهریور) آغاز شود و حداکثر
ده روز بعد از معرفی نیز این دستگاه ها وارد بازار شوند.

جناب آقای

دبیرستان غیردولتی پسرانه راهیان نور

مدیران محترم

برادر زاده عزیز

تاالر پذیرایی نیاوران

از شما بزرگواران و پرسنل محترمتان که در برگزاری با شکوه مراسم
جشن فرزندم ،کمال همکاری را مبذول فرمودید تقدیر و تشکر به
عمل می آوریم.

خانواده منصوری

مهندس

ابوذر زینلـی
انتخ�اب جنابعال�ی به عنوان نائب رییس در پنجمین دوره ش�ورای اس�المی شهرس�تان
س�یرجان که نش�ان از لیاقت و شایستگی و صداقت شماس�ت را صمیمانه تبریک عرض

نموده و توفیق روزافزون برایتان مسئلت می نماییم .بی تردید خدمتگزاری به همشهریان

عزیز فرصت مغتنمی اس�ت ک�ه امیدواریم با نگاه مدبرانه ،مش�مول لطف حق تعالی قرار
گیرید و اس�باب رضایت خاطر آحاد مردم عزیز را فراهم سازد که آنچه باعث سرافرازی و

سربلندی است خرسندی مخلوق و خشنودی خالق است.

شرکت عمران پویش سیرجان-مهندس علیرضا نظری

آرین عسکری

قبولی شما را در مدرسه نمونه دولتی تبریک عرض نموده،
از خداوند متعال برایت موفقیت در تمامی مراحل تحصیلی
را آرزومندیم

عموها رامین و رسول

فرزند عزیزمان

جناب آقای مهندس

محمد عسکری

انتخاب بجا و شایسته جنابعالی را به عنوان ریاست
شورای اسالمی شهر سیرجان تبریک عرض نموده،
موفقیت و سربلندی شما را آرزومندیم.

شرکت سهامی بیمه ما -مجتبی کریمی

جناب سرهنگ

جناب آقای

جایی با دسترسی دشوار قرار گرفته
اس��ت ولی میتوانید از ویژگیهای
امنیتی دیگر مثل تش��خیص چهره
و یا اسکن عنبیه چش��م برای ورود
سریع یا ایمن بهره ببرید.
◄ درس از گذشته
سامس��ونگ س��عی ک��رده ت��ا از
اشتباهات گذشته درس بگیرد و به
همی��ن دلیل از یک بات��ری 3300
میلیآمپرساعتی بهینه شده استفاده

ک��رده که البته به لطف مصرف کم
پردازنده میتواند کماکان دوام شارژ
بسیار خوبی داشته باشد .این باتری
همچنین از فناوری ش��ارژ سریع و
شارژ بیس��یم سریع نیز پشتیبانی
خواهد کرد.
◄ تاریخ عرضه
گلکس��ی نوت  8قرار است روز 24
شهریورماه به صورت رسمی به بازار
عرضه شود.

اسماعیل جهانشاهی

فرمانده محترم پلیس راه سیرجان -بندرعباس
ارتقاء درجه جنابعالی به درجه سرهنگ دومی را
تبریک عرض نموده ،موفقیت روزافزون شما را از
خداوند متعال خواستاریم.
مدیریت و کارکنان شرکت مسافربری عدل 7

جناب سرهنگ

حاج رسول فیروزآبادی

ارتقاء درجه حضرتعالی که نشان از شایستگی ،لیاقت و
مسئولیت پذیری شما می باشد را تبریک عرض نموده از
خداوند متعال برای شما آروزی موفقیت داریم.

اتحادیه صنف آرایشگران زنانه

آرین عسکری

قبولی شما را در مدرسه نمونه دولتی که نشان از تالش
و پشتکار جنابعالی دارد تبریک عرض نموده ،امیدواریم
در تمامی مراحل زندگی در پناه خداوند منان موفق و
موید باشید

عمه و مادربزرگ

جناب سرهنگ

اسماعیل
جهانشاهی

ترفیع و ارتقاء درجه حضرتعالی که نشان از تعهد و
شایستگی شما می باشد را تبریک گفته و از خداوند منان
توفیق روزافزونتان را خواستاریم.

محمد علی ناصری نژاد –محمد کریمی

جناب آقای

مهندس ابوذر زینلی
مفتخریم تا بدین وس�یله ،انتخاب شایس�ته و درخور تحس�ین جنابعال�ی را به عنوان نائب

رئیس پنجمین دوره ش�ورای اسالمی شهر سیرجان ،را ش�ادباش گفته و عالی ترین مراتب
موفقیت و بهروزی را برای شما و همکاران ارجمندتان از ساحت مقدس پروردگار منان تمنا

می نماییم .اطمینان داریم با عنایت به س�وابق ارزنده ی آن جناب در خدمت به مردم دوره

نوینی از رونق و آبادانی ش�هر س�یرجان و حرکت به سمت شکل گیری نظام مدیریت جامع
شهری را شاهد خواهیم بود.

شرکت عمران کاوش بتن -مهندس معصومی فر

شهر

negarestan76

مهندس شیما قاسمی نژاد *
مهاجرت تع��داد زيادي از مردم روس��تاها
ب��ه س��وي ش��هرها و گس��ترش روزافزون
شهرنشینی و به دنبال آن افزایش بی رویه
آپارتمان س��ازی را موجب شد و آپارتمان
نش��ینی مش��کالت اجتماع��ی فرهنگ��ی
بسیاری را به همراه داشت .وجود تفاوتهای
فرهنگی و گاهی اوقات تضاد فرهنگی بین
س��اکنین آپارتمان و عدم آش��نایی آنها با
قوانین آپارتمان نشینی منجر به مشکالت
فرهنگی اجتماعی بسیاری در بین ساکنین
آپارتمان شده اس��ت و همچنین سیرجان
به عل��ت موقعیت مهاجرپذی��ری که دارد
پذیرای فرهنگهای گوناگونی نیز می باشد و
گرانی زمین موجب رونق آپارتمان نشینی
در آن شده است و ساکنان آن را گریبانگیر
مشکالت ناش��ی از آپارتمان نشینی کرده
است.
زندگي در آپارتمانها ملزومات و مشكالت
ويژه خود را دارد ،طبقه متوسط جامعه كه
قب ً
ال در خانههاي زميني و وياليي با حياط
در كنار ايوان ،باغچه ،حوض ،حياط خلوت
متعدد زندگي ميكردند ،اكنون
و اتاقهاي
ّ
نميتوانند به راحتي و بدون هيچ چالش��ي
با زندگي در ش��كل جديد در آپارتمانهاي
كوچك با همسايگان ناآشنا ،محدوديت جا
و مكان ،پلههاي زي��اد ،ورودی و پارکینگ
مش��ترک و قوانين خاص حاكم بر زندگي
آپارتماننش��يني كنار بياين��د و به همين
دلي��ل پيداي��ش مش��كالت و چالشهاي
مستمر و آس��يبهاي احتمالي ميتواند از
نتايج روبهرو ش��دن با اي��ن محيط جديد،
كم شدن امكانات ،ايجاد نگراني و دلواپسي

زندگی آپارتمان نشینی هم قانون دارد

آرامشم آرزوست

براي ادامه زندگي در شرايط جديد باشد.
عمدهترین مشکالت زندگی در آپارتمانها
به اذعان ساکنینش��ان عبارتن��د از عدم
رعایت ش��ئونات اس�لامی ،صحبت کردن
ب��ا ص��دای بلن��د در من��زل و راه پلهها،
بلن��دی ص��دای تلویزی��ون و ضبط صوت
ت��ا آن میزان که تمای��ل دارند و برگزاری
مهمانیه��ا ت��ا دیر هن��گام و اس��تفاده از
مش��اعات س��اختمان به صورت شخصی،
ع��دم همکاری در هزینههای س��اختمان،
ع��دم رعای��ت نظافت س��اختمان ،کمبود
امنیت به علت باز گذاشتن درب ها توسط
ساکنین و بس��یاری دیگر می باشد که از
تف ّکر (چهار دیواری اختیاری) سرچش��مه
میگیرد و ع��ده ای از همس��ایهها با این
تف ّکرکه چهار دیواری اختیاری اس��ت هر
کاری که دوس��ت دارند انجام میدهند و

طرحی نو از سازمان تاکسیرانی

تاکسینوشتهها

گروه شهر :دنیای امروزی با تبلیغات عجین شده و در
این میان ش��رکت هایتبلیغاتی نیز از هر فضا و ایده ای
برای رساندن پیام خود استفاده میکنند.
سازمان تاکسیرانی سیرجان اما در این چارچوب طرحی
نو درانداخته تا با اس��تفاده از تاکس��ی نوش��ته ها ،انواع
پیام های ورزش��ی ،فرهنگی و اجتماعی را به شهروندان

باعث بروز مش��کالت بعدی م��ی گردند.
متأس��فانه عل��ی رغ��م نزدی��ک ش��دن
س��اختمانها به اندازهای درحد یک دیوار
و یک س��قف و ورودیهای��ی بعضاً به هم
چسبیده ،دلهای انس��انها هر روز بیشتر
از ه��م دور میش��ود و همراهی ،همدلی،
همزبانی ،هم��کاری در زندگی آپارتمانی
هر روز بیشتر رنگ میبازد.
باید بپذیریم که آپارتمان نشینی در ایران از
همان ابتدا به دلیل این که از جوامع غربی
وارد جامعه ش��ده اس��ت با تأخر فرهنگی
همراه بوده و در نتیجه مشکالت اجتماعی
حاص��ل از آن نی��ز دور از انتظار نیس��ت،
زی��را افراد نم��ی دانند که چگون��ه باید در
این محیطها زندگی کنن��د و در مورد آن
آم��وزش صحیحی ندیدهاند اما بخش��ی از
مشکالت فوق نیز ناشی از ضعفهای قانونی

منتقل کند .رییس س��ازمان تاکس��یرانی س��یرجان از
تعداد تاکس��یهای مشمول طرح و دلیل اجرای آن می
گوید :طرح تاکس��ی نوشته ها در حال حاضر فقط روی
تاکس��یهای زرد رنگ اجرا می شود و تا کنون از حدود
 590دس��تگاه تاکس��ی زرد حدود  350دستگاه به این
شعار ها مزین شده اند.
او گفت :هدف انتقال پیام ها و شعارهای دینی ،ورزشی
و فرهنگی در سطح جامعه است .افشار گفت :خوشبختانه
این طرح که برای اولین بار در س��یرجان اجرا می شود
مورد استقبال مس��ئولین و شهروندان واقع شده که جا
دارد از مس��ئوالن محترم راهنمایی و رانندگی و پلیس

حاکم بر سیس��تم ساختوساز کشور است
که موجب سوءاستفاده عدهای از سازندگان
و معم��اران ب��ا مس��اعدت ش��هرداریها
میگ��ردد و ب��ا س��اخت ،طراح��ی و اخذ
مجوزه��ای غیراصولی س��اختمانها باعث
تشدید مش��کالت آپارتمانها و زمینهساز
کدورته��ا و نزاعه��ای بع��دی میش��وند
به عن��وان مثال قرارگی��ری درب دو خانه
روبروی هم که با باز شدن درب خانه کلیه
مناطق خانه نمایان میگردد و باعث از بین
رفتن محرمیت خان��ه میگردد ،همچنین
عدم استفاده از عایقهای صوتی و استفاده
از مصالح نامرغوب که موجب انتقال س��ر و
ص��دای درون منزل به بی��رون می گردد و
آس��ایش دیگر همسایگان را سلب میکند،
عدم تعبیه پارکینگ به میزان کافی و مورد
نیاز ،موافقت با ساخت آپارتمان در کوچه و

راهور نیز که در اجرای آن همکاری داش��ته اند تش��کر
کنم ،همینطور از رانندگان محترم تاکس��ی ها که از آن
استقبال کرده اند .رییس تاکسیرانی سیرجان از طرح در
دس��ت اقدام «همیار آتش نش��ان» نیز به عنوان طرح
جدیدی در س��ازمان متبوع خود یاد کرد و گفت :حدود
 3س��ال اس��ت  110راننده با گذراندن دوره های آتش
نش��انی زیر نظر آتش نشانی سیرجان به این جرگه وارد
ش��ده و آموزش های الزم را فرا گرفته اند .افشار گفت:
تا کنون 80تاکسی به کپسول آتش نشانی مجهز شدهاند
و امیدواریم بتوانیم بقیه تاکسیها را نیز تجهیز کنیم تا
طرح همیار آتشنشان دایره وسیعتری به خود بگیرد.

آگهی مزایده واحد اهی رد حال ساخت کوی زپش کان3

شرکت تعاونی مسکن پزشکان و کارکنان نظام پزشکی سیرجان در نظر دارد تعداد محدودی از امتیاز
کوی پزشکان  3واقع در فیروزآباد سیرجان را از طریق مزایده کتبی به متقاضیان واگذار نماید.
متقاضیان می توانند به منظور آشنایی با شرایط مزایده و دریافت مدارک از تاریخ  96/06/05لغایت
 96/06/14در ساعات اداری به سازمان نظام پزشکی سیرجان واقع در خیابان آزادی غربی واقع در بلوار
مالک اشتر مراجعه فرمایند.

جهت اطالعات بیشتر با شماره تلفن  42252914تماس حاصل نمایید.

