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قالی های دستباف کرمانی و حملی 
شما را نقداً درب منزل 

به قیمت بازار تهران خریداریم. 

 09140285310

فروش و اجرای سیستم 
لوله کشی جاروبرقی مرکزی 

با لوله ویتو 
09131454553 علی طالبیگی

دعوت به همکاری

به تعدادی بازاریاب

 با سابقه کار و فن بیان عالی 

جهت همکاری در پخش مواد غذایی 

با حقوق و پورسانت عالی نیازمندیم. 

 09131515387

اندیشه و تالش خدمتگزاران صدیق هیچ گاه از یاد نخواهد رفت

جناب آقای حسن پور 
نماینده محترم مجلس شورای اسالمی 
جناب آقای مهندس آرش 

معاونت برنامه ریزی و راهبردی فرمانداری
جناب آقای مهندس محمود آبادی

 ریاست محترم اداره جهاد کشاورزی   
بدین وسیله از تالش و زحمات شما عزیزان جهت پیش برد و توسعه بخش کشاورزی مخصوصا حمایتهای 
بی دریغ از گلخانه داران فاز 2 مجتمع گلخانه ای پردیس در امر تامین تسهیالت خرید آب مورد نیاز  این فاز 
کمال تشکر و قدردانی را داریم. انشاهلل که همت و تالش شما مسئولین تا تکمیل و به بهره برداری رسیدن  
کامل این فاز تداوم داشته باشد و شاهد به ثمر رسیدن این طرح باشیم.  از خداوند متعال برایتان سالمتی، 

بهروزی و توفیق استمرار خدمتگزاری را مسئلت داریم.
گلخانه داران فاز 2 مجتمع پردیس

  اّیام شهادت 
حضرت فاطمه زهرا ) سالم ا... علیها(

 را گرامی می داریم

 | آگهی ویژه |
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دریافت سهمیه سوخت

تحلیل کارشناسان سیاسی، نظامی و رسانه های بین المللی
 از تأثیر حضور سلیمانی در منطقه
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مریم کاظمی 

با وجود اقدامات امس��ال شهرداری در بحث 
آسفالت که خیابان های زیادی را در بر گرفته، 
اما هنوز بس��یارند بلوارها و خیابان هایی که 
نیاز به ترمیم و آس��فالت دارند. همین مساله 
موجب تماس های زیاد ساکنان خیابان هایی 
اس��ت که نیاز به آس��فالت دارند و یا موجب 
پیام های رانندگان ماشین ها به ویژه رانندگان 
تاکسی ها می شود که مجبورند به اقصی نقاط 

شهر تردد کنند. 
رانندگان��ی که مکرر از آس��یب به زیربندی 

خودروهای ش��ان شاکی هس��تند. از سویی 
ناهماهنگی می��ان  ایجاد کانال های فاضالب 
شهری و ترمیم مجدد آن سروصدای برخی 
ش��هروندان را درآورده اس��ت. موضوعی که 
شهردار س��یرجان در آخرین مصاحبه اش با 
نگارس��تان از این ناهماهنگی گالیه داشت و 
گفت این وضعیت نس��بت به سال قبل بدتر 
و فاصله زمانی حفر تا ترمیم طوالنی تر شده 
اس��ت. با این حال شهردار س��یرجان در آن 
مصاحبه وعده آس��فالت برخ��ی خیابان ها و 
معابر را تا آغاز س��ال نو داد و گفت: هرزمان 
ایج��اب کند در آس��تانه س��ال جدید دیگر 

اجازه حفر کانال به ش��رکت پیمانکار اجرای 
طرح فاض��الب ش��هری نمی دهی��م. اما به 
دنب��ال برخ��ی گالیه ها و ش��کایات مردم از 
شرایطی که خیابان ها دارند به خصوص پس 
از بارندگ��ی هفته گذش��ته و نیز تماس های 
رانندگان خودروهای کرایه شهری از شرایط 
بد آس��فالت در برخی خیابان ها موضوع را با 
معاون فنی شهرداری در میان گذاشتیم که 
وی گفت: طبق برنامه تا پایان س��ال برخی 
خیابان های شهر در دستور کار آسفالت قرار 
دارن��د. مهندس رامین یگانه گفت: اگر اجازه 
کار داده ش��ود تا 29 اس��فند ه��م آمادگی 

آس��فالت با اس��تانداردهای روز را داریم و در 
غی��ر این صورت و ممانعت از انجام عملیات، 
نهایت تا 20 اس��فند کار آس��فالت خیابان ها 
همچنان انجام خواهد ش��د. وی در خصوص 
خیابان ش��ریعتی از خیابان ه��ای مرکزی و 
پر تردد ش��هر گفت: خیابان های ش��ریعتی و 
ابومسلم نیز در دستور کار امسال مان هست 
و تاپایان س��ال آن را به اتمام خواهیم رساند. 
وی در خصوص محدوده خرم آباد گفت: برای 
این منطقه آگهی ج��ذب پیمانکار داده ایم و 
به محض شناسایی پیمانکار کار جدول گذاری 
و آسفالت این محدوده نیز شروع خواهد شد.

یگان��ه افزود: البت��ه باید به ای��ن نکته هم 
توجه داش��ته باش��ید که ما ب��ا محدودیت 
بودجه مواجه هستیم و مجاز نیستیم تمام 
قسمت های ش��هر را یکجا آسفالت کنیم؛ 
باید خاطرنش��ان کنم که حتی اگر بودجه 
نیز تأمین شود محدودیت توانایی نیز مانع 
از آس��فالت کردن هم زمان تمام خیابان ها 
می شود. معاون فنی شهرداری در خصوص 
دف��ع آب های س��طحی که موج��ب ایجاد 
مشکل برای شهروندان هنگام بارندگی در 
برخی نقاط می شود نیز گفت: در منطقه ی 
بلوار والیت هم ضمن عذرخواهی از مردم و 
همشهریان که تحمل نموده اند باید عرض 
کن��م دفع آب های س��طحی در حال انجام 

است و پیمانکار موظف شده تا نیمه خرداد 
ماه سال آینده این پروژه را به اتمام برساند 
که در این صورت ان ش��اءا... دیگر مش��کل 
آب های س��طحی در بخش های مش��تاق، 
بل��وار والیت، نبوت و هجرت مرتفع خواهد 
ش��د. وی بودجه در نظر گرفته شده برای 
این پ��روژه را حدود 2میلیارد و دویس��ت 
میلیون تومان اعالم کرد و افزود: همانطور 
که اعالم شد 50 درصد کار اجرا شده و 50 
درصد باقی مانده نیز در 3 ماهه اول س��ال 
به اتمام خواهد رس��ید. یگانه در خصوص 
کوچه ها ه��م گفت: برخی همش��هریان با 
وجود واریز مبالغ خود به ش��هرداری هنوز 
منتظر آس��فالت کوچه  های خود هس��تند 
ک��ه باید بگویم چون پ��روژه ی فاضالب در 
دست  اجراست کمیسیون حفاری اجازه ی 
آس��فالت برخی کوچه ها را به ما نمی دهد 
و آس��فالت را من��وط ب��ر اتم��ام حفاری و 
لوله گذاری فاضالب می داند. البته برای حل 
این مشکل شهروندان که مایل به آسفالت 
کوچه ی خود باشند می توانند با مراجعه به 
دفتر معاونت فنی ش��هرداری و هماهنگی 
با پیمانکاران��ی که به صورت خصوصی ولی 
ب��ا نظ��ارت کامل ش��هرداری و ب��ا رعایت 
اس��تاندارهای موجود کار می کنند اقدام به 

آسفالت کوچه ی خودشان بکنند. 

