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نماینده سیرجان در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد:

با واردات کمر تولید را شکستـهاند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی با
ابراز تاسف از وضعیت نامناسب زندگی کارگران گفت :به دلیل
حقوقهای ناچیز ،کارگران بسیاری از مزایای خود را از دست
دادهاند و از بسیاری امکانات رفاهی محروم هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا ،شهباز حسن پور با تاکید بر اینکه
مشکالت معیشتی کارگران ناشی از مشکالت اقتصادی است،
گفت :این مشکالت غیرقابل انکار است و بخش مهمی از
بحرانهای اقتصادی نیز ناشی از تحریمهاست.
وی از مسئوالن خواست با کارگران رو راست باشند .نماینده
سیرجان گفت :بهتر است دولتمردان همه چیز را بهصورت

شفاف به کارگران بگویند .متاسفانه بیشتر
کارگران حداقلبگیر هستند و به دلیل دریافتی
ناچیز زیر خط فقر قرار دارند .افزایش دستمزد
یکی از مهمترین ابزارهای کارگران برای فاصله
گرفتن از خط فقر و رسیدن به بخشی از معیشت
از دست رفته ناشی از گرانیهاست.
وی با اشاره به اینکه مدتها بود مبنای افزایش
دستمزد میزان تورم بود ،گفت :از سال گذشته
دولت و کارفرمایان ،سبد معیشت را به عنوان
مالک محاسبه دستمزد پذیرفتند.

حسن پور با اشاره به اینکه عدد نهایی برای
سبد معیشت حدود  ۳میلیون و 750هزار تومان
تعیین شده است ،گفت :اگرچه این عدد مورد
تایید همه طرفین قرار گرفته اما گفته میشود
که امکان پرداخت آن وجود ندارد زیرا بنگاههای
اقتصادی در شرایط کنونی با هزینههای بسیاری
رو به رو هستند و اگر بخواهند دستمزد را بدین
اندازه افزایش دهند ،با مشکل رو به رو خواهند
شد.
وی با اعالم اینکه مسووالن اعالم کردهاند که
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 ۱۳۵۰واحد بحرانی داریم ،گفت :گرانی دالر و
بیارزش شدن پول ملی باعث این همه مشکل و
بحران برای اقتصاد و صنایع کشور شده و کارگران
بسیاری در نتیجه بحران کارخانهها اخراج شدهاند.
در اصل کارگران بزرگترین گروه زیاندیده از
بحرانهای اقتصادی هستند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از
پرداخت دستمزدهای ناچیز در برخی روستاها
و مناطق دورافتاده خبر داد و گفت :متاسفانه به
دلیل نبود کار ،نیروی توانمند کشور ناچار میشود

به دستمزدهای ناچیز تن بدهد .قانون کار نادیده
گرفته میشود و دستمزد پایین به کارگران داده
میشود این در حالی است که حقوقهای پایین
روزگار کارگر و خانوادهاش را سیاه میکند .وی
با ابراز تاسف از واردات بیرویه گفت :امروزه با
واردات بیرویه کمر تولید را شکستهاند اما در
اینسوی ماجرا دستمزد کارگر را به عنوان مشکل
تولید اعالم میکنند.
حسن پور با تاکید بر اینکه افزایش دستمزد
نباید کمتر از افزایش حقوق کارکنان دولت باشد،
گفت :مگر میشود کارکنان دولت افزایش 400
هزار تومانی به عالوه  10درصد افزایش حقوق
داشته باشند و انتظار داشته باشیم کارگران
کمتر از این دریافت کنند .مگر کارگران کجا
زندگی میکنند و چه مزایای دریافت میکنند که
بخواهیم به کارگران کمتر توجه کنیم.