شرکت تعاونی مسکن پزشکان و کارکنان نظام پزشکی سیرجان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار
است .ضمن ًا اعضای سازمان نظام پزشکی سیرجان و شهربابک در اولویت می باشند.
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شرکت مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی
نسبت به خرید پنکه های سقفی به منظور تهویه هوای سالن های دامپروری صنعتی بز
شیری واقع در روستای چاه شاهی شهرستان قلعه گنج اقدام نماید .لذا از فروشندگان
دارای صالحیت دعوت می شود از تاریخ نشر آگهی جهت اخذ برگ شرایط و سایر
اطالعات مربوطه تا تاریخ  96/6/12به محل شرکت واقع در استان کرمان-شهرستان
ارزوئیه –روستای وکیل آباد -شرکت مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد مراجعه نمایند.

زمان برگزاری مناقصه  :ساعت  10صبح یکشنبه مورخ 96/6/12
تلفن034-42487352 / 034-58525295-8 :

شرکت مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد

معبرهای تنگ و باریک و  ...که اگر همین
موارد رعایت گردد بس��یاری از مش��کالت
آپارتمانها مرتفع میگردد.
الس�لام) در حدیثی
حض��رت علی(علی��ه ّ
یار و
��ر ّ
«ح ْس ُ
میفرمایدُ :
الد َ
��ن الجوار یُ َع ِّم ُ
زید فی االعمار»؛ «خوشهمس��ایگی ،هم
یَ ُ
شهرها را آباد و هم عمرها را زیاد میکند».
گاهی تحمل س��ختیها و ناسازگاریهای
همس��ایگان ،برای ُحس��ن هم جواری الزم
اس��ت لذا اگ��ر بخواهیم روابطم��ان از هم
تحمل کرد و بدی
ن ُگسلد ،باید صبور بود و ّ
را با بدی پاس��خ نداد ت��ا به تدریج فرهنگ
آپارتمان نشینی در همشهریانمان نهادینه
گ��ردد و همچنی��ن ض��روری اس��ت همه
آنهایی ک��ه آپارتم��ان را چهاردیواریهای
اختیاری میدانند ،همه آنهایی که داشتن
خانهای ملکی را آرزویی دستنیافتنی برای
خود میدانن��د و با بیمیل��ی در آپارتمان
زندگ��ی میکنند ،هم��ه آنهایی که فضای
کوچک و محدود آپارتم��ان را با خانههای
ویالیی اش��تباه میگیرند ،همه کسانی که
در آپارتم��ان ،س��از خودش��ان را میزنند،
همه آنهایی که خ��ود را صاحب فرهنگ و
آپارتمان نش��ین می دانن��د و همه آنهایی
که با فرهنگ زندگی در این س��اختمانها
بیگانهان��د بای��د یک بار قوانی��ن مربوط به
آپارتماننشینی را با دقت بخوانند.
نکات قانونی برخالف تص�� ّور برخی نهتنها
دست و پاگیر نیست ،بلکه زندگی جمعی را
سر و سامان میدهد و اگر تمام نکات مندرج
در کتاب قانون در آپارتمانها رعایت شود
این فضاها نی��ز میتواند به اندازه خانههای
ویالیی راحت و آرامشبخش باشد.
*مد ّرس دانشگاه
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نقد و نظر

شوراها ؛ فراز یا فرود
دکتر محمد احسانی*

هر نظام در عرصه رقابتهای سیاس��ی خ��ود با افراد و
گروهه��ای مختلف اجتماعی در تماس اس��ت که هر
کدام به نوبه خود به نوعی تاثیرگذار بر این سیس��تم
پیچی��ده می باش��ند .ازآنجایی که رقابت در هر سیس��تم سیاس��ی باعث
پیشرفت در کل نظام محسوب می شود؛ اما برخی از نفوذها و تاثیرگذاریها
خ��ود رقابت ناس��المی را در ماهی��ت نظام ایجاد میکند ک��ه اصول حاکم
برحی��ات اجتماعی و سیاس��ی را دچ��ار اضمحالل می کن��د و از ورای آن
سرمایه سیاسی هر کشور در جهت منافع شخصی و خصوصی قرار میگیرد.
برخالف تص ّور آحاد جامعه که گمان می کنند انتخابات ش��وراها توانسته از
جریانی نافذ در عرصه مردم س��االری یا همان دمکراسی برخوردار شود؛ ا ّما
این اتفاق نیافتاده است و انتخابات شوراها نتوانسته شرایط ایدهآلی را برای
ش��رکت ف ّعالتر و تخصصی تر افراد در حوزه پارلمان ش��هری برای جامعه
ایجاد کند و یا به عبارتی می توان گفت که انتخابات ش��وراها از یک س��از
وکار سیاس��ی با مکانیزم مردمی برخوردار نیس��ت زیرا به نظر می رسد که
به علت عدم مشارکت طبقه متوسط ،طبقات متوسط رو به پائین ُسکاندار
عملگرایی در حوزه ش��وراها ش��دند .طبیعتاً در این بین ش��ما باید منتظر
مپن سیاس��ی از آنها نام برد،
فرصت طلبانی باش��ید که میتوان با عنوان ل ُ َ
طبقات فرومایگان فرادس��تی هستند که س��ازهای سیاسی و اجتماعی و
فرهنگی برای آنها چندان اهمیت ندارد و موقعیت خود را از طریق رانت
و نفوذ در حوزههای اقتصادی تثبیت میکنند .این گروهها با اعمال نفوذ
اجتناب ناپذیر و از طریق پول ،ثروت و قدرت تالش می کنند تا در حوزه
انتخابات ش��وراها ،کاندیداهای فرودستی را به جایگاه َفرادستی برسانند.
باید اذعان کرد جایی که حضور طبقه متوسط کم رنگ باشد اصالتاً طبقه
فرودستی به جایگاه اصلی یورش برده و شرایط ایدهآل مورد خواست خود
را در یک فضای بیناذهنی منفی بازتولید میکند.
به طور کلی این گروهها محصول فسادها و فشارهای ناشی از عصر سرخوردگی
اجتماعی هس��تند که در یک وضعیت نابهنجار سیاس��ی ب��ه قدرت نزدیک
ش��دهاند .این گروهها در خالء قدرت ایجاد ش��ده به وس��یله گروه های فاقد
طبق��ات اجتماعی به نظم و نظام موجود یورش برده و آن را قبضه می کنند
و از طریق آن برای رسیدن به اهداف خود از هیچ کوششی دریغ نمیکنند.
به محض ورود به جوامع ،هزاران موجود از این قبیل از س��ر و روی انس��ان باال
میروند ش��هرها و روستاها َمملو از کاسبان ،دالالن و کارچاقکنهای سیاسی
است که مشغول چانه زنی برای کسب قدرت از طریق اعمال نفوذ در دستگاهای
سیاسی هستند و به دنبال کسب قدرت از طریق حمایت از کاندیدهایی هستند
که نه بهدرد دنیا و نه به درد آخرت میخورد از این روی مردمانی هم که فریب
تمایالت سیاسی این افراد را می خورند طبیعتاً نتوانستهاند در حوزه رشد و بلوغ
سیاس��ی ،دارای جایگاه ویژه ای ش��وند .اگر بخواهیم در حوزه رشد و تحوالت
محیطی و در حوزه توس��عه و زیرس��اختی مثالی بزنیم باید به دوچرخه اشاره
کنیم .زمانی که یک دوچرخه حالت ایس��تایی دارد و یا به قول خودمان روی
َجک قرار دارد ش��ما هر چه رکاب بزنید حرکتی ندارید ،چرخه می چرخد اما
شما را به جلو و محیط بیرونی پرتاب نخواهد کرد.
* دکترای علوم سیاسی

آگهی مزایده سازمان اتوبوس رانی شهرداری سیرجان
سازمان اتوبوسرانی شهرداری سیرجان در نظر دارد وفق ماده  13آیین نامه مالی شهرداری و براساس بند  4مصوبه
هیات مدیره سازمان به شماره  776مورخ  96/5/10نسبت به اجاره تبلیغات بدنه اتوبوس های خود از طریق مزایده
عمومی اقدام نماید .لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که تمایل به شرکت در مزایده مذکور را دارند دعوت بعمل
می آید که از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم به مدت ( 10ده) روز جهت اخذ مدارک و اسناد مزایده به امور قراردادهای
سازمان اتوبوسرانی سیرجان مراجعه نمایند.
شرایط شرکت در مزایده:

 -1سپرده شرکت در مزایده دویست و هشتاد و هشت میلیون ریال( 288000000ریال) میباشد که می بایست به صورت ارائه
ضمانت نامه بانکی معتبر و با واریز وجه نقد به حساب سپرده سازمان اتوبوسرانی سیرجان به شماره  0106068180003نزد بانک
ملی شعبه بلوار اقدام گردد.
 -2هرگاه برندگان اول ،دوم ،سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
-3سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است.
-4تاریخ تحویل پاکات  1396/6/21میباشد.
-5بازگشایی پاکات مزایده  1396/6/22ساعت  10 :صبح می باشد.
-6سایر اطالعات و جزئیات مربوطه به معامله در ( اسناد) مزایده مندرج است.
 -7به پیشنهادات مبهم و مخدوش و خارج از مهلت ترتیب اثر داده نخواهد شد.

روابط عمومی شهرداری سیرجان

آگهی مزایده سازمان اتوبوس رانی شهرداری سیرجان

سازمان اتوبوسرانی شهرداری سیرجان در نظر دارد وفق ماده  13آیین نامه مالی شهرداری و با توجه به بند  1صورت
جلسه هیات مدیره سازمان به شماره  799مورخ  ،96/5/15پارکینگ های عمومی تحت نظارت خود را واقع در  -1پشت
پاساژ کوثر-2پشت بانک سپه مرکزی -3خیابان امام جنب میدان شهرداری  -4بلوار دکترصادقی کوچه جنب پاساژ
کندو را به اشخاص حقیقی و حقوقی (واجدالشرایط) در قالب عقد اجاره واگذار نماید بدینوسیله از کلیه متقاضیان
دعوت بعمل می آید که از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم به مدت  10روز جهت اخذ مدارک و اسناد مزایده به امور
قراردادهای سازمان اتوبوسرانی سیرجان مراجعه نمایند.
شرایط شرکت در مزایده:

 -1سپرده شرکت در مزایده شصت و شش میلیون ریال( 66000000ریال) میباشد که می بایست به صورت ارائه ضمانت نامه بانکی
معتبر و با واریز وجه نقد به حساب سپرده سازمان اتوبوسرانی سیرجان به شماره  0106068180003نزد بانک ملی شعبه بلوار اقدام
گردد.
 -2هرگاه برندگان اول ،دوم ،سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
-3سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است.
-4تاریخ تحویل پاکات  1396/6/21میباشد.
-5بازگشایی پاکات مزایده  1396/6/22ساعت  10 :صبح می باشد.
-6سایر اطالعات و جزئیات مربوطه به معامله در ( اسناد) مزایده مندرج است.
 -7به پیشنهادات مبهم و مخدوش و خارج از مهلت ترتیب اثر داده نخواهد شد.

روابط عمومی شهرداری سیرجان
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معظمه صادقی

توصیه

هشدار
کودکان را برای مالقات بیماران
به بیمارستان نبرید

ی��ک فوقتخصص ک��ودکان هش��دار داد :به دالیل متع��دد ،ورود کودک
به بیمارس��تان برای مالقات بیماران ،می تواند بس��یار خطرناک باش��د و
خانوادهها به هیچ وجه نباید کودکان را برای مالقات بیماران به بیمارستان
ببرند .به گزارش س�لامت آنالین دکتر فریبا ن��ادری با بیان اینکه تنها
در صورت��ی که خود کودک ،بیمار باش��د ضرورت دارد ک��ه والدین او را
به بیمارس��تان ببرند ،افزود :یک��ی از دالیلی که اج��ازه ورود به کودکان
در بیمارس��تان داده نمیش��ود ،احتمال ابتالی ک��ودکان به عفونتهای
بیمارستانی اس��ت .باید در نظر داشت که سیس��تم ایمنی کودک ،هنوز
کامل نشده و ممکن است کودک به عفونت های بیمارستانی مهلکی مبتال
شود .وی تشریح کرد :ورود کودک به بیمارستان و استنشاق هوای موجود
در فضای آن به این علت که بیماران مختلفی در بخشهای آن بس��تری
هستند برای سالمت کودک مضر است ،همچنین دست زدن به در ،دیوار
و وسایل مختلف موجود در بیمارستان و تنفس در این فضا نیز کودک را
در معرض خطر ابتال به عفونتهای بیمارستانی قرار خواهد داد.
به لحاظ روانی نیز حضور کودکان در بیمارس��تان ها خوب نیست چرا که
مشاهده بیماران با نالهها و گریهها و درد کشیدن آنها ،همچنین مشاهده
وضعیت آنان و س��رمهایی که به آنان تزریق میشود ممکن است کودک
را دچار مش��کالت روحی کند و خاطره خوش��ی در ذهن او از بیمارستان
بر جا نماند.