رواب��ط عمومی ش��هرداری ب��ه نقل 
از مدیرعام��ل س��ازمان حمل ونق��ل 
بار و مس��افر ش��هرداری، خبر از آغاز 
ثبت ن��ام دریافت س��همیه س��وخت 
و مج��وز فعالی��ت ب��رای وانت باره��ا 
داد. رض��ا یوس��فی در ای��ن رابط��ه 
گفت: طبق مکاتب��ات مدیرکل دفتر 
فّن��ی ام��ور عمران��ی و حمل ونقل و 
ترافیک اس��تانداری کرمان و سازمان 
ش��هرداری های کش��ور در خصوص 
س��اماندهی ناوگان وانت بار ش��هری، 
مال��کان ای��ن خودروه��ا می توانن��د 
س��همیه  از  بهره من��دی  به منظ��ور 
ب��ر  احتمال��ی  تش��ویقی  س��وخت 
اساس پیمایش در س��امانه مدیریت 
مرکزی حمل ونقل ش��هری به نشانی 
www.utcms.ir ثبت ن��ام و پروانه 

فعالی��ت دریاف��ت کنن��د. وی ادامه 
داد: همچنی��ن ب��ا توج��ه ب��ه بند 
8 مصوب��ه هی��أت محت��رم وزیران، 
تخصیص س��همیه م��ازاد وانت بارها 
بر اس��اس ثبت نام در سایت مذکور 
و ص��دور پروانه فعالی��ت برای آن ها 
و در مرحل��ه بع��دی ب��ا دریافت بار 
برگ، پیمایش محاس��به و اعتباری 
معادل مابه التفاوت سوخت به کارت 

اعتباری مالکان واریز می شود.
مدیرعامل س��ازمان حمل ونقل بار و 
مسافر شهرداری سیرجان افزود: لذا 
مالکان وانت ب��ار حداکثر تا پایان ماه 
جاری )1398/10/30( فرصت دارند 
برای ثبت نام و دریافت پروانه فعالیت 
و س��همیه س��وخت خود به یکی از 
دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند.

اداره اوقاف و امور خیریه سیرجان 
هم زمان با تشییع سردار سلیمانی 
و شهید پورجعفری در کرمان اقدام 

به برپایی موکب نمود. 
س��ّید صادق طباطبای��ی رئیس 
اداره اوق��اف ب��ا اع��الم این خبر 
گف��ت: ای��ن موک��ب در خیابان 
ش��هدای کرم��ان، در کنار پارک 
پ��در و مس��یر منتهی ب��ه گلزار 
شده  راه اندازی  کرمان  ش��هدای 
ب��ود و ب��ا توجه ب��ه اینک��ه این 
پیکر  تش��ییع  مس��یر  خیاب��ان، 
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی 
ب��ود، توانس��تیم پذی��رای خیل 

عظیمی از عاش��قان سردار دل ها 
باشیم. وی افزود: تمامی کارکنان 
اداره اوقاف سیرجان و جمعی از 
متبرکه شهرستان  بقاع  خادمین 
با عش��ق و عالق��ه از روز قبل از 
سلیمانی  تشییع س��ردار  مراسم 
در این موکب مس��تقر ش��دند و 
تا پایان مراس��م به خدمت رسانی 

خود ادامه دادند. 
طباطبایی همچنی��ن از برگزاری 
ش��هید  بزرگداش��ت  مراس��م 
س��لیمانی و ش��هدای مقاومت در 
تمامی امام��زادگان و بقاع متبرکه 
شهرس��تان در روزهای گذش��ته 

خبر داد و گفت: ب��ا توجه به آغاز 
ایام فاطمیه و تقارن آن با شهادت 
سردار سلیمانی و شهدای مقاومت، 

ویژه برنامه هایی در همین راس��تا 
در بق��اع متبرک��ه و امام��زادگان 

شهرستان در حال برگزاری است.

 شماره 1205 
 شنبه 21 دی 1398  خبر2

آغاز ثبت نام ناوگان وانت بار شهری برای 

دریافت سهمیه سوخت
موکب اداره اوقاف
 در مراسم تشییع سردار
 سلیمانی در کرمان

 6587  وقت بخیر خواستم یک 
تشکر ویژه داش��ته باشم از کسی 
که دستور داد بریدگی وسط بلوار 
نبوت بسته بشود. نه اینکه مشکل 
ای��ن بلوار خلوت را حل نکرد بلکه 
یکسری مش��کالت دیگری هم در 
رفت وآمد س��اکنین افزود و باعث 
شد اغلب س��اکنین سمت راست 
بلوار که چندین مجتمع مسکونی 
در آنجاس��ت اقدام به خالف رفتن 
مس��یر بلوار بکنن��د. دوم با اتمام 
س��اخت کانال جمع آوری آب های 
س��طحی هن��وز پل ه��ای ورودی 
کوچه ها نصب نش��ده. سوم اینکه 
ابتدای بلوار نبوت سمت قبرستان 
فاقد روش��نایی اس��ت و چهارم به  
پارک بلوار نبوت اصاًل رس��یدگی 
نمی ش��ود. همینجوری محرومیت 

ازش می بارد.
 5287  آفرین به مردم استان 
کرم��ان که چ��ه زیبا و ب��ا غرور 
شهید عزیزشان سلیمانی را بدر قه 
کردن��د. واقع��اً از عظم��ت حضور 
مردم در تش��ییع پیکر حاج قاسم 
ه��ر چه بگویم ک��م گفتم. اینجور 
تش��ییع جنازه ای ب��ا این عظمت 
هیچ کجا ندی��ده ام. مردم همه به 

عشق سردارشان آمده بودند. 
 0783 آیادرس��ت هست که 
گل گهر برود در ش��هرهای دیگر 
درحالیکه  کن��د  س��رمایه گذاری 
ورودی ش��هرجاده ش��یراز مسیر 
هر روزه پرس��نل و ماش��ین های 
خودشان از هیچ زیبایی برخوردار 
نیست که بماند، حتی آسفالتش 
هم خراب اس��ت و چند ساله که 
تیرهای روشنایی اش بدون دسته 
چراغ مانده اند. مسیری که شب ها 
تصادف  موجب  روش��نایی  بدون 

هم می شود.
خص��وص  در   1033
گران فروش��ی یک کافی ش��اپ در 
بل��وار].....[ با س��امانه124 تماس 
گرفتم ولی متأسفانه دائم مشغول 
بود و کس��ی پاسخگو نش��د لطفاً 

منعکس کنید ممنون.
3337  حاال مدت زیادی است 
که شرکت پیمانکار آب و فاضالب 
اقدام به حفر کان��ال و لوله گذاری 
می کن��د ام��ا بس��یاری کانال ه��ا 
همچن��ان خ��راب و ب��دون ترمیم 
مانده ان��د. چ��را هی��چ هماهنگی 
میان حفر کانال و آس��فالت آن ها 
نیست و بسیاری خیابان ها و معابر  
همینجوری مانده اند و باید جور آن 
را مردم بکشند. گناه مردم چیست 
که این هم��ه ناهماهنگ��ی وجود 
دارد و فرمانداری هم به عنوان ناظر 

هیچ تکانی نمی خورد؟
 7418  فک��ر نمی کن��م دیگر 
فرمان��ده مخل��ص، با ه��وش و با 
اس��تعدادی مثل حاج قاس��م که 
اینق��در مردم دوس��تش داش��ته 
باش��ند پیدا بش��ود. خصوصیاتی 
که او داش��ت در هیچ کس وجود 
ندارد. او 40 س��ال لباس دفاع از 
وط��ن را چه در جن��گ با عراق و 
چه در تأمین امنیت جنوب ش��رق 
و چ��ه در نب��رد با داع��ش و دور 
کردن آن ه��ا از مرزهای ما از تن 
بی��رون نک��رد. مردم ه��م جواب 
خدم��ت صادقان��ه او را دادن��د با 
حضور عاش��قانه در مراسم تشییع 
پیک��ر پاکش در کرب��ال و نجف و 
شهرهای ایران. از خدا می خواهم 
روح این شهید عزیز را با شهدای 

کربال محشور کند.
 2765  ب��ا عرض س��الم، ما 
بازنشس��تگان بعد از س��ی سال از 
خدمت و کار بازنشست شدیم اما 
هنوز زنده ایم و نفس می کشیم با 
این حقوق چکار کنیم االن دیگه 
ای��ن حقوق فقط پ��ول بنزین مان 

هم نمیشه.