انتصاب رییس هیات ورزش سهگانه سیرجان
به موجب حکمی از سوی
محمد طاهری رییس هیات
ورزش سه گانه استان کرمان،
سجاد گویینی به سمت اولین
رییس هیات این رشته جدید
ورزشی در سیرجان منصوب
گردید.
سجاد گویینی فرزند سردار
شهید علی لری گوئینی ،دارای
مدرک مهندسی شبکههای
کامپیوتر و کارشناسی مدیریت
دولتیست .وی سابقه مدیرعاملی
شرکت تعاونی فنی و مهندسی

کرمان نگار را در رزومه دارد و هم
اکنون در مجتمع صنعتی معدنی
گلگهر به عنوان کارشناس روابط
عمومی مشغول کار میباشد.

اجرای طرح بسیج سالمت نوروزی توسط بهداشت محیط سیرجان
اجرای طرح بسیج سالمت نوروزی توسط بهداشت محیط سیرجان
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان ،برنامه
سالمت نوروزی  ،98-97در شهرستان سیرجان با اجرای مانور در
تاریخ  20اسفند ماه همزمان با سراسر کشور ،شروع شد .در این طرح
که تا تاریخ  20فروردین  98ادامه دارد 20 ،بازرس بهداشت محیط
در قالب  6اکیپ به منظور حفظ و ارتقای سطح سالمت شهروندان و
مسافران نوروزی ،کلیه مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی
را در ساعات اداری و غیر اداری بازرسی نموده و با متخلفین بهداشتی

برخورد قاطع خواهند داشت .این طرح با نظارت بر رعایت مواردی از
جمله وضعیت بهداشت فردی ،بهداشت مواد غذایی ،بهداشت ابزار کار
و تجهیزات و بهداشت ساختمان در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و
اماکن عمومی ،آسودگی و راحتی خاطر را برای همشهریان و مسافرین
نوروزی به همراه خواهد داشت .لذا به کلیه متصدیان محترم مراکز تهیه
و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی توصیه می گردد برای جلوگیری
از برخورد قانونی ،موارد فوق الذکر را رعایت نمایند چرا که در صورت
پلمپ ،واحد صنفی متخلف تا پایان تعطیالت نوروز بازگشایی نخواهد

تاریـخ پرفراز و فرود سینـما در سیرجان

رضا سیوند
نمایش فیلم به صورت عمومی در سیرجان
توسط مرحوم "کل میرزا مهدیپور" با برپایی

سینمایی روباز در خیابان بازار در خانهی
جنیدی شکل میگرفته و با استقبال عموم
مردم خصوصاً جوانان مواجه میشده است

اما در آخر با برخی فشارهای سنتی در
مدت کوتاهی نمایش فیلم متوقف میشود
و متاسفانه اطالعات زیادی از نحوهی نمایش
فیلمها یا عنوان فیلمها در دست نیست ولی
از همان روزها نیاز به سالن سینما در سیرجان
احساس میشود.
سالن سینما جاوید سیرجان (قدس کنونی)
دقیقاً در دورهی رونق سینمای عامهپسند
یا همان عصر فیلمفارسیها در سال1345
توسط مرحوم "محمود ذکری" تاسیس شد.
مرحوم ذکری ظاهرا ً عالقهی زیادی به سینما
داشته است و درصدد تاسیس رسمی اولین
سالن سینما در سیرجان برمیآید .گفته
میشود طرح سینما جاوید بر اساس طرح
پایلوت سالن درجه  2و تحت نظارت وزارت
فرهنگ وقت ساخته شده و از آنجایی که
مرحوم ذکری معماری خوش ذوق بوده
و اصالتاً معمارزاده بوده است ،آجر به آجر

شد .از طرفی در این طرح با هدف حفظ سالمت و امنیت غذایی
شهروندان و مسافرین محترم نوروزی ،نمونه برداری هدفمند از مواد
غذایی و آب شرب و استفاده از تجهیزات پرتابل برای سنجش برخی
از ویژگی های مواد غذایی در دستور کار بازرسین بهداشت قرار دارد.
الزم به ذکر است همشهریان و مسافران محترم نوروزی می توانند در
صورت مشاهده هر گونه تخلف بهداشتی مراتب را به شماره تلفن 190
(سامانه پاسخگویی به شکایات بهداشتی) اطالع دهند.