رژهای آلرژی زا

یک کارش��ناس نظارت بر مواد غذایی ،آرایشی و بهداشتی درباره انتخاب
محصوالت آرایش��ی چشم و لب و چگونگی مصرف آنان توضیحاتی ارائه
کرد .به گزارش سالمت نیوز به نقل از تسنیم ،دکتر مریم قیاسی با اشاره
به ترکیبات رنگی آرایش��ی که برای زیباس��ازی پوست صورت و لبها به
کار میروند ،اظهار داشت :انتخاب مواد آرایشی صورت بسیار مهم است،
زیرا برای مدت طوالنی در تماس مس��تقیم با پوس��ت هستند .وی ،مواد
آرایشی حاوی ضد آفتاب را موثر در جلوگیری از سرطان پوست و چروک
بیان کرد و افزود :به طور معمول مواد آرایشی صورت باید غیرحساسیت
زا ،ضد آکنه باشد که محصول را کمتر حساسیتزا کند.
دکتر قیاسی سایه چشم ،خط چشم و ریمل را از انواع مواد آرایشی چشم
نام برد و اظهار کرد :شستشو و مالش شدید چشم برای پاک کردن آرایش
ممکن است مخرب باشد .اغلب مواد آلرژیزا میتوانند با انگشت به چشم
وارد شوند.وی افزود :مواد آرایشی حاوی آب (قابل شستشو) راحتتر پاک
میش��وند .به گزارش سازمان غذا و دارو  -قیاس��ی با تاکید بر اینکه مواد
آرایشی چشم نباید بین افراد مشترک باشد ،گفت :بهتر است مواد آرایشی
چشم هر سه یا چهار ماه عوض شوند ،زیرا امکان آلودگی باکتریایی وجود
دارد.این کارش��ناس نظارت بر مواد غذایی ،آرایش��ی و بهداش��تی ،به مواد
آرایش��ی لب شامل رژ لب و براق کننده اش��اره و اظهار کرد :مواد آرایشی
لب ،لبهای ترک خورده و خشک را مرطوب و از آفتاب محافظت میکنند،
بعضی از رژ لبهایی که برای مدت طوالنی رنگ آنها باقی میماند ،ممکن
است باعث درماتیت تماسی آلرژیک شوند.

مدت��ی پی��ش در یک
سایت پزشکی مطلبی
راج��ع به س��م زدایی
با م��واد طبیع��ی مطالعه ک��ردم که یکی
از ده موارد س��م زدایی ب��دن مصرف قهوه
وکافئین بود .قه��وه نيز همانند چاي يکي
از پرمصرفتري��ن نوش��يدنيها در ایران و
جهان محس��وب ميش��ود ا ّما س��ؤالي که
پيش ميآيد اين اس��ت که اين نوش��يدني
براي سالمت افراد تا چه میزان مفيد است؟
نتايج برخي بررسيها نشان ميدهد مصرف
قهوه در پيشگيري از بروز سرطان پروستات
مؤثر اس��ت در حالي که در مقابل بعضي از
محققان م��ي گويند :قه��وه ميتواند براي
قلب خطرناک باش��د .به هر حال بايد اين
نکته را يادآوري کرد که مصرف هر خوراکي
در حد اعتدال مشکلي ايجاد نميکند و اگر
در اين مطلب درب��اره ارتباط مصرف قهوه
با پيش��گيري از بيماريها موضوعاتي ارائه
شده ،در واقع بيانگر برخي از حساسیتها
و نتیجه برخ��ی تحقيقات علم��ی در این
رابطه است .قصد ما نيز پيشنهاد مصرف و
یا حذف قهوه از برنامه غذایی نيس��ت بلکه
به روز کردن اطالعات تغذيهاي افراد است.
ب��ه هر حال از آنجا که رش��د ق��ارچ گونه
فروش��گاههای فروش و سرو قهوه در شهر
زیاد ش��ده نگاه برخی خانوادهها را به خود
جلب کرده تا گاهاً از رفتوآمد فرزندانشان
به این محیطها نگران باش��ند .به یاد دارم
پ��دری میگفت :حس خوب��ی ندارم وقتی
پس��رم قهوهای را مصرف میکند که بین

آیا این نوشیدنی محبوب ،مفید است یا مضر؟

موادمخدر بیش��ترین
مص��رف کنن��دگان
ّ
مصرف را دارد .در کن��ار اینها فواید قهوه
و اینک��ه یک��ی از مفیدترین دم نوشها به
ش��مار میآید نظرم به این ماده غذایی پر
طرفدار جلب شد و به دنبال گزارشی برای
موضوع رفتم.
دکتر فخرآبادی از پزشکان مسؤول در حوزه
دارو و درمان دانشکده علوم پزشکی سیرجان
در ای��ن رابطه ابتدا با دید مثبت فواید قهوه
را بازگو کرد و گفت :طبق تحقیقاتی که به
عمل آمده قهوه دارای فواید مختلفی است
محرک
از جمله :افزایش هشیاری در فرد و ّ
بودن قهوه و رفع خستگی و افزایش سطح
انرژی (به علت وجود کافئین) ،پیش��گیری
از آلزایم��ر ،کاه��ش وزن و الغری (به علت
افزایش متابولیس��م ب��دن) ،تقویت روحیه
و ش��ادابی ب��دن (به عل��ت کافئین موجود
در قه��وه و آنتی اکس��یدان موجود در آن)،
افزایش عملکرد ورزش��کاران مانند عملکرد
اس��تقامتی ،بازیابی توان پ��س از تمرینات
(البته بهتر اس��ت  50ت��ا  60دقیقه قبل از
تمرین مصرف ش��ود) ،پیشگیری و کاهش
ابتال به بیماریهایی از قبیل دیابت ،سنگ
کلی��ه و صفرا (تا 35درص��د) ،کاهش ابتال
به نقرس (تا40درصد) ،کاهش آس��یبهای
کبدی ،پیش��گیری از پارکینسون ،کاهش
ابت�لا ب��ه بیماریه��ای قلب��ی و عروق��ی

دمنوشهایآرامبخش

استقبالازجشنوارهبزرگتابستانه

(تا20درص��د) ،کاه��ش وزوز گ��وش (ت��ا
15درصد) و پیشگیری از بعضی سرطانها
مثل پروستات در مردان و تخمدان در زنان.
ای��ن کارش��ناس دارو و درمان بع��د از آن
در مورد زیانه��ای مصرف قهوه نیز گفت:
درکن��ار ای��ن فواید ،مصرف ب��ی رویه این
نوش��یدنی زیانهایی میتواند داشته باشد
مثل افزایش فش��ار خون ،پوکی استخوان
(دف��ع کلس��یم از طری��ق ادرار) ،کاه��ش
جذب آهن ،رفالکس معده ،تغییرات خلق
و خوی ،اختالل خ��واب و کاهش کیفیت
خواب که بهتر اس��ت در ساعات آخر عصر
و ش��ب مصرف نش��ود .بعد از بررسیهای
مضرات قهوه عل��ت گرایش افراد
فوای��د و ّ
مختلف را از دکتر فخرآبادی جویا شدم که
محرک
بیان داش��ت :به علت اینکه قهوه ّ
اس��ت و حالت سرخوشی در افراد ایجاد
میکن��د ،احس��اس ِرخ َوت و سس��تی
مخ��در را جبران
و فقدان م��واد
ّ
میکند و نکته جالبتر در
مورد این نوش��یدنی این
اس��ت که در دفع سموم
ناشی از اعتیاد افراد ،بسیار
تا بس��یار مؤثر است و خوب است این
دسته افراد از این نوشیدنی استفاده
کنند ا ّم��ا در کنار این قضیه افرادی
نیز هستند که نباید از قهوه استفاده

افزود :در این جش�نواره اجرای موس�یقی
پاپ و سنتی ،برنامههای فرهنگی و اجرای
تئاتر توس�ط هنرمندان اس�تان کرمان 40
غرفه از عملک�رد ادارات و دس�تاوردهای
دولت و  70غرفه صنایع دس�تی به اجرا در
میآید.
وی ضم�ن قدردانی از دکت�ر منصور مکی
آب�ادی فرماندار وی�ژه و معاون اس�تاندار،
رئی�س و اعضای ش�ورای اسلامی ش�هر
س�یرجان و دیگ�ر مس�وولین ب�ه منظور

کنند و ی��ا در می��زان استفادهش��ان باید
کنترل داشته باشند .این افراد شامل فشار
خون باال ،تپش قلب باال ،پوکی اس��تخوان
شدید ،س��وء هاضمه ،یبوست ،کم خونی،
سرد مزاجها میباشند و همینطور کسانی
که اختالل خواب دارند».
کنترل می��زان مصرف قه��وه روزانه برای
افراد آس��یب پذیر به میزان مصرف روزانه
آنها دارد و نظر کارش��ناس م��ا نیز در این
رابط��ه این گونه بود ک��ه میزان مصرف در
افراد مختلف متفاوت اس��ت اما استاندارد
آن در ش��بانه روز در ح��دود ی��ک تا
س��ه فنجان اس��ت و میزان
کافئین انواع متفاوت این

رفع خس��تگی ،آرامش قلب و اعصاب و یک
خواب خوش و آرام ،مصرف می کنند .نوشیدن چای
س��یب نیز قبل از خواب باع��ث خوابی خوش و آرام
میش��ود برای تهیه چای س��یب باید از پوست میوه
سیب استفاده کنید.
پوست سیب آرامبخش اعصاب است .در فصل فراوانی
این میوه بهتر اس��ت بعد از خوردن س��یب ،پوس��ت
آن را نگهدارید .پوس��ت همه انواع سیبها از لحاظ
طبی خواص مش��ابهی دارند ا ّما پوست سیب سفید
ّ
یا زرد چای معطر و خوش��مزهتری میدهد .حاال اگر
دلتان بخواهد برای خوردن سیب راه جدیدی داشته
باشید میتوانید چای سیب را جایگزین کنید .سیب
دارای ویتامینها ،آنزیمها و امالح مفیدی اس��ت که

ب��ه عنوان تقوی��ت کننده قلبی و عصب��ی و گوارش
ش��هرت دارد .گل س��رخ یا گل محمدی نیز غیر از
خاصیت درمانی و نوش��یدنی آن یکی از قدیمیترین
و س ّنتیترین گیاهان است.
چکیده یا عصاره گل س��رخ یا همان گالب به عنوان
مفرح اعصاب شناختهش��ده و در
آرامبخش قل��ب و ّ
شربتها و غذاها کاربرد دارد.
تهیه نوش��یدنی با گل سرخ بس��یار ساده است،کافی
اس��ت یک قاشق غذاخوری گل سرخ خشک را با هر
نوع چایی ک��ه تمایل دارید دم کنید ،بنوش��ید و از
آرامش اعصابتان لذت ببرید.

هم�کاری در برپایی این جش�نواره بزرگ
بی�ان ک�رد :اس�تقبال از ای�ن جش�نواره
بینظیر و گس�ترده بود و بالغ ب�ر  15هزار
نف�ر از ش�هروندان و خانوادهه�ا طی س�ه
ش�ب در ای�ن جش�نواره حض�ور یافتند.
سرپرست ش�هرداری سیرجان یادآور شد:
این جش�نواره بزرگ توسط روابط عمومی
شهرداری سیرجان و با همکاری فرمانداری،
ش�رکت معدن�ی و صنعتی گلگه�ر ،اداره
فرهن�گ و ارش�اد اسلامی و اداره میراث
فرهنگ�ی و گردش�گری برگزار ش�د .این
مدیر ش�هری بیان ک�رد :بخش زی�ادی از
هزینههای این جشنواره در راستای جذب
درآمدهای پایدار و اقتصاد مقاومتی با توجه
به مش�کالت مالی شهرداری ،توسط بخش
خصوصی و جذب اسپانسر تأمین شده بود.

هفته دولت یادآور خدمتگزاری شهیدان بزرگ رجایی و باهنر

که همواره در راه خدمت به مردم در راه اسالم و انقالب گام برداشتند به همه دولت مردان مبارک باد.

نوش��یدنی ف��رق دارد ک��ه قه��وه تُ��رک
حدود100میل��ی گرم،کاپوچینو160میلی
گ��رم و نس��کافه  75میل��ی گ��رم در هر
فنجان می باش��د .در پایان نظر ش��خصی
دکتر فخرآبادی را بابت مصرف قهوه جویا
ش��دم که توصیهوار نظرش را چنین گفت:
«در ُکل در مصرف مواد اعتیادآور احتیاط
میکنم که وابس��تگی برایم ایجاد نکند اما
خ��ودم نیز قهوه مص��رف میکنم و توصیه
دارم طوری اس��تفاده کنید که وابس��تگی
بدنی ایجاد نکند».