2765  س��الم، به مس��ئولین 
مربوط��ه بگویید یک فکری برای 
عب��ور و مرور س��اکنان ش��هرک 
ث��ارا... بردارن��د. فک��ر نمی کنند 
کمبود ی��ک پل زیرگ��ذر اینجا 
خیلی احس��اس می ش��ه؟ وقتی 
بچه ها می روند مدرسه خانواده ها 
نصف  بچه های شان  برگش��تن  تا 
با این کمربندی  عمر می ش��وند 

شلوغ!
 0114  ب��از ه��م مش��کل 
بودج��ه و باز ه��م کم توجهی به 
حداقل  ک��ه  کارمندانی  حق��وق 
حق��وق را می گیرند.ت��ا کی باید 
کارمندان��ی که حق��وق دریافتی 
آن ه��ا بین 2/5 ت��ا 3 میلیون در 
ماه اس��ت مورد کم توجهی قرار 
گیرند؟ آی��ا افزایش 15 درصدی 
حقوق این قشر نسبت به افرادی 
ک��ه حقوق ه��ای ب��اال می گیرند 
بی عدالتی نیس��ت؟ ای��ن درصد 
افزای��ش حقوق ک��ه در مجلس 
تصویب و دولت و سازمان برنامه 
و بودج��ه می پ��ردازد ظل��م ب��ه 

کارمندان است.
1952  ب��ا س��الم، اولین برد 
تیم فوتبال ش��هرمان را درلیگ 
برت��ر تبری��ک ع��رض می کن��م 
مقدم��ه ای  ب��رد  ان ش��اءا...این 
باش��د.  آینده  موفقیت های  برای 
نکته ای ک��ه جالب ب��ود و جای 
و  لیدره��ا  حض��ور  تقدی��ردارد 
تماش��اگران کرمانی در ورزشگاه 
امام علی )علیه الّس��الم( سیرجان 
در دیدارگل گهر و ماشین س��ازی 
تبریز ب��ود... زنده باد کرمان دیار 

کریمان!
4306  ای اه��ل عال��م! ای 
یک  می خواهید  اگ��ر  ش��یعیان ! 
جمله ی بسیار کوتاهی را با ثواب 
بس��یار ببرید مادام در زندگیتان 
بگویید: ی��ا مهدی فاطم��ه! و یا 
بگویید: سالم بر مهدی زهرا! چرا 
که مهدی) بهترین مرد دو عالم ( 
و فاطمه ی زهرا )سالم ا... علیهم( 

بهترین زنان دو عالم هستند.
 2183  فکر می کردیم امسال 
برای آسفالت کانال های فاضالب 
شهر زودتر اقدام کنند ولی خیلی 
ُکند کار می کنند. خیابان ها را از 
بین برده اند. به نظر من شهرداری 
تا کانال های قبلی آسفالت نشده 
اجازه نده��د کان��ال جدید حفر 
کنند. این که دیگه دس��ت خود 
موقع  امس��ال  است.  ش��هرداری 

بارندگی شهر افتضاح بود.
 6019  س��الم، بس��یار ب��د 
ب��رای شهرس��تانی ک��ه  اس��ت 
چندین مع��دن دارد ولی  اوضاع 
خیابان هایش این باش��د و موقع 
بارندگی رفت آمد در آن مشکل 
ش��ود. مثل همین بارندگی اخیر 
که مشکالت زیادی در رفت و آمد 

مردم و ماشین ها بود.  
3751  باس��الم ب��ا توجه به 
گس��تردگی ش��هر کمبود پمپ 
بنزین درمنطقه ش��رق سیرجان 
در حوالی شهرک مش��تاق بلوار 
هجرت و... احس��اس می شود از 
مسئولین تقاضا داریم به فکر این 

قسمت شهر هم باشند.
 2548  س��گ های ولگرد را 
فراموش نکنید. آسایش مردم  را 
ای��ن یک خدمت  قطع کرده اند. 

بزرگ به مردم است. 
 4877  سالم خدمت جناب 
س��رهنگ ایران ن��ژاد و همکاران 
محترم، خواهشاً یک فکر اساسی 
برای این ارازل و اوباش سرگردان 
در بعضی خیابان ها علی الخصوص 
پنجشنبه ش��ب ها بکنید که طی 
اینجانب طی  چند روز گذش��ته 
سه مرحله ش��اهد آزار و اذیت و 

بی نظمی آن ها بوده ام.

تریبون آزاد خوانندگان
      پیامک : 7258  3000

حوزه معاونت خدمات ش��هری شهرداری تمام عزم 
خود را ب��رای جمع آوری س��گ های ولگرد به کار 

گرفته است.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات شهرداری، 
رضا س��روش نیا با اعالم این خبر گفت: متأس��فانه 
یک��ی از پدیده های بس��یار آزاردهن��ده و احتماالً 
خطرآفرین که اکنون ش��اهد آن هس��تیم، حضور 
س��گ های ولگرد و بدون صاحب در س��طح شهر 
اس��ت که در این راس��تا حوزه معاون��ت خدمات 

شهری شهرداری سیرجان تمام عزم خود را برای 
جمع آوری این حیوانات به کار گرفته اس��ت. وی 
ادامه داد: س��گ های بدون صاحب از روس��تاها و 
شهرهای هم جوار به صورت گروهی به سمت شهر 
س��یرجان می آیند که شیوع بیماری های مشترک 
بین انس��ان و حیوان و خطر حمله و گازگرفتگی، 
س��لب آس��ایش و آلوده کردن محی��ط از عوارض 
وجود آن ها در سطح شهر است. شهردار سیرجان 
با بی��ان اینکه اقدامات ش��هرداری س��یرجان در 

خصوص کنترل و کاهش جمعیت سگ های بدون 
صاحب طی سال جاری با شدت بیشتری در حال 
انجام اس��ت اف��زود: کنترل و مبارزه با س��گ های 
ب��دون صاحب باهدف ارتقای بهداش��ت عمومی و 
جلوگیری از سرایت امراض س��اریه، با استفاده از 
یک پیمانکار انجام شده اما مترصد به کارگیری دو 
پیمان��کار دیگر برای ش��هرداری های مناطق یک 
و دو هس��تیم ک��ه با زنده گیری س��گ های بدون 
صاح��ب و نگهداری آن ها در محل های مناس��ب، 

ای��ن معضل را کاهش دهیم. ش��هردار س��یرجان 
گام نخس��ت درراه حمای��ت از حق��وق حیوان��ات 
را آموزش ه��ای صحیح و مناس��ب به ش��هروندان 
دانس��ت و گفت: فرهنگ س��ازی الزم��ه صیانت از 
حقوق حیوانات اس��ت؛ حیوان��ات حقوق اخالقی 
و قانونی معین��ی دارند و اگر ش��هروندان از تهیه 
منابع غذایی برای سگ ها در سطح شهر خودداری 
کنند، قطعاً حضور و هجوم این حیوانات در برخی 

مناطق شهر کاهش می یابد.

اجرای طرح تشدید جمع آوری سگ های ولگرد

معاون فنّی شهرداری سیرجان
خبر داد:

خیابان شریعتی تا پایان سال 
آسفالت می شود 

مشکل آسفالت برخی کوچه ها، اجرای طرح فاضالب شهری است

طرح احداث مجتمع گلخانه ای 
در راس�تای رونق تولید و اشتغال جوانان بیکار 
و خدم�ت ب�ه کش�ور عزیزمان 10 هکت�ار زمین 
مرغ�وب ب�ا آب کافی، ب�رق در مح�ل و گاز در 
فاصل�ه نزدی�ک، ب�ه قطع�ات 1000 مترمربعی و 
باالتر به صورت مش�ارکت با مالکیت یا اجاره در 
مح�ل مزرعه عرب آباد زیر س�د تنگوئیه واگذار 

می شود. متقاضیان با تلفن 09131969107 
یا 09132796749 تماس حاصل نمایند. 

شهادت سرباز وطن و سردار سپاه مسلمین

حاج قاسم سلیمانی

موسسه خیریه و داراالیتام انصار المهدی

را حضور همه مردم عزیزمان 
تبریک و تسلیت می گوییم.