سینما را بر اساس طرح تعریف شدهی وزارت
فرهنگ و سازمان سینمایی کشور روی هم
چیده و سیرجان را صاحب سالن سینما
کرده است .ناگفته نماند مکان کنونی سینما
در کنار جاهایی از قبیل هتل جهانگردی،
پارک کودک(هادی) و کمپ افسران پایگاه
دریایی (حسینه امام خمینی کنونی) احداث
گردید که سالن سینما ضلع تکمیل شدهی
یک منطقهی تفریحی و فرهنگی برای شهر
کوچک سیرجان بود.
با گذشت زمان ،خاصیت تفریحی و فرهنگی
سینما و اطراف آن از دست رفته است و جز
خاطراتی که تداعی کنندهی آن روزگاران بود،
چیزی در اذهان سینماروهای آن زمان نمانده
است .شهر امروز هم هنوز از خال یک مرکز
چند وجهی فرهنگی و تفریحی رنج میبرد.
سینما جاوید با استقبال چشمگیری مواجه
شد و گل سرسبد دلمشغولی جوانان شهر
بود .گفته میشد هر زمان که فیلم جدیدی
میرسید ،تابلوهای کوچکی بر روی تیرهای
چراغ برق خیابانهای اصلی شهر که مختص

آجیل و خشکبار

جناب آقای محمد محیاپور

خانم مهندس محدثه محیاپور

با کیفیت  -تازه  -کم نمک

مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده ،ما را در غم خود شریک بدانید.

هاشمی  -محمودآبادی

سینما بود با پوستر تبلیغاتی همان فیلم برای
شهروندان اطالعرسانی میشد .بیشترین
فروش از فیلمهایی بود که مرحوم "محمدعلی
فردین" در آن نقش اول فیلم بود یا فیلمهای
صمد.....
در کل میتوان جمعبندی کرد که سینمای
سیرجان پیرو همان سینمای عامهپسن ِد آن
روز کشور بود و رونق سینما جاوید سیرجان
به خاطر کیفیت باالی سالن سینما و مدیریت
یک پارچهی سینماگردانی کشور بود .به
طوری که فیلمهایی که در پایتخت ساخته
میشدند با نظم و بیوقفه در شهرستانها
نیز به نمایش درمیآمدند .از اواخر دهه 40
تا سالهای  57سینما جاوید پای ثابت جوانان
شهر بود اما این سرخوشی یک روی سکهی
سینما بود.
با تغییر شرایط سیاسی کشور ،سالنهای
سینما آماج حمله قرار گرفت و یکی پس از
دیگری به آتش کشیده شد.
احتمال به آتش کشیده شدن سینمای
سیرجان نیز میرفت .بر اساس خاطرات

(ویژه شب عید)
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مصیبت درگذشت مرحوم غالمحسین عربی را به شما و خانواده

محترم تسلیت عرض نموده ،برای آن مرحوم رحمت الهی و برای شما
صبر مسئلت داریم.

مصطفی کریمی  -رسول نجف آبادی پور

آگهی تغییرات شرکت سیرجان ره گستر

آگهی تغییرات شرکت سیرجان ره گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  1694و شناسه ملی

 10860541157به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397/07/15امور پیمانکاری مربوط

به تولید  ،توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاهها  ،شبکه های برق  ،تاسیسات برقی  ،پست های الکترونیک

عام وخاص  ،سیستم های کنترل برق وابزار دقیق به موضوع فعالیت شرکت در صورت لزوم پس از اخذ
مجوز های الزم الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان (شناسه آگهی)410662 :

آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص آبکشت آناهید سیرجان
تاسیس شرکت سهامی خاص آبکشت آناهید سیرجان درتاریخ  1397/11/23به شماره ثبت  4579به

شناسه ملی  14008139404ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع

عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :طراحی  ،ساخت واجراء کلیه گلخانه های هیدرو پونیک -طراحی
وساخت انواع ادوات کشاورزی-خرید وفروش انواع محصوالت کشاورزی ،صادرات و واردات کلیه کاالهای
مجاز بازرگانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به

مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان کرمان  ،شهرستان سیرجان  ،بخش مرکزی  ،شهر سیرجان ،کوی

فرهنگیان  ،بلوار مالک اشتر  ،بلوار صفارزاده  ،پالک  ، 0طبقه همکف کدپستی  7816979434سرمایه

شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1000000ریال نقدی منقسم به  100سهم  10000ریالی تعداد 100
سهم آن با نام عادی مبلغ  1000000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره  114/5229مورخ

 3071083165بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره آقای علی صادقی شماره ملی  0901879630بسمت رئیس هیئت
مدیره آقای سیدمحمد حسین قنادزاده شماره ملی 3071866755به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ب -کلیه اسناد و اوراق
بهادار و تعهد آور شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیر عامل ورئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان (شناسه آگهی)410654 :

آگهی تغییرات شرکت بنیان کوثر سیرجان

آگهی تغییرات شرکت بنیان کوثر سیرجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  1649و شناسه ملی
 10860540555به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  - 1397/08/30به موضوع شرکت
تهیه ،تولید ،توزیع ،پخش ،بسته بندی و فرآوری انواع حبوبات ،انواع خشکبار ،انواع غالت ،انواع آجیل ،انواع
میوه خشک وتازه ،انواع ادویه ،انواع روغن خوراکی ،انواع آرد ،انواع نوشیدنی ،انواع عرقیجات ،انواع شیرینی،
انواع ترشی ،انواع مربا ،انواع لبنیات ،انواع مواد پروتئینی ،انواع چای ،قند ،شکر ،نمک ،انواع ساالد ،انواع نان،
انواع سبزی خشک و تازه ،انواع رب ،انواع سس ،انواع کنسرو ،انواع کمپوت ،انواع ذغال ،انواع عسل ،انواع
قاووت و قهوه ،انواع شکالت ،انواع لواشک ،انواع عصاره ،انواع شربت ،انواع کیک و کلوچه ،انواع خرما،
انواع دمنوش ،انواع بلغور ،انواع مواد غذایی و خوراکی ،سوپر مارکت آنالین ،هایپرمارکت اینترنتی ،فروشگاه
اینترنتی ،انواع فروشگاه های زنجیره ای الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .در صورت ضرورت
قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های الزم ( ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و
صدور پروانه فعالیت نمی باشد).

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان (شناسه آگهی)413231 :

آگهی تغییرات شرکت سیرجان ره گستر

آگهی تغییرات شرکت سیرجان ره گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  1694و شناسه

 02/11/1397نزد بانک کشاورزی شعبه فلسطین سیرجان با کد  5229پرداخت گردیده است اعضا هیئت

ملی  10860541157به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ

به سمت مدیرعامل به مدت  2سال آقای محمود بیگلری به شماره ملی 3071040377و به سمت رئیس

 1- 1397/07/15اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:

مدیره آقای احمد بیگلری به شماره ملی 3070979629و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال و

هیئت مدیره به مدت  2سال آقای مسعود بیگلری به شماره ملی 3071197659و به سمت نایب رئیس

هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک
 ،سفته  ،بروات  ،قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیر عامل
ورئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان

خانم شیرین مهران به شماره ملی  3071131372به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم ژیال
کورکی نژاد به شماره ملی  3071259891به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر

االنتشار سخن تازه جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و

صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

تمــــام زندگـــــی ام  ،من همه چیــز را با تو تجربـــه کردم .
زیبایـــی عشق،پاکی صداقت،اوج مهربانی و نهایت آرامش را
بهترینم؛ به پای همه خوبی هایت برایت خوب بودن،خوب

انواع بیمه نامه خودرو

آگهی تغییرات شرکت سیرجان ره گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  1694و شناسه ملی  10860541157به
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/07/15الف-تعیین سمت مدیران  :آقای سید محسن قنادزاده تفتی شماره ملی