رییس و اعضاء شورای اسالمی شهر سیرجان -دوره پنجم

| عکس ها  :محمدرضا قلیچ خانی |

غرف�ه های صنایع دس�تی و دس�تاوردهای
دولت به مدت  10ش�ب و جش�ن شهروندی
در راس�تای ارتقای سطح نش�اط و شادابی
همش�هریان ط�ی  3ش�ب با اجرای س�ید
مرتضی حس�ینی (مج�ری رس�انه ملی) در
پیست کارتینگ سیرجان از یکم شهریور ماه
جاری آغاز شده است.
دکتر رضا سروش نیا با اشاره به اینکه اجرای
اینگونه برنامه ها نق�ش مهمی در افزایش
ش�ور و نش�اط ش�هروندان خواهد داشت

قهوه بنوشیم یا ننوشیم

مدتی است دمنوشهای گیاهی پای خود را به سفره
ایرانیها بازکردهاند .خیلیهای ترجیح میدهند این
دمنوشها را جایگزین چای و قهوه کنند و به عنوان
نوش��یدنیهای گرم آنها را بنوش��ند .این دمنوشها
ب��ه دلیل اینکه ریش��ه گیاه��ی دارن��د مفیدتر و پر
خاصیتتر از نوشیدنیهای مصنوعی هستند .در یک
بررسی کلی در عطاریها با انواع دمنوشها با خواص
گوناگون روبهرو میش��وید .چ��ای بهارنارنج یکی از
آنهاس��ت .گل درخ��ت نارنج در می��ان خانواده ها به
طبی معروف ش��ده و چای بهار نارنج را برای
مصارف ّ

به مناسبت هفته دولت ،توسط شهرداری سیرجان برگزار شد:

همزمان با فرارس�یدن هفت�ه دولت و نیز در
راس�تای افزایش شور و نشاط ش�هروندان،
جشنواره تابستانه و نمایشگاه دستاوردهای
دولت با حضور مس�وولین شهرستان ،جمع
کثیری از ش�هروندان و مجری مطرح رسانه
م ّلی در س�یرجان از چهارشنبه شب آغاز به
کار کرد .سرپرس�ت ش�هرداری سیرجان در
گفتگو با واحد خبر روابط عمومی شهرداری
و شورای اسالمی شهر سیرجان در این رابطه
گفت :جش�نواره تابستانه با محوریت برپایی

negarestan76

0913 620 4535

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

havaades.negarestan

حوادث و شگفتی ها

کانال تلگرام گروه حوادث نگارستان

@negarestan_havades

آخرین خبر از پرونده کودک آزاری در سیرجان

ماجرای زندگی تلخ «امیرمهدی»
مادر کودک ،بازداشت و پسربچه به شیرخوارگاه بهزیستی سپرده شد

گروه حوادث« :امیرمهدی» کودک  15ماهه اهل
ایزدآباد سیرجان که روزگار تلخ و ناگواری را در
منزل پدری س�پری کرده ،پس از آزار ش�دید
از س�وی افرادی که هنوز مجرمیت آنها قطعی
نش�ده ،به بیمارستان منتقل و پس از درمان به
شیرخوارگاه بهزیستی کرمان سپرده شد.
◄ ◄ دستگیری متهمان
بازپرس ش�عبه اول دادسرای عمومی و انقالب
س�یرجان در ای�ن باره ب�ه خبرن�گار حوادث
نگارس�تان گفت 2 :نفر مته�م در این خصوص
توسط پلیس آگاهی دس�تگیر و هم اکنون در
بازداشت هستند .قاضی مجتبی قدیمی افزود:
مادر «امیرمهدی» معتاد اس�ت و قرص اعصاب
مصرف می کن�د« .امیرمهدی» زندگی ناراحت
کننده ای داشته و در روز حادثه بنا به اطالعات
به دس�ت آمده از س�اعت  5عصر تا  12شب از
شکستگی استخوان دست ،درد کشیده است.
وی ادامه داد :پدر خانواده در زندان به س�ر می
برد و به علت معتاد بودن والدین هر  2بچه آنها
معتاد بوده اند« .امیرمهدی» برادر  7س�اله ای

| امیرمهدی در بیمارستان |

به نام «امیرمحمد» دارد که او نیز در بهزیستی
سیرجان به سر می برد .این مقام قضایی تصریح
کرد :با دستور قضایی مادر «امیرمهدی» و یکی
از اقوامش که سابقه قتل عمد در زمان نوجوانی
اش در کارنامه دارد ،بازداشت شده اند و احتمال
اینکه این اقدام باتوجه به اعتیاد مادر توسط او

و متهم دوم انجام شده باشد وجود دارد .قاضی
قدیمی بیان داش�ت :پس از شناس�ایی قطعی
متهم یا متهمان پرونده ،عالوه بر ضرب و جرح
عمدی کودک  15ماهه ،والدین «امیرمهدی» به
دلیل معتاد کردن بچه ها به کودک آزاری متهم
هستند و از سوی دستگاه قضایی مورد تعقیب

کودک  ۳ساله سیرجانی به  ۳کودک دیگر
زندگی دوباره بخشید

«یاسین نجات بخش»

دو کلیه و کبد این پسربچه ،به کودکان بیمار
نیازمند عضو پیوند خورد
گروه حوادث :اعضای بدن «یاس�ین
نصرتآب�ادی» ک�ودک  3س�اله
س�یرجانی که بر اثر خونریزی دچار
مرگ مغزی ش�ده بود به سه کودک

بیم�ار نیازمند دریاف�ت عضو ،اهدا
ش�د .این خب�ر زمانی که از س�وی
دکتر گیالنی هماهنگ کننده پیوند
اعض�ا در دانش�گاه علوم پزش�کی

ملک تجاری به مساحت 260مترمربع

بر خیابان  17شهریور به قیمت کارشناسی
به فروش میرسد

09129242304

فروش یک عدد سوله در منطقه ویژه
اقتصادی به متراژ  2530متر ،یک عدد سوله
 300متر با یک عدد دفتر ،امتیاز آب ،برق ،تلفن،
با قیمت کارشناسی

09132471760-09126960012
قابل توجه تعاونی های مسکن

تعداد  20قطعه زمین واقع در نجف شهر،
به صورت یکجا بفروش می رسد.
09131457694

کرمان منتش�ر ش�د ،موجی از ابراز
احساس�ات م�ردم س�یرجان را به
دنبال داشت.

قرار می گیرن�د .پدر این کودک ه�م از زندان
فراخوانده شده و بازجویی می شود.
◄ ◄ انتشار خبر تلخ
بیست و هفتم مرداد بود که کانال تلگرامی و پیج
اینستاگرام حوادث نگارستان خبر از وقوع یک
مورد کودک آزاری ش�دید در سیرجان داد .این
خبر به دلیل عمق زخم های وارده بر این کودک
خردسال خیلی زود در سایتها و نشریات محلی
و سراس�ری بازنش�ر شد و س�ازمان بهزیستی
و اورژانس اجتماعی کش�ور وارد ماجرا ش�دند.
ک�ودک آزار دی�ده صبح جمعه بیس�ت و هفتم
مردادم�اه توس�ط ماموران مرک�ز فورویت های
پزش�کی  115با دستان شکس�ته و زخم عمیق
در مچ دس�ت و آثار کبودی و سوختگی متعدد
السالم» سیرجان
به بیمارستان امام رضا «علیه ّ
منتقل و پس از درمان اولیه به بیمارستان شهید
باهنر و س�پس ش�فا کرم�ان اعزام ت�ا مأموران
اورژانس اجتماعی اس�تان به بررس�ی اطالعات
بیشتر از وضعیت کودک و مادرش بپردازند.
حاال خبر میرسد این کودک به شیرخوارگاهی
متع ّلق به سازمان بهزیستی در آن شهر منتقل
شده است .به گفتهی رییس اورژانس اجتماعی
کش�ور ،مادر ک�ودک آزار دی�ده در اظهارات
اولی�هاش مدع�ی ش�ده آس�یبها ازس�وی
پس�رعمه  25س�الهاش به کودک وارد ش�ده
اس�ت .وی گفت :همچنین در اظه�ارات مادر
مشخص شد که او اعتیاد دارد و پدرکودک نیز
به دالیلی در زندان است.

◄ پدر و مادر یاسین چه گفتند
پدر یاس�ین در گفت وگو با خبرنگار
نگارس�تان بی�ان ک�رد :حوال�ی ماه
رمض�ان امس�ال متوجه مش�کالت
چش�می فرزند  3س�اله ام شدم .به
پزشک در سیرجان و سپس کرمان
مراجعه کردیم .س�پس یاسین را به
پزش�ک مغز و اعصاب ارجاع دادند
و ب�ا گرفت�ن  MRIمتوج�ه وج�ود
توده در س�ر بچه شدیم .امیر نصرت
آبادی که نظامی است ،افزود :یاسین
در ش�یراز تحت عمل جراحی قرار
گرف�ت .عمل موفقیت آمی�ز بود .به
س�یرجان آمدیم .چندی بعد دوباره

کلینیک شبانه روزی دندانپزشکی بوعلی
به منظور بزرگداشت مقام پزشک

تا تاریخ  96/6/31آخر شهریور  20درصد تخفیف
به مراجعه کنندگان محترم عرضه مینماید.

آدرس :سیرجان ،خیابان شریعتی روبروی بهزیستی کلینیک بوعلی
شماره تماس42202504 :

اطالعیه ثبت نام آزمون تکمیل ظرفیت
میان پایه ای هفتم به هشتم

مدرسه نمونه دخترانه حضرت امیرالمومنین (ع)

ثبت نام از سه شنبه 96/5/31لغایت دوشنبه
 96/6/6و برگزاری آزمون جمعه  96/6/17به
صورت همزمان در سراسر استان انجام می شود.

مدارک ثبت نام:
تکمیل فرم تقاضانامه/دو قطعه عکس  3در  /4کارنامه قبولی سال
قبل /کپی شناسنامه /مبلغ  200/000ریال وجه نقد
ظرفیت خالی  5نفر می باشد.
پذیرش نهایی بر اساس رتبه فضلی حاصل از معدل کل خرداد به میزان
50درصد و نمره خام آزمون جایگزینی نیز به میزان  50درصد خواهد بود.
هر نوع ثبت نام در مدارس نمونه
فقط با مجوز کتبی اداره کل مجاز است.
تلفن آموزشگاه42271330-42271300 :

حال�ت تهوع پی�دا کرد .مج�ددا در
بیمارس�تان افضلی پور بستری شد
تا اینک�ه هفته گذش�ته دچار مرگ
مغزی شد و ضریب هوشی اش پایین
آمد .وی ادام�ه داد :برای اهدا اعضا
الزم است که  4پزشک مرگ مغزی
بیمار را تأیید کنند .حوالی ساعت 8
شب بود که تایید شد و دکتر گیالنی
با من و مادر «یاس�ین» مذاکره کرد.
پ�س از مش�ورت با همس�رم ،برای
رضای خداوند و نجات جان بچه های
دیگر حاضر به اهدا عضو شدیم .فرم
ها را امضا و انگشت زدیم .دو کلیه و
کبد یاسین جدا و به بیماران نیازمند

شماره 1093

■

شنبه  4شهریور 1396

11

خبر  /حادثه

مرگ ورزشکاران جوان
در سانحه خونین رانندگی

گ�روه حوادث :ب��ر اثر برخورد یک دس��تگاه
تریلر با موتورس��یکلتی که س��اعت شش عصر
یکش��نبه بیس��ت و نهم مرداد در حاشیه جاده
س��یرجان کرم��ان در کیلومتر س��ی و پنج در
حال حرکت بود ،میثم صالحی ش��انزده س��اله
در دم و محمدرض��ا مکی آبادی نوزده س��اله | ،محمدرضا مکیآبادی |
جان باختند .به گزارش خبرنگار نگارس��تان در
این سانحه علی یزدی جوان هجده ساله که بر
روی موتورسیکلت دیگری بود خوشبختانه دچار
آسیب نشد .یکی از بستگان حادثه دیدگان در
خصوص چگونگی ای��ن اتفاق به خبرنگار گروه
حوادث نگارس��تان گفت :میث��م صالحی ،رضا
صالحی ،محمدرضا مکی آب��ادی و علی یزدی
چهار دوست کش��تی گیر بودند که یکشنبه با
| میثم صالحی |
دو موتورسیکلت جهت ورزش و تفریح به مناطق
حاش��یه محور س��یرجان کرمان رفته بودند .موتور یکی از آنها پنچر شده و
مجبور میش��وند رضا صالحی را با وسایل به وس��یله خودروهای عبوری به
سیرجان بفرستند.خودشان هم با دو موتورسیکلت در حاشیه خاکی جاده به
سمت سیرجان حرکت می کنند .در راه حوالی کیلومتر سی و پنج یک تریلر
که احتماال راننده اش خواب رفته از جاده منحرف و به سمت حاشیه خاکی
جاده سرازیر شده و متأسفانه با موتورسیکلتی که میثم و محمدرضا سوار آن
بودند برخورد و آن را له می کند .میثم در دم فوت کرده و محمدرضا ساعت
السالم)
چهار صبح دوش��نبه س��ی مرداد ماه در بیمارس��تان امام رضا (علیه ّ
س��یرجان جان خود را از دس��ت داد .سرهنگ جهانشاهی رییس پلیس راه
شهرستان سیرجان علت حادثه را عدم توجه به جلو راننده تریلر عنوان کرد.
میثم صالحی و رضا صالحی پسر عمو و اهل زیدآباد بودند .میثم فوت و رضا
که وسایل را با خودرو به سیرجان منتقل کرده ،سالم است.

هدیه شد .پدر یاسین اذعان کرد :ما
مدت  3م�اه زجر زیادی کش�یدیم.
پ�در و مادرهای�ی رو دی�دم ک�ه در
بیمارس�تان ناراحت وضعیت فرزند
خود هستند .خدا خیلی به ما کمک
کرد تا این تصمیم سخت را بگیریم.
م�ادر یاس�ین نیز ب�ه خبرن�گار ما
گفت :دلم برای مادرانی که مثل من
کودک بیمار داشتند می سوخت .ما
توس�ل
السلام) ّ
به امام رضا (علیه ّ
کردیم تا با اه�دا عضو چندین بچه
نج�ات یاب�د .معصوم�ه آه�ار بیان
کرد :االن در آرامش هس�تم و فکر
میکن�م ک�ه بچه م�ن زنده اس�ت.