باورش سخت است اما... 
مسواک نزدن این پیامدها را در پی دارد: 

سکته قلبی 
زایمان زودرس 
ورود باکتری ها 
دردهای مفصلی 

افزایش قند خون دیابتی ها 

30 سال سابقه کار 

خیابان امام خمینی، کوچه جنب بانک ملت، طبقه همکف 
 09131455130 -42271066



◄ جنابعالی اخیراً از سوی شورای شهر 
به عنوان مشاور ش�ورا در امور فرهنگی 
و اجتماعی، برگزیده ش�ده اید. به عنوان 
یک کارشناس فرهنگی تصور می کنید، 
اولویت شورای شهر در این حوزه بیشتر 

باید حول چه مباحثی باشد؟
با سالم خدمت همش��هریاِن عزیز و تشکر از 
نش��ریه ی وزیِن نگارس��تان بابِت اهتمامی که 
همیش��ه به حوزه ی فرهنگ دارد. در مورد این 
پرس��ش باید عرض کنم که قانوِن تشکیالت 
و وظایف ش��ورای اس��المی به صراحت در بند 
۲ م��اده ۷۶ این قانون، وظایف��ی در حوزه ی 
اجتماعی و فرهنگی برای شورای شهر در نظر 

گرفته که از طریِق کمیسیون فرهنگی به عنواِن 
یکی از زیرمجموعه های تخصصِی ش��ورا، باید 
اولویت بندی و پیگیری شوند. فارغ از وظایفی 
نظیِر حمایت از هنرمندان و یا نظارت بر بهبوِد 
مستمر فضاهای فرهنگی ش��هر، به نظر بنده 
مهم تری��ن اولویت، برنامه ری��زی برای حرکت 
به س��مِت تبدیل ش��دِن ش��ورا، به عنوان نهاِد 
سیاست گذار در مباحث فرهنگی و اجتماعی 

شهر است.
◄ در بحث فرهنگ  ش�هری، ما ضعف ها 
و چالش های زی�ادی در حوزه هایی نظیِر 
فرهنگ ش�هروندی،  فرهنگ ترافی�ک، 
بحث میراث فرهنگی و ...داریم پیشنهاد 

ش�ما برای ارتقاء فرهنگ در این حوزه ها 
چیست و شورای شهر چگونه می تواند به 
تناسب ظرفیت هایی که وجود دارد به این 

بخش ها ورود کند و تأثیرگذار باشد؟
ببینید در زمینه ی فرهنگ شهری به عنواِن یک 
پدیده ی کهن سال که هر روز نو می شود، یک 
پرس��ش جدی وجود دارد. این ک��ه ما قبل از 
ورود به مبحِث شناسایی و کاهِش آسیب های 
اجتماعی و فرهنگی، ابتدا باید ببینیم؛ انسان ها 
چگونه در ش��هری مث��ل س��یرجان زندگی 
می  کنند و ویژگی های این ش��هر، چه تأثیری 
بر فرهنگ آن ها داش��ته و چه تأثیری از آن ها 
گرفته است؟ ما باید بپذیریم که شهرما به دلیِل 
موقعیِت جغرافیایی مناسب و»تمرکزسرمایه« 
به سبِب کثرِت شرکت های صنعتی و معدنی، 
ش��هر »مهاجر پذیری« اس��ت که باعث شده 
ت��ا خرده فرهنگ های متفاوتی ش��کل بگیرد 
و س��یرجان تبدیل به ش��هری با  کارکردهای 
چندگانه شود. در چنین شرایطی شورای شهر 
ب��ه عنوان یکی از نهادهای مهم ش��هری، باید 
رویکردهای جدیدی در برنامه ریزی و مدیریت 
ش��هری تعیین کند که بر مباح��ث و عوامل 

فرهنگی تأکید داشته باشد. 
◄ به طور مشخص چه رویکردهایی مورد 

نظر شماست؟
 به عنوان مث��ال برنامه ریزی محلی در زمینه 
مش��ارکت مردم در امور مربوط به حفاظت از 
محیط زیس��ت یا حفاظت از میراث فرهنگی، 

بازیافت پسماندها، آموزش شهروندی و ابتکارات 
محل��ی در افزای��ش س��رمایه ی اجتماع��ی و 
حس تعلق ب��ه ش��هر. در واق��ع برنامه ریزان 
ش��هری با توجه به رشد س��ریع شهرنشینی 
در س��یرجان، اگر نتوانن��د راهکارهای عملی 
در این حوزه ارائه دهند، مش��اهده ی پدیده ی 
هم چون »پس افتادگِی فرهنگی« که در شهر 
م��ا در حوزه هایی همچون فرهن��ِگ ترافیک 
و امثاله��م، به وض��وح دیده می ش��ود، امری 
اجتناب ناپذیر است. به هر حال با توجه به رشد 
س��ریِع شهرنشینی در س��یرجان و تغییراتی  
که درفضاِی اجتماعی ش��هری به وجود آمده 
و هم چنین پیدایِش نوعی موزاییک انس��انِی 
نام��وزون حاص��ل از پدیده ی مهاج��رت، در 
خوانِش فرهنگِی سیرجان، نیاز به یک بازنگری 
جدی وجود دارد که امیدوارم ش��ورای ش��هر 
به عنوان یک��ی از نهادهای مه��م برنامه ریزی 
ش��هری، حضوری جدی در این زمینه داشته 

باشد.
◄ شما یکی از افراد فّعال و تأثیرگذار در 
زمینه ی ثبت جهانِی گلیم بودید و پس از 
این اتفاق نیز مسئولیت هایی در این زمینه 
از جمله برگزاری همایش و جش�نواره ی 
گلیم داشته اید. به نظر می رسد بعد از آن 
اتفاِق بزرگ جهانی ش�دن گلیم، به لحاظ 
هویتی و هم چنین آیتم هایی که شورای 
جهان�ی صنایع دس�تی برای ش�هرهای 
جهانی تعریف کرده، سیرجان پیشرفت 

چندانی نداشته است. به نظر چه دالیلی 
باعث این اتفاق شده؟

مس��اله ی مهم در بح��ِث گلیم این اس��ت 
که ما هن��وز درک نکرده ایم ک��ه چه اتفاق 
بزرگی برای س��یرجان افتاده و چه ثروت آبا 
و اج��دادِی مهمی داری��م. روزی آقای دکتر 
حسن باس��تانی راد تعریف می ک��رد؛ بر روی 
دی��وار هتل چن��د میلیارد دالري ش��رکت 
تنگوست در شهر شیان )پایتخت کهن چین( 
در کنار آثار مهِم هنري دنیا، از ایران گلیمي را 
 Iranian« ،دیده که زیر آن نوشته شده بود
Sirjan Rug«. آن ج��ا بود که فهمیدم نام 
ایران و سیرجان به عنوان زادگاه من با همین 
گلیم و به هّمت بي مدعاي همین پیرزنان و 
دختران هم دهاتي و هم پالس به آنجا رفته! 
خب بس که سرگرم کشف معادن و زیر و رو 
کردن خاک کوه و دش��ت و خالي کردن آب 
زیر زمین این شهر شده ایم، یادمان رفته که 
در گوش��ه گوشه ي این شهر، هنرهاي بومي 
و دیرینه سالی، هم چون »گلیم بافی« وجود 
دارن��د که اتفاقاً می توانن��د در صورت توجه 
از س��وی مسئوالن، محور توس��عه ی پایدار 

سیرجان باشند. 
◄ به اعتقاد شما چه راهکاری می توان 
پیش گرفت تا دوباره به اوج آن برگردیم 
و موض�وع گلی�م را در جامعه به عنوان 
یک صنعت محلی مورد توجه قرار دهیم 
و بتوانیم از آن به عنوان یک برند قابل 

ارائه در کشور و جهان استفاده کنیم.
صحب��ت ک��ردن در ای��ن زمین��ه، مج��اِل 
مفص��ِل دیگری را می طلبد. اما باید س��ریعاً 
عقب ماندگی ه��ا را جبران کنی��م و با توجه 
به مواردی هم چون راه ان��دازی بازارچه های 
موق��ت و دائم��ی صنایع دس��تی، در نظ��ر 
گرفتن تس��هیالت برای واحدهای تولیدی 
صنایع دس��تی، اهتمام به حق��وق اجتماعی 
بافندگان و  بهبود و رونق بخشیدن به کسب 
و کار در بخش گلیم، موانع را برای تولید هر 
چه بیشتر و با کیفیت تر گلیم شیرکی پیچ در 
سیرجان از میان برداریم. البته خوش بختانه 
با تغییر مدیریت در میراث فرهنگی استان و 
انتصاب مهندس فّعال��ی و توجه ویژه ای که 
ایشان به بحِث شهرجهانِی گلیم دارد، اتفاقاِت 