آقای سید محسن قنادزاده تفتی شماره ملی  3071083165آقای علی صادقی شماره ملی
 0901879630آقای سیدمحمد حسین قنادزاده شماره ملی  3071866755ب -آقای حسن
رفعتی نصرت آبادی شماره ملی  3070411983بعنوان بازرس اصلی آقای مهدی علیزاده
شماره ملی  3090303752بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
ج-روزنامه سخن تازه جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان (شناسه آگهی)380469 :

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان (شناسه آگهی)410657 :

هم
س
ل
ع
ر زعزیم ی جان

سال نو
مبارک

دهخدا شمالی 0913 379 4250 -
آگهی تغییرات شرکت سیرجان ره گستر

جناب آقای حاج اکبر نجف آبادی پور

یکی از آپاراتچیهای سینما جاوید «در آن
حال و هوا ،شبها جلوی سینما با چوب و
چماق نگهبانی میدادیم که مبادا سینمای
محبوبمان صدمهای ببیند با این حال غفلت
که میکردیم در چشم بهمزدنی شیشههای
سینما پایین میآمد و رفتهرفته به تعداد
معترضان افزوده میشد و میدانستیم کار بیخ
برداشته است و خبرهایی بهمان رسیده بود
که آتش کشیدن سینما جاوید در دستور کار
آنها قرار گرفته است .با نظر محمود ذکری
جلوی سینما را دیوار کشیدیم و کامال ورودی
سینما را پوشاندیم و عمال راه ورد به سینما
بسته شد .سینما جاوید از خطر آتشسوزی
نجات یافته بود .در عوض بخل و کینه به
ذکری و سینمایش سرازیر گشت و آنجا بود
که اولین مه ِر خاموشی بر دهان سینما جاوید
زده شد.
کار و کاسبی سینمادارها تعطیل شد،
سالنهای سینما عمدتاً مصادره شدند و از
سالهای  57تا  62اوضاع مناسبی برای سینما
نبود .سینما جاوید سیرجان هم از این قاعده

مستثنا نبود و بخشی از اموال محمود ذکری
در آن سالها مصادره شد.
به غیر از این دوران تلخ و پر رنجی برای
محمود ذکری نیز بود.
پس از آرام گرفتن اوضاع و تاثیرات ناشی
از تغییر رویهی فرهنگی در سینماها ،سینما
جاوید نیز فعالیتش را با نام جدید سینما
قدس آغاز کرد و ادامه داد تا دورانی نزدیک
ما که بسیاری از سینماهای کشور به خاطر
قانون حق کپیرایت با مشکل کمبود
نبود
ِ
مخاطب روبرو شدند و رو به تعطیلی رفتند
و سینمای سیرجان نیز مستثنا نبود .در این
مدت سینمای سیرجان تبدیل به انبار روغن
یکی از سرمایهگذارانش شد.
امروز که سینمای سیرجان آن فراز و فرود
را پشت سر گذاشته و با همت گلگهر تجهیز
شده است و اغذیهفروشیها در اطراف آن
دوباره جان گرفتهاند ،جا دارد مردم سیرجان
از این مکان فرهنگی بیشتر استقبال کنند تا
چراغش همیشه روشن بماند.

دم قسط

بدون سود

ماندن و خوب دیدن را آرزو می کنم روز مرد را پیشاپیش

به تو عزیزترینم تبریک می گویم.

همسرت :ندا

بدون ضامن
اقساط  12ماهه

خیابان آیت اهلل سعیدی  -بین چهارراه گیتی نورد و شهسوار  -بعد از بانک مهر اقتصاد
نمایندگی (  - ) 9506خواجویی راد 09131799057

برادر بزرگوار و سردار رشید اسالم؛

سردار سرلشکر حاج اقسم سلیما ین

اعطاء نشان ذوالفقار توسط فرمانده کل قوا به شما برادر ارجمند
که نمونه بارز وفا کننده به عهد می باشید را تبریک و تهنیت
عرض نموده ،امیدواریم همچون گذشته خاری به چشم دشمنان
اسالم و انقالب باشید.

خانواده شهید محمد گلزاری و حاج حسین گلزاری  -بانک ملت شعبه میدان آزادی سیرجان