هماهن�گ کنن�ده پیون�د اعضا در
دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت:
یاسین کودک سه س�اله ای بود که
ب�ه دلیل خونریزی و مرگ مغزی در
بخش آیس�ییو اطفال بیمارستان
افضلیپور بستری شد.
دکت�ر گیالن�ی ادام�ه داد :اعض�ای
ای�ن ک�ودک ش�امگاه دوش�نبه 30
مرداد ماه در بیمارس�تان افضلیپور
کرمان برداش�ته ش�د و برای پیوند
به بیمارس�تان ابن س�ینای ش�یراز
ارسال ش�د تا لبخند زندگی بر لبان
س�ه کودک نیازمن�د دریافت عضو
بنشیند.

 صاحب امتیاز و مدیر مسوول :ذبیح اله بلوردی

نکته

 وب سایتwww.negarestannews.com :

 ایمیلnegarestannews@yahoo.com :

سخنان ارزشمند سردار سلیمانی

برخی از تبلیغات
در کشور ما مؤثر نیست

negarestan76

کشمکش بر َسر مصادره امیرحسین !

 سامانه پیام کوتاه  30007258 :همراه  09132783241 :مدیریت بخش آگهی ها09133475180 :

سیاسی  /اجتماعی  /فرهنگی

علی عزیزیان

 مدیریت توزیع شهرستان  09131782941 :توزیع کرمان09132418781 :

پيامبر صلی ا ...علیه و آله و سلم  :هر که تجارت می کند
باید از پنج چیز دوری گزیند و گرنه اصال خرید و فروش
نکند :ربا ،قسم خوردن ،کتمان عیب ،تعریف از کاالیی که
می فروشد و بدگویی از کاالیی که می خرد.

 آدرس دفتر مرکزی  :سیرجان ،تقاطع رضوی (اشکذری)

 تلفن ها  034-42230702 / 42206677 :تلفکس034-42206644 :

 چاپخانه :سازمان چاپ و

انتشارات دانشگاه آزاد

سال بیستم  شماره   1093شنبه  4شهریور 1396

عجیبترین صحنه لیگ چگونه خلق شد؟

به سبک فیلم های هندی !
در جریان بازی استقالل و پدیده که
با برتری دو بر صفر حریف استقالل در
ورزشگاه آزادی دنبال می شد و در کنار
جو سنگین حاکم بر سکوهای ورزشگاه
آزادی علیه سرمربی استقالل ،حرکتی
که این مربّی در لحظات پایان بازی
انجام داد و به سمت سرمربی پدیده
رفت باعث تعجب همگان شد!
به گزارش «ورزش سه» ،داور برای وقت های تلف شده نیمه دوم  5دقیقه زمان
در نظر گرفته بود اما هنوز یکی دو دقیقه بیشتر از این وقت ها نگذشته بود که
علیرضا منصوریان شوکه از اتفاقات رخ داده روی سکوها نیمکت استقالل را رها
و به سمت رضا مهاجری سرمربی پدیده رفت و دقایق باقی مانده از بازی را کنار
این مربی تماشا کرد .رفتاری که نه تنها بیشتر از قبل روی اعصاب طرفداران
حاضر در ورزشگاه رفت بلکه باعث واکنش عجیب تر گزارشگر تلویزیون هم شد
که با جمله های رمانتیک و عاش��قانه این صحنه عجیب را گزارش کرد .برای
پرده برداشتن از راز این اتفاق بهترین فرد سرمربی پدیده بود از همین رو با رضا
مهاجری گفت«:به نظرم علیرضا منصوریان کامال از اتفاقات رخ داده در سکوها
شوکه شده بود چون انتظار نداشت طرفداران استقالل چنین رفتاری با او انجام
بدهند از همین رو به خاطر شوکه بودن در محاسبات دقایق پایانی بازی اشتباه
کرد و به تص ّور این که داور سوت پایان را میکشد به سمت من آمد اما وقتی
دید هنوز چند دقیقه مانده دیگر از کنار من تکان نخورد!»

| منصوریان درکنار مربّی پدیده |

س��خنان اخیر سردار س��لیمانی در پانزدهمین اجالس روز جهانی
مساجد بازتاب گستردهای یافت .فرمانده نیروی قدس سپاه در این
مراس��م گفت :مس��جد مانند یک قرارگاه است و بر تمام جامعه اثر
میگ��ذارد ،نهفقط بر محیط خود .اگر مقیاس ما فقط محیط خود
مسجد باشد ،باختهایم.
س��ردار س��لیمانی گفت :وقتی یک برادر چندش��غله و خس��ته را
امام جماعت یک مس��جد کنیم ،این ف��رد چطور میخواهد محیط
مس��جد را حفظ کند؟ اینکه درجامع��ه مدام بگوییم او بیحجاب و
این باحجاب اس��ت یا این اصالحطلب است اون اصولگراست ،دیگر
چهکس��ی میماند؟ اینها همه مردم ما هس��تند .آیا همه بچههای
ش��ما متدیّناند؟ آیا همه مثل هم هس��تند؟ نه! اما پدر ،همه اینها
را ج��ذب میکند و جامعه ه��م خانواده شماس��ت .او گفت :اینکه
بگوییم من هس��تم و بچههای حزباللهی خودم ،اینکه نمیش��ود
حفظ انق�لاب .امام جماعت باید بتواند باحج��اب و بیحجاب را با
هم جذب کند .سردار س��لیمانی گفت :برای مثال وقتی با هواپیما
از باالی دمشق میرویم و منارهها را میبینیم و بعد از باالی تهران
چیز دیگری میبینیم ،حالمان عوض میشود.
او در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع شهادت شهیدحججی
اشاره کرد و گفت :ما خیلی شهید داریم که برخی هم ذبح شدهاند
ا ّم��ا خداوند گاهی برای عظم��تدادن به یک موضوعی ،یک حادثه
میآفریند و ش��هیدحججی ،برای عظمتدادن به همه بزرگیهای
مدافع��ان حرم بود .فرمانده نیروی قدس س��پاه افزود :ما بنا نداریم
هر اقدامی را تبلیغ کنیم که دوس��تان ما دچار مش��کل یا دشمنان
تحریک شوند .برخی از تبلیغات در کشور ما مؤثر نیست .سلیمانی
گفت :ما وقتی وارد عراق شدیم ،بین منافع خودمان و عراق تفاوتی
تصرف ش��هری مث��ل موصل و
قائ��ل نش��دیم و دنبال چاه نفت و ّ
کرکوک نبودیم .دنبال مطالبات ارضی هم نبوده و نیستیم.
او افزود :ما به خاطر منافع شیعی به فلسطین کمک نمیکنیم بلکه
اصال اگر کس��ی اظهار شیعی کند ،با او کار نمیکنیم چون ٩٩/٩٩
درصد فلس��طین اهل تس�� ّنن هس��تند و ما از آنها دفاع میکنیم.
فرمانده نیروی قدس س��پاه ادامه داد :قدرت داعش از قدرت مغول
که کش��ور ما را تاراج کرد ،خیلی بزرگتر بود .اینها گروهی هستند
که روزی صد انتحاری به میدان میفرس��تند .سلیمانی تأکید کرد:
ای��ران هیچوق��ت بحرانس��از و پرورشدهنده تکفیر نیس��ت چون
اصالت دارد و امروز منشأ ثبات شده است .او گفت :کشور سعودی،
جیشاالس�لام ،جیشالحر و گروههای دیگر را علیه ما ساخت ،اما
ایران منشأ ثبات سوریه شد .ما با مذهب جلوی جنگ مذهبی آنها
را گرفتیم نه با قدرت نظامی .امروز جمهوری اسالمی در منطقه از
یک قدرت فائقه حقیقی و غیرقابل خدشه بهرهمند است.
فرمانده نیروی قدس س��پاه گفت :وقتی یک نظام میتواند مسائل
قومی و زبانی را حل کند ،این باعث ثبات اس��ت و اساس دستیابی
ب��ه این فض��ا ،رهبری بود .او گف��ت :ما مصالح را ن��گاه میکنیم و
رهبری با حکمت و جسارت ،این انقالب و دفاع از انقالب را هدایت
کردند .فرمانده نیروی قدس س��پاه ،آقای هاش��می حرف درستی
درباره آمریکاییها زد که گفت عقل گنجش��ک را در کله دایناسور
میگذارند.

یادداشت آخر

به مناسبت روز کارمند !

همهسرلشکرهای
ایران

با ارتقاء درجه س�رتیپ موس�وی
ب�ه سرلش�کر و انتص�اب وی به
فرماندهی ارتش جمهوری اسالمی
ای�ران در هفت�ه گذش�ته ،تعداد
سرلش�کرهای حاضر در نیروهای
مس�لح ایران به عدد  13رس�ید.
به گ�زارش ج�ام جم ت�ا پیش از
این تعداد سرلشکرهای نیروهای
مس� ّلح ایران  12نف�ر بودند که با
ارتقا درجه امیرموسوی این تعداد
به عدد  13افزایش یافت.

ن
ش
انتخاب رشته کنکور سراسری و دا گاه آزاد
 .روش اصولی و مطمئن بدون خطاهای نرم افزاری
 .چیدمان حرفه ای رشته ها به صورت دستی
 .چندین سال تجربه موفق با باالترین آمار قبولی

مشاور تخصصی کنکور سراسری آقای ایمان رضایی

شماره تماس  ۰۹۰۲۹۲۰۷۱۱۷آدرس تلگرام@moshaverehdarsi:

جناب آقای

دکتر محمد
عسکری

انتخاب جنابعالی را به سمت ریاست شورای اسالمی شهر
سیرجان تبریک عرض می کنم که به حق شایسته جنابعالی
می باشد.

سعید سعیدی نژاد

برادر بزرگوار جناب سرهنگ

اسماعیل جهانشاهی

فرمانده محترم پلیس راه سیرجان -بندرعباس
ترفیع و ارتقاء درجه جنابعالی به درجه سرهنگ دومی که نشان از
توانمندی ،مدیریت و لیاقت شماست را تبریک عرض نموده ،موفقیت و
بهروزی روزافزونتان را از درگاه خداوند متعال خواهانیم.

روابط عمومی کنسرسیوم جهان پیشرو

ش��اید کسانی که س��الها پیش طرح خصوصی س��ازی در آموزش
و پ��رورش را در قالب مدارس غیرانتفاع��ی ارائه دادند هرگز گمان
نمیکردند از نطفه ای که آن روز بسته میشود نوزادی متولّد شود
که در جامعه ش��تابان به سوی سرمایهداری ،به فرزندی ناباب بدل
گردد که کنترل و هدایتش غیرممکن خواهد بود.
ام��روز از آم��وزش و پرورش رای��گان تنها خاطرهای باقی اس��ت و
نهادها و س��ازمان ها و زیرمجموعه های آموزشی و تربیتی یکی از
بزرگترین گردش های مالی را در کشور به خود اختصاص داده اند.
گردشهای مالی که س��بب به وجود آمدن قدرتهایی در سیستم
آموزشی ما شده است که برخی کارشناسان معتقدند از نفوذ خود
در سیاستهای کالن آموزشی کشور استفاده میکنند.
ارائه دهندگان ای��ن آموزشهای انتفاعی در رقابتی نفسگیر برای
خلق شیوه های جدید و چشمگیر در راستای کسب درآمد بیشتر
از س��ر و ُکول هم ب��اال میروند .رنگ و لع��اب دادن به کتاب ها و
خدمات آموزش��ی و استفاده گسترده از تبلیغات ،بیشتر وسیلهای
اس��ت برای بازی با افکار دانش آموزان تا تالشی برای ارتقاء سطح
کیف��ی یادگیری ،ت��ا جایی که با یک نگاه ماکیاولیس��تی میتوان
گفت هدف همچنان وس��یله و روش را توجیه میکند .اینجاس��ت
که بهتدریج اخالق کنار گذاشته میشود و دست زدن به هر شیوه
و روش برای انتفاع بیشتر توجیه می شود .تعلیم و تعلّمی که روزی
از قداس��ت واالیی برخوردار بود تنها وسیلهای میشود برای کسب
مال و سرمایه و با این نگاه ،دانش آموزان دیگر سرمایه ملّی و آینده
س��ازان فردای مام میهن ،نیستند بلکه مشتریانی هستند که فقط
باید کاالیی را به آنها فروخت و کسب درآمد کرد .مهم نیست آنچه
به آنها فروخته میش��ود مفید و کارآمد باشد مهم آن است آنگونه
ارائه شود که خریدار داشته باشد و سودآوری کند .اما آنچه امروز در
کشمکش تصاحب نام و آوازه امیرحسین قاسمی نژاد نفر اول کنکور
ایران از سوی مؤسسات آموزشی شاهدش هستیم دقیقاً مؤید همین
واقعیت اس��ت .اینکه مؤسسات کمک آموزش��ی و حتی مدارس و
آموزشگاههایی که روزی امیرحسین از جلو آنها رد شده به خودشان
اجازه میدهند با تصاحب نام و عنوان او برای خود ،کس��ب اعتبار
کنند و بقیه را نیز بفریبند ،از همان دستهی بیاخالقی هایی است
که به هیچ وجه قابل توجیه نیست.
در این فضا حتی ش��نیده میشود برخی مؤسسات با پیشنهادهای
اغواکننده از نفرات اول کنکور میخواهند تا با آنها عکس یادگاری
بگیرد و از آن برای تبلیغات خود استفاده کنند .مؤسساتی که هیچ
نقش��ی در آموزش این افراد نداشتهاند و به قولی این نخبگان عزیز
حتی یکبار هم از پیاده رو آنها رد نش��دهاند .جالب اس��ت که این
مؤسسات تمام توان خود را به کار میبرند تا این موفقیت را نتیجه
عملکرد خود نش��ان دهند و دهها عامل دیگر از جمله اس��تعداد و
تالش و جهد شبانه روزی خودش را در این موفقیت بزرگ نادیده
بگیرند .اکنون ماییم و بی اخالقیهایی که در ارزشمندترین نهادهای
جامعه و زندگیمان رسوخ کرده تا قداست تعلیم و تعلّم را با سود و
منافع ما ّدی طاق بزنند.
اینجاست که باید پرس��ید آموزشی که بر ستونهای پول و منافع
و س��رمایهی بیشتر بنا شده چه س��رانجامی خواهد داشت و نقش
نظارت و کنترلی آموزش و پرورش در این میان چه می شود؟
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فروشگاه موتور سیکلت
صبوری