خوبی در راه است. 
◄ چه اتفاقاتی، توضیح می دهید؟

در اولی��ن قدم ها با همکاری میراث اس��تان، 
فرمانداری، شورای شهر و شهرداری، مقدماِت 

راه اندازی پایگاه و دبیرخانه شهرجهانی گلیم 
و موزه ی   دست بافته های روستایی و عشایری 
فراهم ش��ده که احتماالً تا پیش از پایاِن سال، 
ای��ن دو اتفاق عمل��ی خواهد ش��د. بنده نیز 
به نمایندگی از سوی مدیر کل میراث فرهنگی 
استان، مسئول پیگیری این موارد و هم چنین 
بازنگری در بحِث شهر جهانی گلیم، می باشم. 
امری که باید از مدت ها قبل می افتاد تا ش��هر 
سیرجان در حد و اندازه ی هنِر جهانی اش یعنی 

گلیم، معرفی شود.
◄ آق�ای خواجوی�ی مرک�ز س�یرجان 
شناسی در چه شرایطی قرار دارد. چرا به 
قول معروف موضوع اینقدر شل و سفت 
می ش�ود. به عنوان مدی�ر این مرکز فکر 
می کنید چگونه می توان از افت و خیزهای 
آن جلوگیری کرد و آن را به جایگاه واقعی 

خود رساند؟
در م��ورد مرکز سیرجان شناس��ی، مهم ترین 
مشکل ما نداشتن بودجه و دستگاهی است که 
بتواند از این نهاد تخصصی و پژوهشی حمایت 
کند. این مرکز پس از پیش��نهاِد فرهیختگانی 
هم چ��ون دکترپورمخت��ار و درخواس��ت های 
فراواِن اهالی فرهنگ در زماِن فرمانداری آقای 
مکی آبادی، با پیگیری های ایشان راه اندازی شد 
اما متأسفانه هیچ حمایتی از آن صورت نگرفت 
و تماِم بارِ این مرکز بر دوش بنده قرار گرفت. 

◄ پس از آمدن ش�ما چ�ه کاری در این 
مرکز دنبال شد؟

  در ای��ن مدت ب��دوِن هیچ چشمداش��ت 
مالی، س��عی کردم که بخشی از اهداِف این 
مرکز را عملی کنم که اوِج این فعالیت ها در 
جریان جش��نواره ی فرهنگِی گل گهر نمود 
یافت و بازتاب های بس��یار خوبی داشت. در 
واق��ع اگر بخواهیم منصفان��ه قضاوت کنیم 
در مقایس��ه ب��ا نهاده��ای عریض وطویل و 
مراکزی که از بودجه های مشخِص دولتی و 
شرکت های صنعتی، ارتزاق می کنند، مرکز 
سیرجان شناس��ی با دس��تانی کامالً خالی، 
عملکرد بهتری داش��ته اس��ت. ولی خب به 
همان دالیلی که عرض ش��د، متأسفانه این 

فعالیت ها مستمر نبوده است.
◄ اصوالً برای سیرجان به عنوان شهری 
که تاری�خ و تم�دن کهن�ی دارد، وجود 
چنی�ن مرک�زی را چق�در الزم می دانید 
و چ�ه دس�تگاه هایی می توانن�د کم�ک 
کنند تا مرکز سیرجان شناسی بتواند به 

چشم انداز و جایگاه واقعی خود برسد؟ 

برای شهری با ویژگی های سیرجان که هم 
در بحث معادن، هم در بحث صنایع دس��تی 
و هم به لح��اظ تاریخی، یک��ی از مهم ترین 
ش��هرهای ایران محسوب می ش��ود، وجود 
چنین مرکزی که به صورت فعال در زمینه ی 
»پژوهش« و معرفِی پیشینه و ظرفیت های 
فعلِی شهرس��تان، حرکت کند، به اصطالح 
عامیانه از ناِن شب هم واجب تر است. اما باید 
قبل از هر چیزی متولی و پش��تیبان  اصلِی 
این مرکز مش��خص ش��ود. برای مثال مرکز 
اصفهان شناس��ی، زیرمجموعه ی شهردارِی 
اصفهان است و متولِی مرکز نیشابور شناسی، 
دانش��گاه این شهر اس��ت. سیرجان شناسی 
نیز باید برای زنده ماندن و ادامه ی فعالیتش 
به عنوان یک مسئولیت اجتماعی تعریف شود 
و به صورت دائمی مورد حمایت شهرداری و 
یا یکی از شرکت های صنعتی و معدنی قرار 
بگیرد، تا بتواند به رسالت های خود عمل کند 
و گرنه به دلیل عدِم حمایت، سرنوشتی شبیه 

مرکز یزدشناسی خواهد داشت.
◄ از برایند صحبت های شما این گونه 
برداشت شد که در سیرجان، آن قدرها 
که به توس�عه ی صنعتی و اقتصادی بها 
داده می شود، به بحث فرهنگ و توسعه 

در این بخش توجهی نمی شود.
عرض بنده این بود که ما نباید به یک بخِش 
توسعه، به صورت افراطی توجه کنیم و بخش 
دیگ��ر را به حال خودش رها کنیم. کس��ی 
منکر توس��عه ی صنعتی به وی��ژه در بخش 
معدن که سیرجان ظرفیت های فوق العاده ای 
در آن دارد، نیس��ت. اما عقل و منطق حکم 
می کن��د ک��ه در کنار توجه ب��ه این بخش، 
برای مثال در مناطق روس��تایی و عشایری، 
به بحث توسعه ی مشاغل سبز و مشاغلی که 
در حوزه ی هنرهای س��نتی و صنایع دستی، 
جای می گیرن��د، نیز توجه ش��ود. فراموش 
نکنیم م��ا به اعتب��ار یک »دس��ت بافته« از 
جنس همین صنایع دستی و هنرهای سنتی، 
شهری جهانی شده ایم. پشتوانه ی گلیم هم، 
فرهنِگ روستایی و ایلیاتی است. باید تکانی 
به خودمان بدهیم و نگذاریم ریش��ه های این 

فرهنگ، در شهر ما خشکانده شود.
◄ ب�ا تش�کر از جنابعالی ک�ه در این 

گفتگو شرکت کردید.
من هم تش��کر می کنم. امیدوارم بتوانیم در 
حوزه فرهنگ با حمایت رس��انه ها قدم های 

مثبتی برداریم.

 شماره 1205 
3 شنبه 21 دی 1398  فرهنگ و هنر

 | دکتر سعید مکنونی |

علی حاج محمدی 

دکتر ابوذر خواجویی از چهره های فرهنگی در سیرجان 
است که همچون آچار فرانسه از او می خواهند هر پیچی را باز کند. 
او از روزنامه نگاری ش�روع کرد و به دبیری جشنواره گلیم و جشن 
جهانی فرش در سیرجان رسید و سپس مسئولیت سیرجان شناسی 
را به او س�پردند. جایی که انتظار دارند با دس�ت خالی خیلی کارها 
را در ای�ن حوزه س�امان دهد اما پُرواضح اس�ت بدون پش�تیبانی 
س�ازمان های متول�ی امور فرهنگی و ب�دون اتکا به دس�تگاه های 
مسئول شدنی نیست. خواجویی اخیراً با حکم رییس شورای شهر 

به عنوان مشاور فرهنگی شورا نیز انتخاب شده است.
همین دالیل کافی بود تا با این مدرس دانش�گاه یک گفتگو در باب 

مسائل فرهنگی سیرجان داشته باشیم.

گفتگو با رییس مرکز سیرجان شناسی و مشاور فرهنگی شورای شهر

بایدعقبماندگیها
راجبرانکنیم

 وجود مرکز سیرجان شناسی که به صورت فعال در زمینه ی »پژوهش« و 
معرفِی پیشینه و ظرفیت های فعلِی شهرستان، حرکت کند، به اصطالح عامیانه

از ناِن شب هم واجب تر است. اما باید قبل از هر چیزی متولی و پشتیبان اصلِی 
 این مرکز مشخص شود

فراخوانمناقصهعمومییکمرحلهای
یمتربا

میل
خریدآهککلسیتیصنعتیزندهباسازی0-30

رتکیباتشیمیایی)cao(جهتمعاربسطحشهرسال1398)نوبتدوم(
سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سیرجان در نظر دارد با توجه به مصوبه سومین جلسه هیأت مدیره مورخ 

98/2/25 و سومین جلسه شورای سازمان مورخ 98/2/28 و بند 15 مصوبه 1856 شورای محترم اسالمی شهر سیرجان از 

طریق مناقصه عمومی )شرح مختصر: خرید آهک زنده صنعتی زنده با سایز30-0 میلیمتر جهت تثبیت معابر سطح شهر تحویل 

شهرستان سیرجان محل اجرای کار بنا به تقاضای خریدار( به میزان 3000 تن به شماره 2098090467000004 را از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و 

بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد 

و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 98/10/14 می باشد. 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 18 روز سه شنبه تاریخ 98/10/24   
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19 روز  شنبه تاریخ 98/11/5  

زمان بازگشایی پاکت ها: 15:30 روز  یک شنبه تاریخ 98/11/6  
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها: 

الف: آدرس: سیرجان، بلوار شهید مهدی زندی نیا )باغ صبا( امور قراردادهای سازمان- تلفن: 034-42338106-8 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934- 021 

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

آگهیمناقصهشهرداریبلورد)نوبتدوم(
شهرداری بلورد در نظر دارد به استناد بند 1 مصوبه شماره 263 مورخ 98/9/24 شورای اسالمی 

شهر، اجرای پروژه آسفالت تعدادی از معابر شهر بلورد را از طریق مناقصه با شرایط مندرج در 

راهبردی  نظارت  و  برنامه ریزی  معاونت  از  رتبه بندی  دارای  که  شرایط  واجد  پیمانکار  به  آگهی 

ریاست جمهوری باشد واگذار نماید لذا واجدین شرایط می توانند از تاریخ 98/10/14 جهت تهیه 

اسناد مناقصه به شهرداری بلورد مراجعه نمایند. 

شرایط شرکت در مناقصه: 
1- سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 300/000/000 ریال که بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر یا واریز 

به حساب سپرده شهرداری بلورد به شماره 0109586219005 بانک ملی شعبه شهید عباسپور 
2- هرگاه برندگان اول تا سوم به هر نحو از انعقاد قرارداد خودداری نمایند به ترتیب سپرده آنان به نفع 

شهرداری ضبط خواهد شد. 
3- شهرداری در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار است. 

4- مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی )تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 98/10/30( 
5- سایر شرایط و اطالعات مربوطه در اسناد مناقصه موجود می باشد. 

سیدمرتضی مداحی- شهردار بلورد



گروه سیاسی

ی��ک تحلیل گر مس��ائل منطقه ای 
یک س��ال پیش در دی ماه س��ال 
97 نوش��ت:» نقش مؤثر ایران در 
ش��کل دهی به تحوالت خاورمیانه، 
از س��وریه و عراق گرفته تا لبنان و 
یمن، بر هیچ کس پوش��یده نیست 
و ش��اید بیش از هر کس دیگری، 
آمریکایی ه��ا متوج��ه ای��ن نقش 
منطق��ه ای ایران با قدرت ش��گرف 
سردار سلیمانی شده  اند. بسیاری از 
کارشناسان بین المللی نیز معتقدند 
یک مرد پش��ت تمام موفقیت های 
منطقه ای ایران قرار دارد و آن قاسم 
س��لیمانی اس��ت. به گزارش سایت 
مش��رق، ماه نامه »مرک��ز مبارزه با 
تروریسم« وابسته به آکادمی نظامی 
ایاالت متحده موس��وم به »وس��ت 
پوین��ت«، اخی��راً بر همی��ن نکته 
تأکی��د کرده و با اختص��اص دادن 
گزارش اصلی خود به موضوع نقش 
سردار قاسم سلیمانی در استراتژی 
منطقه ای ایران، با انتشار عکسی از 
این سردار ایرانی روی جلد آخرین 
شماره خود، او را »دست برتر ایران« 
معرفی نمود. نویسنده این گزارش 
مفصل، »عل��ی صوفان، مأمور ویژه 
سابق اف بی آی اس��ت. صوفان که 

اصالتاً لبنانی است و بعدها تابعیت 
آمریکا را نیز گرفته چهره ای کاماًل 
شناخته شده است. گزارش مفصل 
صوفان نشان می دهد وی آشنایی 
خوبی با محور مقاومت دارد، اگرچه 
این آشنایی موجب نشده تا وی از 
ادبیات و مفاهی��م آمریکایی برای 
توصیف اعضای این محور استفاده 
نکند و تح��ت تأثی��ر دیدگاه های 
غربی قرار نگیرد. او در یک گزارش 
تحت عنوان »قاس��م س��لیمانی و 
منحصربه فرد  منطقه ای  استراتژی 
ای��ران« می نویس��د: »ای��ران طی 
س��ال های اخی��ر در خاورمیانه، از 
لبنان و سوریه تا عراق و یمن، قدرت 
خود را اِعمال کرده اس��ت. یکی از 
کلیدهای موفقیت این کشور، اتخاذ 
یک استراتژی منحصربه فرد مبنی 
بر تلفیق قدرت شبه نظامی و قدرت 
دولتی بوده است، یک استراتژی که 
تا اندازه ای با الهام از مدل حزب اهلل 
در لبنان تدوین ش��ده است. همه 
اذعان دارند که معمار برجسته این 
سیاست، سرلشکر قاسم سلیمانی، 
فرمان��ده کهن��ه کار نی��روی قدس 
س��پاه ایران اس��ت. ایران، با وجود 
بحران های اقتصادی ادامه دار، امروز 
خود را به یکی از برترین قدرت های 
نظامی و دیپلماتیک در خاورمیانه 

و رقی��ب اصلی عربس��تان بر س��ر 
هژمونی در سراس��ر منطقه تبدیل 
کرده است. این کش��ور توانسته با 
ترکیبی از سیاس��ت های مختلف، 
از جمله، مانور ماهرانه دیپلماتیک، 
ایجاد اتحاد تاکتیک��ی با والدیمیر 
پوتی��ن و روس��یه، و ارائه س��الح، 
مش��اوره و پ��ول به ش��به نظامیان 
ش��یعه در کش��ورهای متعدد، به 
این موفقیت ها دس��ت پی��دا کند. 
ته��ران در این مورد اخیر ]حمایت 
از متح��دان منطق��ه ای[، در اتخاذ 
منحصربه فردی  ظاهراً  اس��تراتژی 
پیش گام ش��ده که قدرت نیروهای 
شورش��ی را ب��ا ق��درت نیروهای 
دولتی ترکیب کرده و یک مخلوط 
قدرتمند و مؤث��ر را ایجاد می کند. 
اتخاذ این استراتژی امروز در لبنان، 
سوریه، عراق و یمن مشهود است.
یک نفر ب��ه عنوان معمار اصلی هر 
یک از این سیاس��ت ها به رسمیت 
شناخته می ش��ود: سرلشکر قاسم 
س��لیمانی، رئیس کهنه کار نیروی 
ق��دس )گ��ردان نیروه��ای وی��ژه 
س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی(. 
سلیمانی اگرچه مردم کشورش به 
او احترام می گذارند و دش��منانش 
در میدان ه��ای جنگ در سراس��ر 
خاورمیانه از او وحش��ت دارند، اما 