حمل اثاثیه منزل ومبلمان در سطح شهر وتمامی
نقاط کشور با مجوز رسمی وبیمه معتبر
با کادری مجرب  ,با نازلترین قیمت

فروش ویژه انواع موتور
سیکلت بدون پیش پرداخت

انتهای بلوار فاطمیه ،جنب شرکت لنگربار
 09139473880-42252330سلطانی

09132453990
42232892

فروش  ،نصب  ،سرویس
و لوله کشی توکار انواع
کولر گازی اسپلیت
09164458335

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

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

گوشت تازه گوسفند
بدون استخوان
هرکیلو  34000تومان

سوپرگوشت خلیلی

خیابان دهخداشمالی روبروی
دبیرستان فاطمیه ۰۹۱۳۳۴۵۲۴۶۷

2

شنبه  4شهریــور 1396
شماره  1093روزنامه نگارستان

پته دوزی به روش سنتی کرمان

در خدمت دوخت اصیل کرمانی و همچنین رنگ آمیزی به خانم های عالقمند
به این هنر سنتی سفارشات سرویس عروس و جزئیات پذیرفته می شود

آدرس  :بلوار سید جمال ک بنیاد مسکن  ،مدیریت
سرکارخانم ایرانمنش 42309840 - 09136629737

@negarestanniaz

@negarestanniaz
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@negarestanniaz

به یک نیروی خانم با سابقه کاری
جهت کار در کافی نت نیازمندیم
09387033734

از یک راننده دفترچه دار  ،برای
کار رانندگی اتوبوس معدن گل گهر
دعوت به همکاری می شود
09132478051

از چند نفر نیرو جهت کار در
کارواش پدیده دعوت به همکاری
می شود
09373006578

به یک فروشنده خانم جهت کار
در کفش فروشي به صورت دوشیفت
نیازمندیم
09135816720

به یک بازنشسته جهت دفتر
داری نیازمندیم
09907820378

به یک نیروی خانم برای کار در
دفتر مشاور امالک نیازمندیم
09133475120

از یک نفر کابینت ساز فلز
دعوت به همکاری می شود
09215139012

از یک نیروی ساده خانم جهت کار
در آشپزخانه دعوت به همکاری می شود
09176303080

به یک نفر نیروی خانم مجرد جهت
کار نیمه وقت در فست فود نیازمندیم
09139454350

به یک شاگرد ماهر جهت کار
در آرایشگاه زنانه نیازمندیم
09132789210

به یک استاد کار ماهر MDF
جهت کار نیازمندیم
09132457084

از چند نفر بازاریاب خانم با حقوق و
پورسانت عالی جهت پخش مواد غذایی
و شوینده دعوت به عمل می آید
09132784594

از  2نفر نیروی سالن دار  ،جهت
کار در رستوران واقع در خ خواجو
دعوت به همکاری می شود
09133474417

از یک نیروی جوان با سابقه جهت
کار در سوپر مارکت دعوت به همکاری
می شود
09136524158

از یک خانم مجرد جهت کار در
مطب دعوت به همکاری می شود
09336282216 - 42258788

از یک فروشنده آقا  ،در پوشاک
فروشی در پاساژ کندو دعوت به
همکاری می شود
42234462 - 09133450612

از دو نفر آقا جهت کار
در مغازه میوه فروشی  ،آشنا به
فروشندگی  ،ترجیحا متأهل با
حقوق توافقی دعوت به همکاری
می شود (ساعت تماس  9صبح الی
 2بعداز ظهر)
09139473201

به تعدادی راننده
لودر و پایه یکم با پنج سال
سابقه جهت کار در معدن
گل گهر نیازمندیم
09133453280

از یک نیرو کار
 ،جهت کار در کارگاه
کابینت  mdfدعوت به
همکاری می شود
09133452446

از یک شاگرد
جهت کار در میوه
فروشی دعوت به
همکاری می شود
09133478593

به یک سند
مسکونی  ،جهت اخذ وام
بانکی با کارمزد مناسب
نیازمندیم
09214809802

از یک شاگرد
جهت کار لوله کشی
گاز دعوت به همکاری
می شود
09139475452

از دو نفر نیروی
از یک نفر خانم یا
آقا و یا خانم با حداکثر
آقا جهت کار در فست فود با
سن  30سال  ،جهت کار
حقوق ماهیانه  700هزارتومان
در آشپزخانه فست فود از
صبح و عصر  ،دعوت به
ساعت  17الی  24دعوت به
همکاری می شود
همکاری می شود
09037182540
09393199340

به یک نفر
کارگر ساده با سابقه در
زمینه پخش مواد غذایي
نیازمندیم
09139567124

به تعدادي
بازاریاب جهت کار
در پخش مواد غذایي
نیازمندیم
09215495576

به یک بازاریاب
خانم با ضامن معتبر ،جهت
پخش لوازم بهداشتی و
شوینده در سطح شهر
سیرجان نیازمندیم
09108577215

ازیک نفر
کمک آشپز جهت کار
در تاالر دعوت بعمل
می آید
09137577079

به تعدادی راننده
با ماشین به صورت تمام
وقت ،با کاکرد باال جهت
کار در آژانس نیازمندیم
09905827382

به یک فروشنده خانم
جهت کار در دکوراسیون داخلی
نیازمندیم.
مراجعه حضوری:نصیری جنوبی،
دکوراسیون داخلی دکوراژ
09132478134

به دو نفر نیرو
کار خانم جهت کار در
چلو کبابي نیازمندیم
09211454245

به یک نیروی کار آقا با
روابط عمومی باال و ظاهری آراسته
با ضامن معتبر ،جهت کار در فروشگاه
نیازمندیم( ،متقاضیان ،مدرک
تحصیلی ،وضعیت تاهل ،سن ،آدرس
محل سکونت ،وسیله نقلیه ،سابقه ی
کاری خود را به شماره 09032026138
ارسال کنند)

به یک پرستار خانم
جهت مراقبت از سالمند خانم
با حقوق ماهیانه  400هزارتومان
(منزل در اختیار گذاشته می
شود) نیازمندیم
09131791695

به یک نیروی کاری
جهت کار در سلف سرویس
فالفل فقط عصرها نیازمندیم.خ
هجرت،جنب ابزارفروشی
هجرت،فالفل و سمبوسه مزمزه
09391799556

به یک نفر
راننده داراي گواهینامه
پایه دو آشنا به پخش
مواد غذایي نیازمندیم
09139567124

به یک فروشنده جوان
آقا باروابط عمومی وفن بیان باال
وسابقه کاری درزمینه پوشاک
فروشی مردانه (کت وشلوار)
به صورت تمام وقت باضامن
معتبرنیازمندیم.
09131457467

به یک فروشنده
ویک حسابدار جهت
کار نیازمندیم
42207032
42207033

به یک خانم
جهت همکاری در
فست فودنیازمندیم
09137312797

به یک استاد
کار ماهر جهت کار
درکارواش نیازمندیم
09139189227

به دو نفر آرایشگر
ماهر با سابقه کار و یک
شاگرد ماهر به صورت تمام
وقت نیازمندیم با مزایای عالی
09132799450
آرایش و پیرایش
نیک رویان

به دونفربازریاب
ووانت بارجهت کاردرپخش
موادغذاییي باپورسانت عالي
نیازمندیم
09133456958
09217512191

از تعدادی نیرو
جهت امور نگهبانی
دعوت به عمل می اید.
09019167382

از یک منشی خانم
 ،ترجیحا مجرد  ،جهت کار در
آموزشگاه دعوت به همکاری
می شود
( ساعت تماس  9الی  11صبح
و  17الی  18عصر )
42234363

به دو خانم باشرایط
سنی باالی 25سال باحداقل
مدرک سیکل جهت کارگاه
دروپنجره سازی آرشیاپنجره و
دروین واقع درشهرک صنعتی
نیازمندیم ساعت کاری  7/5تا 4
09135871060

از تعدادی نیروی
خانم ترجیح ًا مجرد  ،جهت
کار در شرکت مسافربری
عدل  7دعوت به همکاری
می شود
09139478082

از یک نیروی خانم
مجرد  ،جهت منشی نمایشگاه
 ،با حقوق  400هزار تومان و با
پورسانت برای گرفتن هر کار جدید
 ،دعوت به همکاری می شود
09162454496

به یک منشی
خانم و یک نفر آقا
جهت کار در فست
فود نیازمندیم
09130227897

به دو نفر سالن دار
جهت کار در کافی شاپ
ساالر نیازمندیم.
آدرس بلوار امام رضا شهرک
الله پشت سایپا
تلفن 03442246112

از یک نیرو خانم
منشی ترجیحا مجرد
جهت کار در دفتر دعوت
به عمل می آید
09138266392

شرکت تولیدي مس
از یک نیروی خانم
سیرجان از یک نیروی کامال
 ،برای کار در نان فانتزی
فني در رده سنی 25تا 35سال
سن وآشنا به جوشکاري دعوت نمونه  ،روبروی مسجد قدس
به همکاری می نماید
دعوت به همکاری می شود
نیست)
(پایان خدمت الزامی
09148398462

یک واحد مسکونی
از واحدهای جهان عمران فاز
 3نجف شهر ،به مبلغ  52م
تومان درحال تحویل به فروش
می رسد
09133455238

به یک فرشنده
خانم جهت کار در لوازم
آرایشی بهداشتی پاساژ
کوثر نیاز مندیم
09370458340

از دو نفر خانم
دعوت به همکاری می شود
لوازم تحریری
زرین خط
42206260

شرکت تو سن
ساالر سمنگان از یک
سرویس کار ماشین سنگین
جهت کار در معدن دعوت
به همکاری می نماید
09138439395

از دو نفر نیروی آقا
 ،برای کار در شیفت صبح و
بعدازظهر کافی شاپ دعوت
به همکاری می شود
09131453006

09130812150

ازیک نفرخانم
ترجیحا مجرد جهت
کاردربوتیک زنانه لوسیفر واقع
درخیابان ولی عصربه صورت
دوشیفت دعوت به همکاری
می شود
09308897658

از چند نفر راننده دارای گواهینامه پایه
یک  ،جهت کار روی میکسر درون شهری
دعوت به همکاری می شود
 09132478186جهانشاهی

از یک نفر پرستار
خانم جهت نگهداری از
سالمند خانم دعوت به
عمل می آید
09393286281

از چند همکار با روابط عمومی باال در کفش
رفاه  ،شعبه  2با حقوق ماهیانه  700هزار تومان
دعوت به همکاری می شود
( ساعت تماس  7الی  9صبح )
09131786748

به یک ضامن کارمند با نامه حسابدرای یا
نظامی باز نشسته بدون نامه حسابداری با فیش
حقوقی و چک برای اخذ وام  ،نیازمندیم در قبال آن
چک و سفته و مژدگانی محفوظ می باشد
09138485219

از یک نفر نیروی آقا  15الی  25ساله
 ،جهت کار در فست فود  ،در شیفت عصر تا
شب دعوت به همکاری می شود
09337932242

@negarestanniaz
به یک نفر آشپز کباب ترکی جهت
کار در فست فود تورینو نیاز مندیم.
09132453195

به یک حسابدار خانم با روابط
عمومی باال جهت همکاری در فست فود
تورینو نیاز مندیم.
09132453195

شرکت برنا پنجره به دو نفر نیروی
خانم جهت همکاری آشنا به کامپیوتر نیازمند
مراجعه حضوری می باشد
آدرس چهارراه بیمه نبش تختی جنوبی

از یک خانم ترجیح ًا مجرد  ،آشنا به
کامپیوتر جهت امور ادرای در یک شرکت
دعوت به همکاری می شود
03442209161 - 09138262688

به تعدادی جوشکار
ماهر نیازمندیم
09139873089

به دونفر همکار خانم جهت کار
در آبمیوه ساندویچی نیاز مندیم
09132452906

به دو نفر نیروی
به دو نفر نیروی
غذای
ساده برای کار در
خانم مجرد با روابط عمومی
آماده گنبدان با حقوق
باال مسلط به کامپیوتر
عالی نیازمندیم
جهت انجام امور حسابداری
(خواهشمند است فقط زیر
و فروش نیازمندیم.
 30سال مراجعه نماید )
شرکت دالوران صنعت
مراجعه حضوری ،نبش
روبروی منطقه ویژه
فلکه ابوریحان
09132789088

به دو نفر کارگر
ساده و دایم جهت برش سنگ
و جابجایی سنگ در سنگبری
واقع در شهرک صنعتی شماره
 1با حقوق ماهیانه  800تومان
وبیمه نیازمندیم.
ساعات تماس و کار
 8صبح الی 1ظهر
 3:30عصر الی8:30شب
09135895096