به تدری��ج چهره این مرد قدرتمند 
که منطقه را تحت تأثیر حضورش 
قرار داده ب��رای غرب نیز به تدریج 
آشکار می شود. این در حالی است 
که اگر بگویی��م امروزه بدون درک 
کامل قاس��م س��لیمانی، نمی توان 
ای��ران را درک ک��رد، حتی اندکی 
از حق مطلب را ه��م ادا نکرده ایم. 
سلیمانی، بیش از هر کس دیگری، 
مس��ئول ایجاد یک هالل نفوذ و به 
قول تهران، »محور مقاومت« برای 
ایران اس��ت ک��ه از طری��ق عراق، 
س��وریه و لبنان، از خلیج عمان تا 
سواحل ش��رقی دریای مدیترانه را 
در ب��ر می گیرد. ام��روز، با پیروزی 
قریب الوقوع اس��د در جنگ داخلی 
فاجعه ب��ار کش��ورش، ای��ن اتحاد 
ایرانی به اندازه کافی با ثبات ش��ده 
به طوری که قاس��م سلیمانی سوار 
ب��ر خودرویش می توان��د از تهران 
راه بیفتد و تا مرز لبنان با اسرائیل 
بیاید و برگردد، بدون آن که کس��ی 
خودرویش را متوقف کند. چنان که 
»یوس��ی کوهن« رئیس موساد نیز 
اشاره کرده است، همین مسیر برای 
کامیون های ممل��و از راکت هم باز 
است که مقصدشان محل استقرار 
نیروه��ای نیابتی ای��ران در منطقه 

است.

  نقشه حذف سلیمانی،  
خطای استراتژیک 

حضور تأثیرگذار سلیمانی در منطقه 
که توانس��ته بود از تهران تا بغداد و 
از بغداد تا بیروت و دمش��ق و صنعا 
»منحن��ی مقاومت« ایج��اد کند و 
دس��ت باال را در تحوالت منطقه ای 
داش��ته باشد دیگر برای آمریکا قابل 
تحم��ل نبود و از همی��ن رو بود که 
نقش��ه حذف او را طراح��ی کردند. 
این البته بزرگترین اش��تباه فاحش 
و خط��ای اس��تراتژیک آمریکایی ها 
بود که نمی دانستند حذف سلیمانی 
پیامدهای ناخوش��ایندی برای آن ها 
در پی خواهد داش��ت. بامداد جمعه 
م��ردم  ک��ه  ب��ود  دی ۱۳9۸   ۱۳
ایران روز خود را با این خبر بس��یار 
غافلگیر کننده آغاز کردند: » قاس��م 
سلیمانی به شهادت رسید.« آن روز 
درباره نحوه شهادت سردار سلیمانی 

جزییات دقیقی منتش��ر نشد اما به 
تدری��ج این خبر تکمیل ش��د که او 
و همراهان��ش نه ب��ا بالگردها، که با 
شلیک موش��ک از پهباد آمریکایی 
جانش��ان را از دست داده اند. آمریکا 
خود هم این خب��ر را تأیید کرد که 
حمل��ه به کاروان حش��د الش��عبی 
که س��ردار قاسم س��لیمانی در آن 
حضور داش��ته، ب��ا پهپ��اد صورت 
گرفته اس��ت. رس��انه های غربی هم 
نوش��تند ای��ن حمله باید ب��ا پهپاد 
صورت گرفته باش��د زیرا این دقت 
از پرت��اب با س��ایر تجهیزات ممکن 
نبوده است. رسانه های غربی همان 
روز این پرسش را مطرح کردند، آیا 
این عملیات نظامی ممکن است به 
جنگی بزرگ در خاورمیانه بیانجامد؟ 
مورفی سناتور دموکرات  کریستین 
آمری��کا در توییت��ر خ��ود نوش��ت: 
»شکی نیست که سلیمانی دشمن 

آمریکاست،  اما پرسش این است که 
آیا آمریکا بدون مجوز کنگره دست 
ب��ه ت��رور دومین فرد مقت��در ایران 
زده که ممکن اس��ت به یک جنگ 
منطقه ای بیانجامد«. شهادت سردار 
سلیمانی موجی از خشم و نفرت به 
آمریکا نه در ایران که در تمام منطقه 
ایج��اد کرد. از حشدالش��عبی عراق 
گرفته تا حوثی های یمن و حزب ا... 
لبنان و س��ایر گروه ه��ای مقاومت 
و مردم ع��ادی در ای��ن مناطق که 
درک درستی از حضور موفق قاسم 
سلیمانی در تأمین امنیت خود پیدا 
کرده بودند اخطار کردند انتقام این 
جنایت را به موقع و در زمان مناسب 
می گیرند. حضور گس��ترده مردم در 
مراسم تشییع این س��ردار ایرانی از 
کاظمین تا کربال و نجف و شهرهای 
اهواز، مشهد، تهران، قم و کرمان که 
نش��ان می داد محبوبیت س��لیمانی 

ب��ه چه می��زان در منطق��ه افزایش 
داشته خود سندی برای ابطال نظر 
آمریکایی هایی شد که برای از میان 
برداشتن قاسم س��لیمانی دست به 
توجیه ای��ن اقدام خصمانه خود زده 
بودن��د. اما پس از ش��هادت س��ردار 
سلیمانی نخستین سؤال کارشناسان 
این بود که با توجه به اینکه سلیمانی 
ستون خیمه نظامی ایران در منطقه 
بوده، آیا شهادت او باعث بروز جنگ 
منطقه ای و درگیری مستقیم ایران 
و آمریکا خواه��د انجامید یا تنها به 
تغییر تاکتیک های نظامی دو طرف 

منتهی خواهد شد. 
ای��ن در ش��رایطی بود ک��ه مقامات 
بلندپایه سیاسی و نظامی ایران اعالم 
کردند انتقام این اقدام جنایت کارانه 
آمریکا را خواهند گرفت و درست در 
شبی که سردار سلیمانی در کرمان 

خاکسپاری شد ایران با بیش 

از 20 فرون��د موش��ک بالس��تیک، 
بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا را در 

عراق هدف قرار داد. 

  جهان پس از سلیمانی 
اما جهان، پس از س��ردار سلیمانی 
به انتظار تحوالت منطقه نشس��ته 
اس��ت. تحوالتی که با شهادت این 
س��ردار ایرانی آغاز شده و می تواند 
معادالت سیاس��ی و نظامی منطقه 
را تغییر دهد. اولین بازتاب شهادت 
سردار س��لیمانی در پارلمان عراق 
ص��ورت گرفت که تنها دو روز پس 
از ای��ن واقعه نماین��دگان مجلس 
ع��راق در ی��ک اق��دام هماهنگ، 
رأی به خ��روج نیروهای آمریکایی 
از آن کش��ور دادند. اگر چه ممکن 
اس��ت بنا به نظر اولی��ه تحلیلگران 
سیاس��ی منطق��ه، آمری��کا در این 
رابط��ه مقاوم��ت کن��د ام��ا حمله 

موش��کی ایران به بزرگترین پایگاه 
نظامی شان، بیش از گذشته آسیب 
پذیری آن ها را نشان داد. موضوعی 
که می تواند زمین��ه ی خروج آن ها 
را از منطق��ه بی��ش از پیش فراهم 
کن��د. آس��یب پذیری پایگاه ه��ای 
آمری��کا و نیروه��ای متح��دش در 
منطق��ه ت��ا جایی احس��اس ش��د 
ک��ه رییس جمهور آمری��کا پس از 
حمله موش��کی ایران )در حالی که 
واکنش تندی از او انتظار  می رفت 
( در یک عقب نش��ینی آشکار تنها 
تهدید همیش��گی اش را تکرار کرد 
و گف��ت: ما تحریم های بیش��تری 
علی��ه ای��ران اتخ��اذ می کنی��م. از 
س��ویی گفته می ش��ود این حمله 
در کش��ورهای حوزه خلیج فارس 
و به خصوص کشورهایی که آمریکا 
در آنج��ا پای��گاه دارد و نیز برخی 
کش��ورهای متح��د آمری��کا چون 

عربستان و اس��راییل بازتاب خاص 
خود را داش��ته است و این کشورها 
اکنون  ب��ه توانمندی نظامی ایران 
که تا حاال فقط صحبت آن می شد 
پی برده اند. آماده باش اسراییل پس 
از این حمله و به خصوص زمانی که 
ایران تهدید کرد اگر آمریکا دست 
به مقابله به مث��ل بزند ما جاهایی 
را می زنی��م که خوش��ایند آمریکا 
نیس��ت از جمله این بازتاب ها بود. 
از س��وی دیگر مح��ور مقاومت که 
با خون این س��ردار ایران��ی اتحاد 
تازه ای یافته پس از سردار سلیمانی 
و با فرمانده��ی جدید خود تالش 
می کن��د ج��ای خالی س��لیمانی 
احساس نشود. این محور می خواهد 
ب��ا س��ردار قاآن��ی میراث ش��هید 
س��لیمانی را حفظ کند. فرمانده ای 
که به خوبی می داند مسئولیتی بس 

دشوار پیش رو دارد. 