از یک نفر
حسابدار خانم با ظاهری
آراسته و روابط عمومی
باال و حداکثر سن 30
سال  ،جهت کار در
فست فود دعوت به
همکاری می شود
09037182540

به دو نیروي خانم جهت نظافت و
یک نیرو مرد زیر  20سال جهت کار در
رستوران نیازمندیم (مراجعه حضوري)
زمان تماس 11الي  3عصر
و  18الي  23شب
09371387154

به نیروهای
زیر نیازمندیم
 صندوقدار پیتزا زن سالندار09123338156

به یک نیروی کار
خانم با روابط عمومی باال
و ضامن معتبر به صورت
نیمه وقت جهت انجام امور
دفتری ،فروشگاه نیازمندیم
(متقاضیان ،مدرک تحصیلی،
وضعیت تاهل ،سن ،آدرس
محل سکونت ،سابقه ی
کاری خود را به شماره
 09032026138ارسال کنند)

دعوت به همکاری
از تعدادی نیروی استاد کار ماهر در زمینه
های زیر برای کار در یک مجتمع تعمیرگاهی
دعوت به همکاری می شود
مکانیک ،باطری ساز ،تنظیم موتور ،جلوبندی
ساز ،کولر ساز ،صافکار و نقاش
09171609923 - 09197791757

شرکت سریر فتح
ازتعدادی راننده پایه یک  ،با داشتن
گواهینامه باالی سه سال از تاریخ صدور
 ،جهت کار با کشنده کمپرسی دعوت به
همکاری می شود
- 03432910560 - 09382650670
09136203113

از تعدادی منشی خانم
جهت کار در بازرگانی سپهر
دعوت به همکاری می شود .
ساعت کار  8تا  13و  16تا 21
حقوق  750هزار تومان
تلفن 09132472417

شرکت توسن ساالر سمنگان
در نظر دارد از تعدادی راننده پایه
یک جهت کار در معدن گل گهر
دعوت به همکاری نماید
متقاضیان می توانند جهت
اطالعات بیشتر با شماره تلفن
09138439395تماس نمایند
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یک قطعه زمین واقع در قسمت شمال
پزشکان  ، 2بر خیابان با موقعیت عالی ،
حصاردور  ،پروانه ساخت به فروش می رسد
09137686673

تعدادی زمین با سند و پروانه ،واقع
در انتهای حجت آباد ،قصبی  3/700م
امالک قائم 09138291363-

یک قطعه زمین 30
قصبی واقع در روستای کران ،
دیوار کشیده  ،دارای دو درب
ماشین رو  ،سر دو نبش جهت
خانه باغ به فروش می رسد
09352380790

یک قطعه زمین
همراه با  60متر پروانه
واگذاری بنیاد مسکن  ،واقع
در فخرآباد فاز  3به فروش
می رسد
09306396097

زمین تجاری و مسکونی ،
به متراژ  54متر مربع  ،دارای  200متر
پروانه ساختمانی تجاری و مسکونی
واقع در حد فاصل چهارراه موحدی
و چهارراه تختی  ،نبش کوچه مرکز
بهداشت به فروش می رسد
09133452758

یک قطعه زمین
واقع در فخرآباد ،فاز  3با
 100متر پروانه به فروش
می رسد قیمت  25م
09114729232

فروش یک قطعه
زمین  10قصب،بر بلوار دکتر
صادقی نرسیده به تقاطع
قاآنی  8 ،متر بر بلوار با 30
متر طول
09138462960

فروش فوری با  30درصد
تخفیف
یک قطعه زمین  28 * 11/70با امتیاز
آب و برق  ،سند تک برگ  13 ،قصب
 ،واقع در خ ابن سینا کوچه شماره
 14فرعی شهید یونسیان به فروش
می رسد
09133450164

یک قطعه زمین 10
قصبی  ،فاز  2فخرآباد  ،خ 20
متری  2/5 ،متر دیوار دور و
پروانه ساخت به قیمت  40م
تومان به فروش می رسد
09383544326

فروش  10قصب
زمین فخرآباد فاز  3با  150متر
پروانه با وکالت محضری  ،درب
ساختمان ،کوچه  12متری با
برگ واگذاری بنیاد مسکن
09338431637

یک قطعه زمین
اوقافی به متراژ  21قصب
 ،واقع در کمربندی جنب
پل باسفهرجان روبروی
دوربرگردان ( خوراک دام
وطیور ) با  270متر سوله و
 40متر ساختمان به فروش
می رسد یا با کامیون معاوضه
می گردد
09103696133

یک قطعه زمین
 10قصبی  ،با  150متر
پروانه  ،درب حیاط  ،واقع
در فخرآباد  ،بر خیابان 16
متری به قیمت توافقی به
فروش می رسد
09136367033

یک قطعه زمین تجاري واقع در بلوار
چمران  .قطعه  22از زمین هاي پشت بلوار به
قیمت  90میلیون تومان به فروش میرسد
09133457549
زمین  8قصبی  ،لب خیابان  16متری ،
دارای  200متر پروانه ساختمان  ،سند با کلیه
امتیازات واقع در نجف شهر کوی فرهنگیان به
قیمت توافقی به فروش می رسد
09137694842
یک قطعه باغ  ،در
خوش آب و هواترین منطقه
چهارگنبد  ،با  1500متر باغ
گردو  ،درخت آلبالو  ،گیالس
و قیصی  ،نزدیک به رودخانه
واقع در روستای شریک آباد
چهارگنبد  ،با قیمت توافقی
به فروش می رسد
09122998036

صد قصب باغ
حصار کشیده شده با یک
عدد سوئیت و  10دقیقه
آب قنات در بهترین
نقطه یحیی آباد جنب
هنرستان کشاورزی به
فروش می رسد
09130475366

 70قصب خانه باغچه تفریحی واقع در روستای
خوش آب و هوای ده مرغی ،دارای حصار ،درختان بادام
قدیمی و سیاه درخت های 2ساله و آب قنات و  65متر
ساختمان در موقعیتی بسیار مناسب (نزدیک استخر آب) به
قیمت توافقی به فروش میرسد
09133473809
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پژو  slx 405صفر کیلومتر ،
سند سفید به نام مشتری به فروش
می رسد
09133458020

منزل مسکونی واقع در شهرک فدک،
جنب پل دفاع مقدس 9/5 ،قصب ،دونبش،
سند تک برگ ،به فروش می رسد
09139453560

خانه و زمین از  80تا  150م در
سمنگان ،صدف ،پرسی گاز ،سی بی
جی و ثارا ...خریداریم
امالک قائم 09138291363 -

فروش آپارتمان 104متری در شیخ
مفید مجتمع مروارید با موقعیت عالی
09395223620

یک باب منزل مسکونی  150 ،متر زیر
بنا با تمام امکانات  ،درب حیاط  ،واقع در
هماشهر کنار زیارت به فروش می رسد
09130482910

یک واحد آپارتمان مهر  ،دارای
تمامی امکانات به فروش می رسد یا
معاوضه می گردد
09026659613

فروش پراید  132مدل  ،88بژ،
بدون رنگ ،بیمه و الستیک فول
09905697396

پراید  132مدل  94سفید ،
تمیز به فروش می رسد
09131456974

یک باب منزل مسکونی  400متری  4واحدی
واقع در شهرک مشتاق بفروش می رسد و یا با
زمین و خانه معاوضه می شود قیمت حدود  550م
09133471466

خودرو سمند ،
مدل  ، 90دوگانه سوز
 ،به علت آتش سوزی
بخشی از موتور با قیمت
مناسب به فروش
می رسد
09103070626

سواری دنا مدل  94رنگ سفید
با کارکرد  30000کیلومتر به فروش
می رسد
09131456974

فروش منزل ویالیی درحال
ساخت ،شهرک صدف11 ،قصب 190متر
زیربنا ،قیمت 275م
09131784534

یک واحد آپارتمان 100
متری (  75متر مفید ) از واحدهای
شرکت جهان عمران  ،فاز  3نجف شهر
 ،تحویل مهر  ، 96قیمت کارشناسی 70
م تومان  ،به قیمت  60م نقدی  ،مابقی
طی چند قسط پرداخت به شرکت وبا 40
م وام مسکن به فروش می رسد
09103769272

یک واحد آپارتمان
 75متری  ،طبقه دوم جنوبی ،
دوخوابه  ،کابینت  ،کمد دیواری ،
پارکینگ  ،انباری واقع در خ خیام
کوچه شماره  ، 9به قیمت  190م
تومان به فروش می رسد
09135783050

منزل مسکونی
واقع در خ تختی شمالی،
مناسب جهت انبوه سازی
به فروش می رسد
09394214392

پژو پارس سال
 ،مدل  94درحد صفر
به فروش می رسد
09132450189

لوله کشی گاز(روکار و زیرکار)

فروش یک واحد
آپارتمان انتهای خ ابن سینا،
شخصی ساز با 40میلیون وام
مسکن به متراژ  80متر مفید
و پارکینگ
09195005109

دو واحد آپارتمان
بازمین معاوضه میگردد
واحد آپارتمان ویژه گل
گهر واحد آپارتمان ویژه
بلوار والیت ملک زاده
09162076233

خرید نقدی
یا معاوضه خودروهای
فرسوده با خودروهای
صفر اقساطی
09137692350

پژو405نقره ای
مدل91دوگانه کارخانه
تمیزبه فروش و یا با
پراید معامله میگردد
09138350520

یک باب منزل
مسکونی دو طبقه  300متر10
قصب  80درصدساخت به
فروش یا با زمین معاوضه
می گردد
09132795970

خانه قدیمی  12قصبی
واقع در انتهای
خ آیت ا ...غفاری با سند تک
برگ و  150متر زیربنا به قیمت
 168م به فروش می رسد
09133473809

قابل توجه تمام
امالکهاوکسانی قصد فروش منزل
مسکونیشان را با قیمت  80تا110م با
سند مالکیت تک برگ یا آزاد ،پروانه
ساخت و پایان کار با شرایط کمتر از 10
سال ساخت و حال حداقل24مترمربع
باشد،خریداریم
09172320114

ملکتان را در شهرک
سی بی جی ،ثارا ،...صدف ،راه
آهن و سمنگان جهت رهن،
اجاره و خرید و فروش به ما
بسپارید
امالک قائم 09138291363 -

پراید سفید
 ، SE131مدل 94
بدون رنگ و تمیز به
فروش می رسد
09133771910

یک دستگاه تراکتور
رومانی به مدل  ، 71به همراه بیل
لودری  ،هفت شخم  ،کدول عقب
 ،تیغ جلو و تک شخم به فروش
می رسد ( وسایل کارنکرده
است )
09133797020

فروش فوری
یک واحد آپارتمان شهرک مهر  ،فردای
ماندگار  ،طبقه اول جنوبی  ،بسیار تمیز
و شیک با تمامی امکانات  ،پکیچ کمد
دیواری  ،کابینت  ،پرده  ،موکت به قیمت
 80م تومان به فروش می رسد ( به
خریدار واقعی تخفیف می دهم )
09135876737

منزل مسکونی
واقع در خ غفاری با
امتیازات کامل دوکله 10
قصب به فروش می رسد
09136363541

فروش استثنایی
امتیاز یک واحد آپارتمان جهان عمران ،واقع در نجف
شهر ،فاز  ،3تحویل  ،96زیر قیمت پرداختی به شرکت به
فروش یا با خودرو معاوضه میگردد
09139672133

پراید مدل ، 89
بدون رنگ  ،نقره ای تمیز ،
تمام فابریک  ،کارکرد کم به
قیمت  13م تومان به فروش
می رسد
09178317645

پراید ، SE 111
نوک مدادی  ،مدل ، 93
بدون رنگ  ،الستیک 100
درصد  ،بیمه تا برج 97/3
به فروش می رسد
09138709015

فروش فوری
یک واحد آپارتمان  85متری
دو خوابه تعاونی مسکن گل
گهر فاز  3ملک زاده به قیمت
توافقی بفروش می رسد
09136781731

یک باب منزل
مسکونی قدیمی  10قصبی  ،درب
حیاط با سند تک برگ  ،واقع
در انتهای خ بروجردی به قیمت
کارشناسی به فروش می رسد
09137700308
09371872262

قابل توجه پزشکان  ،مهندسان و مغازه داران
سه دانگ از شش دانگ یک باب منزل مسکونی ( قدیمی قابل
استفاده ) که تجاری و مسکونی می باشد واقع در خ امام کوچه ی
شماره  1پالک  ، 28جنب پاساژ یزدان پناه  ،دو نبش با سند تفکیک
شده  ،به متراژ  106متر به قیمت  400م تومان توافقی به فروش می
رسد ( ساعت تماس  9الی ) 21
42273067 - 09133452271

یک دستگاه
پژو پارس سال
زانتیا ،مدل  ، 88بسیار  ،مدل  95رنگ دلفینی
تمیز به فروش می رسد به فروش می رسد
09132795626
09132476865

فروش منزل
مسکونی واقع در فاز  5نجف
شهر ،دارای  140متر زیربنا با60
م وام بانک مسکن که از قیمت
آن کسر می شود
09217364372

خانه و زمین ،خواجو،
پرسی گاز ،صدرآباد ،صدف،
سمنگان 30 ،درصد زیر قیمت
کارشناسی ،از قصبی  8م تا
 40م
امالک قائم 09138291363 -

خودروهای فرسوده سبک
و سنگین شما را نقدا تحت هر
شرایطی در محل خریداریم
09133793439
09132452459

منزل مسکونی با 520
متر زیر بنا  ،همراه با پایان کار
و سند تک برگ در  3طبقه  ،با
امکانات مجزا واقع در بلوار نبوت
 ،کوچه سوم به فروش می رسد
09132797628

یک واحد آپارتمان 111
متري از مجتمع50واحدي دریا
با الویت اول (انبوه سازي رئیسي)
واقع در خیابان خواجو به فروش
میرسد.
موعد تحویل فروردین 97
09308314569

منزل واقع در بلوار دکتر صادقی
نرسیده به چهارراه موحدی به متراژ
 143متر  3خوابه و  33متر پارکینگ با
امتیازات (آب  ،برق ،گاز ،تلفن ،سند تک
برگ) با دو تراس بزرگ هر کدام  25متر
 ،کف پارکت ،کاغذ دیواری بسیار شیک
به فروش می رسد یا با آپارتمان تا  120م
معاوضه می گردد قیمت  330م
09034993798
09138456960

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

بهترین خریدار نقدی خودرو های

سبک و سنگین فرسوده در سیرجان

خریدار انواع خودروهای تصادفی
09137319040
یک باب مغازه به متراژ
 34متر مربع واقع در خ خواجه
نظام  ،موقعیت عالی  ،سند تک
برگ  ،به قیمت کارشناسی به
فروش می رسد
09135990073
09132780073

یک باب مغازه
واقع در بازار به متراژ
60مترمربع به قیمت
توافقی بفروش میرسد.
09133454596

شرکت گازرسانی ساالر بنیان
خ غفاری روبروی مسجد موسی ابن جعفر

09131454060 - 09132785056متقین

قـیـمـت کـارشـنـاسـی
زمـیـن و سـاخـتـمـان
نادری نیا 09133455472

ابتدای بلوار دکترصادقی 100،متر قبل از بانک مسکن مرکزی

یک واحد آپارتمان
 130متری واقع در کوی
بعثت  ،با کلیه امکانات و
نوساز به قیمت  250م تومان
به فروش می رسد
09387654136

یک واحد همکف
 120متری  ،مرکز شهر به
قیمت  190م تومان  ،به فروش
می رسد یا با زمین و یا واحد
ارزان قیمت معاوضه می گردد
09135870865

دو دهنه مغازه جمع ًا
 63متر  ،واقع در شهرک
تعمیر کاران با  20درصد زیر
قیمت کارشناسی  ،با سند تک
برگ به فروش می رسد
09136206955

یک واحد آپارتمان
 ،طبقه  3واحد شمالی 96 ،
متر مفید با  15متر پارکینگ و
آسانسور  ،واقع در بلوار ابن سینا
 ،شهرک صدرآباد  ،به فروش
می رسد
09138518428

مجوز حمل سالح
شکاری ساچمه زنی دولول  ،به
شماره  91690687و شماره سریال
 1489849مربوط به محسن بهره
مند زرندی  ،فرزند مسعود مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط
می باشد

مدارک شناسایی شامل
کارت ملی ،شناسنامه ،گواهینامه،
مدرک تحصیلی و ...متعلق به رضا
عرجی قرایی مفقود شده است.
از یابنده تقاضا می شود با شماره
 09137313134تماس گرفته و
مژدگانی دریافت کند.

سند زمین شهرک صدف  ،به نام
صادق نعمتی  ،مفقود گردیده از یابنده تقاضا
می شود با شماره  09139452131تماس
حاصل نموده و مژدگانی دریافت نماید

آموزش خصوصی تار

09394683966

@negarestanniaz
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انواع آهن آالت ضایعاتی شما را
با بهترین قیمت  ،از منازل و شرکتها
خریداریم
09107651129

آهن  ،گونی  ،بطری نوشابه  ،کارتون
 ،نایلون  ،تسمه پالستیکی  ،کاغذ
خریداریم
09133477436

رهن ،اجاره ،خرید و فروش در
کمترین زمان ،در هر نقطه شهر
امالک قائم09138291363 -

یک سرویس کامل مبل سلطنتی  9نفره  ،به
همراه نهارخوری  4نفره سلطنتی  ،سرویس خواب
و بوفه در حد نو زیر قیمت به فروش می رسد
09905839529

خریدار ضایعات آهن
( کلی و جزئی )
09132457694

اجاره یک اتاق مستقل فقط
به خانم (خ بالل)
09034932503

یک عدد مخزن  10 CNGکیلویی
با رگالتور شهاب بفروش می رسد
09132780688 - 09136520688

تعدادی سیمکارت  ( 145صفر)
بصورت نقد و اقساط به فروش می رسد
09131456974

امتیاز هر سه شعبه رسالت
شما را خریداریم
09140585828

خرید و فروش امتیاز
وام رسالت
09135323325

یک عدد دستگاه وکیوم جهت
بسته بندی آبمیوه به فروش می رسد
09131791765

فروش امتیاز وام رسالت
09373006578

فروش امتیاز وام بانک
رسالت
09904014165

امتیاز وام بانک رسالت شما را هر
میلیونی  80هزار تومان خریداریم
09304886282

سیستم صوتی کامل  ،باند ،
آمپلی  ،باکس  ،ساب  ،ظبط به فروش
می رسد
09133798820

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

یک قبضه
اسلحه شکاری دولول
بغل نخجیر به فروش
می رسد
09135870557

ضایعات آهن
دست دوم وغیره
را با بهترین قیمت
خریداریم
09132797259

یک عدد ترازوی
 50کیلیویی پند 7500
کیبورد باال به قیمت
توافقی به فروش می رسد
09136666069

فروش سرسره بادی
با قیمت مناسب
فروش تعدادی ماشین شارژی
به قیمت مناسب
09132795816
09395078516

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

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

ضایعات آهن
و آلومینیوم شما را
خریداریم
09133457910

خریدار فیش
حج تمتع  ،ثبت نام
شده تا تاریخ 85/7
09226052087

یک عدد فر صنعتی مخصوص شیرینی و نان
فانتزی  ،یک میز کار سه طبقه و یک یخچال ویترینی
 ،هرسه در حد نو به فروش می رسد ( ساعت تماس 9
الی  12صبح و  4الی  8بعداز ظهر )
09131783154 - 09132798104

سیستمهای حرفه ای رباتیک نورپردازی
جهت مراسمات و کنسرت به صورت یکجا زیر
قیمت عمده بفروش میرسد .
09133456024

نانوایی با سهمیه
دولتی  ،واقع در بلوار
هجرت به قیمت توافقی
به فروش می رسد
09135321464

زیور آالت دست ساز پرنیان
هفت رنگ
@parniyan7r
تدریس خصوصی ریاضی
راهنمایی و دبیرستان
09356909309

ساخت درب توری در محل ،یک روزه
جوشکاری انواع خورده کاری و سایبان

نقاشی وکاغذدیواری کناف
پذیرفته می شود
09360840981

نقاشی ساختمان  ،با
جدیدترین طرح های
روز دنیا  ،نقد و اقساط
 09136214208زند

09138459133

تخلیه چاه
فاضالب
09137695582

 2عدد یخچال 6
درب و  1عدد فریزر  2درب
ایستاده و مقداری قفسه
و میز دکور  MDFبفروش
می رسد
09139453701

قابل توجه کارمندان
شرکتها  ،یک واحد مسکونی 140
متری  ،دو خوابه  ،درب حیاط ،
واقع در میدان سنائی  ،به صورت
مبله با وسایل منزل یا مستقل
اجاره داده می شود
09137701270

رهن و اجاره
آپارتمان  120متری دو خوابه،
طبقه اول ،امتیازات مجزا،
دهخدا شمالی 5 ،م با 750
کرایه
42204535 - 09131456010

خرید و فروش
سیم کارت دائمی
موبایل پرتقال
09134452967
09133452967

یک باب مغازه
 60متری واقع در بازار
رهن و اجاره داده
میشود.
09133454596

یک واحد
مسکونی  90متری
دوخوابه ،واقع در خیابان
غفاری چهارراه خلیل،
اجاره داده می شود
09133479265

یک سوئیت
کوچک  ،به یک نفرخانم یا
یک زن وشوهر بدون بچه
اجاره داده می شود ( ضمن ًا
حیاط مشترک می باشد )
09140585344

قابل توجه کامیون داران و ...

وسایل سوپرشامل
قفسه یخچال ومواد غذایی
زیر قیمت کارشناسی وبه
صورت نقد و اقساط
بفروش میرسد
09133477512

سالن زیبایی با سابقه درخشان
 ،با تجهیزات کامل به صورت یکجا و یا
بصورت اجاره ی صندلی مرتبط با تخصص
های گوناگون ( نیروهای متخصص و حرفه
ای ) اجاره داده می شود
09029637269

انجام پروژه های دانشگاهی رشته
عمران ( متره و برآورده  ،فوالد ،
بتن  ،زلزله )

09356909309

امتیاز وام بانک رسالت  4میلیونی به
مبلغ  400هزار تومان به فروش می رسد
09301454521

یک باب مغازه واقع در خ خیام  ،سه
دهنه با قیمت مناسب رهن و اجاره داده
می شود ( مزون سابق پاریس )
09136363161

قابل توجه مدعیان
و عالقه مندان
سوارکاري و اسب
یک واحد نو ساز باشگاه
سوار کاري با ده اسطبل و دو
مانژ به همراه کلیه امتیازات
و مجوزات در بهترین موقعیت
سیرجان اجاره و یا رهن داده
میشود.
09131455411

گلخانه ای با مساحت  1هکتار و با زیر بنای
 2000متر  ،واقع در ملک آباد  ،دارای برق  ،آب
آشامیدنی  ،لوله کشی آب زراعی  ،گاز و با کلیه
امکانات به فروش می رسد
09137772058

نقاشی،رومالین و
کاغذ دیواری
09139477334

نمای ساختمان سنگ  ،سرامیک
پذیرفته می شود
09135629097

بازکردن لوله های فاضالب
09393304554

یک منزل مسکونی واقع در اکبرآباد
دیوان بیگی جاده بندری بر خیابان 25
متری  135 ،متر زیر بنا  ،دو خوابه  ،درب
حیاط  ،همکف  ،مستقل ماهیانه 550
هزار تومان  ،پیش پرداخت  5م تومان
قرار داد یک ساله یا دو ساله رهن و
اجاره داده می شود
09135629097

یک واحد مسکونی  ،دوبلکس  ،دارای
 6اتاق مناسب جهت ادارات  ،آموزشگاه ها  ،به
مساحت  450متر مربع واقع در بلوار قاآنی اجاره
داده می شود
09036733523
نانوایی با
سهمیه دولتی به قیمت
توافقی به فروش و یا
اجاره داده می شود
09034658762

کارواش با موقعیت
و درآمد عالی اجاره داده
میشود یا به فروش میرسد
(معاوضه با خودرو)
09211425467

مغازه تعویض روغن
و آپاراتی واقع در شهرک
مسکن مهر با تمامی امکانات بر
بلوار اصلی به قیمت مناسب به
فروش می رسد
09132451353

مغازه غذا
آماده به قیمت توافقی
بفروش میرسد

هایپر مارکت با
کلیه اجناس و موقعیت
عالی و فروش عالی به
فروش می رسد یا با خودرو
معاوضه می گردد
09366341110

فروش فوری
کافی شاپ یا لوازم
کافه زیر قیمت فاکتور
09132451750

09132453091

یک چایخانه به فروش مي رسد
09139454221

آژانس گل بانو

لوله بازکنی اعتماد
توالت آشپزخانه و غیره
09136696216
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قـصاب سیـار

با خیال آسوده فرزندان
در اسرع وقت دام آورده و
خود را به ما بسپارید
ذبح می شود  ،هزینه حمل و
از تمام نقاط شهر سرویس پذیرفته
نقل رایگان
میشود با کادری مجرب و دلسوز
عقیقه کردن گوسفند و ذبح
برای مجالس عروسی و آخر
09132470836
شب پذیرفته می شود
09367670871
تلفن رزرو برای ایام عید قربان
42331033
 09030791265فریدونی
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جوشکاری
آبگرمکن در منزل
09137692724
آذری

جوشکاری سیار

جوشانواعسقفسبک،سایبان،
حفاظ،پله،فنسکشی،خطلوله،
کلیهکارهایخردهکاریو...
با کیفیت باال و قیمت مناسب
09179548640ساالری

داربست فلزی ایمان

نصب داربست در اسرع وقت با ارزانترین قیمت

09138654252

@negarestanniaz
رنگ آمیزی
درب و پنجره
با بهترین کیفیت
09114729232

اجرای ساختمان
اسکلت بتنی و فلزی

از صفر تا  100به صورت
دستمزدی و درصدی

09138086527
 09137682676مهندس راینی

کرکره برقی و درب اتومات صادقی

شیشه سکوریت و  ( ...بصورت نقد و اقساط )
« ارزانتر از همه جا »

خ غفاری  ،بعد از چهاراه پنج طبقه جنب شیرینی فروشی کیمیا
09132476728 - 09139454491 - 03442262988

فروش گندم بردسیر با پختی عالی

با ضمانت  100درصد  ،در صورت نارضایتی مشتری
خصارت پرداخت می گردد
 09135049266 - 09135224648حسینی
انجام کلیه مراحل
ساخت  ،تخریب  ،گودبرداری  ،شفته و شنارژ
بازسازی و بهسازی خانه های قدیمی
اجرای ساختمان های فوالدی و بتنی با نازلترین قیمت
09133455972