جانش�ین س�لیمانی    
کیست؟ 

س��رعت انتصاب س��ردار قاآنی به 
عنوان جانش��ین ش��هید سلیمانی 
از دید تحلیل گران نش��ان دهنده 
اهمیت این نهاد در شرایط کنونی 
اس��ت. س��ردار محمد دهقان وزیر 
پیش��ین دفاع در این ب��اره گفت: 
»شرایط امروز ش��رایطی است که 
اقتضائ��ات خ��اص خ��ود را دارد و 
اقتضا می کرد این انتصاب س��ریع 
صورت گیرد.« یک س��ایت وابسته 
به صداو سیما هم نوشت که »حاج 
قاس��م در وصیت نامه خ��ودش با 
اشاره به برجستگی های شخصیتی 
س��رتیپ  فرمانده��ی  اش��راف  و 
اسماعیل قاآنی قباًل پیشنهاد کرده 
بود تا ایشان فرماندهی سپاه قدس 
را عهده دار ش��ود« پس از انتصاب 
سردار قاآنی محمد جواد ظریف در 
پیامی اعالم کرد که وزارت خارجه 
آماده هر گونه همکاری با اوس��ت. 
دیگ��ر نهاد های سیاس��ی و نظامی 
نیز خیلی زود برای همکاری اعالم 
آمادگ��ی کردن��د. در زندگینام��ه 
س��ردار اسماعیل قاآنی آمده است: 
» او یک س��ال از سردار سلیمانی 
کوچکتر و  متولد ۱7 مرداد س��ال 
۱۳۳۶ مشهد است. قاآنی در جنگ 
ای��ران و ع��راق فرماندهی لش��کر 
۵ نص��ر و در مقاطعی لش��کر 2۱ 
امام رضا )علیه الّس��الم( را عهده دار 
ب��ود. وی پ��س از پای��ان جنگ با 
حکم محسن رضایی فرمانده وقت 
س��پاه به قائم مقامی واحد هشتم 
عملیاتی نیروی زمینی س��پاه واقع 

در مش��هد منصوب شد.  وی برای 
مدت��ی نیز معاون اطالعات س��تاد 
مش��ترک سپاه بود. سردار قاآنی از 
ابتدای تشکیل نیروی قدس در این 
نیرو فعال بوده است. او از سال ۸۶ 
به عنوان جانش��ین فرمانده نیروی 
قدس خدمت کرده است. آشنایی 
سردار قاآنی با سپهبد شهید قاسم 
س��لیمانی به سال ۶۱ و در مناطق 
عملیات��ی جن��گ ب��از می گ��ردد. 
درب��اره حوزه  زی��ادی  اطالع��ات 
فعالیت س��ردار قاآن��ی در نیروی 
قدس در دست نیست اما بنابر آنچه 
گفته می شود سردار قاآنی به دلیل 
تسلطش بر مسائل سوریه، لبنان و 
اسرائیل به »سردار شامی« شهرت 
دارد. ی��ا گفته می ش��ود زمانی که 
ش��هید س��لیمانی در ایران حضور 
نمی داش��ت او ب��ود که ب��ه خوبی 

نیروی قدس را مدیریت می کرد. 
روای��ت دیگر درباره س��ردار قاآنی 
این اس��ت که او به دلیل آش��نایی 
ب��ا مجاه��دان افغانس��تانی نقش 
مهمی در شکل گیری گردان لشکر 
فاطمی��ون ایفا کرده اس��ت. حتی 
برخ��ی از خبرنگاران افغانس��تانی 
مدعی شده اند که پرونده افغانستان 
در نی��روی قدس زی��ر نظر او بوده 
اس��ت. اما روایت های رس��می هم 
درب��اره قاآنی وجود دارد. س��ردار 
رمضان ش��ریف س��خنگوی سپاه 
گفته اس��ت: »خواص سپاه ایشان 
را به عن��وان یک��ی از باتجربه ترین 
و ش��جاع ترین فرمانده��ان س��پاه 
می شناسند و به فضل الهی با این 
انتص��اب به جا و با پش��توانه همه 

بخش های سپاه، با عزمی مضاعف 
و مصمم راه س��ردار ش��هید حاج 
قاسم سلیمانی ادامه می یابد و هیچ 
خللی در مأموریت های سپاه قدس 

ایجاد نمی شود.«
 س��ردار محمد دهقان وزیر س��ابق 
دفاع نیز درباره ویژگی های س��ردار 
قاآن��ی گفت��ه اس��ت: »او از ابتدای 
تش��کیل نیروی قدس در این نیرو 
بوده  و در دوران فرماندهی س��ردار 
سلیمانی هم حضور داشته و تولیت 
و مدیریت بخش هایی از فعالیت های 
برون م��رزی نیروی قدس را هم بر 
عهده داشته؛ لذا ارتباطات کماکان 
برق��رار خواهد بود چرا که ش��بکه 
انس��انی مرتبط با نی��روی قدس و 
شخص سردار سلیمانی این ارتباط 
و پیوستگی را با س��ردار قاآنی هم 
دارند.« دکتر سید حسن قاضی زاده 
هاش��می وزیر پیشین بهداشت نیز 
درب��اره فرمانده جدید نیروی قدس 
روایت جالبی دارد: »حاج اسماعیل 
قاآنی از جنس حاج قاسم سلیمانی 
و بهترین جانشین برای حاج قاسم 
بود؛ او دانش و تجربه نظامی فراوان 
دارد. در دوران دفاع مقدس ایش��ان 
فرمانده تیپ امام رضا )علیه الّسالم( 
از مش��هد و بعد هم فرمانده لشکر 
نص��ر بود. نزدیک ب��ه یک ربع قرن 
در سپاه قدس بی سر و صدا اقدامات 
بزرگی انجام داد. در آینده خواهیم 
دید که سردار قاآنی به کمک یاران 
حاج قاس��م چگون��ه ای��ن راه را با 
صالبت دنبال خواهد کرد. بسیاری 
از خصوصیات  او ش��بیه به س��ردار 

قاسم سلیمانی است.«
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نگاه

قاسم
 ای یوسف کرمانِی ما

شهسوار صادقی 

» الَذیَن آَمنوا َو َعَمُلوا الصالِحاِت ِسَیجَعل لَُهُم الَرحمن َوّدا«
»خداوند رحمان محبت ایمان آوردگان را در دل إها می افکند« )مریم :9۶(

سیل جمعیت سیه پوش با چشم های اشکبار که به دنبال شهادت سپهبد 
ش��هیدمان در سرتاسر ایراِن ماتم زده به راه افتاد، نشانگر محبوبیت ایشان 
در قلوب میلیون ها ایرانی اس��ت و این محبوبیت، به روشنی، تجلی همان 
وعده الهی اس��ت که در آیه باال زینت بخش این نوش��ته است. چه این که 
همه ایمان دارند ایشان مؤمنانه عمر خویش را در جهاد فی سبیل ا... و دفاع 
از خاک وطن که نزد هر ایرانی با شرافت و میهن دوست به عنوان عالی ترین 
جلوه و شکوفه عمل صالح محسوب می شود تا پای جان سپری کرد. آری 
این چنین بود که آن مؤمن صالح عالوه در میادین جنگ، در سراسر ایران 
و نزد ایرانیان خارج کشور حتی کسانی که با جمهوری اسالمی زاویه دارند 
فرمانده قلب ها و سردار دل ها شد. البته قدردانی از فداکاران و قهرمانان ملّی 
یک اصل انسانی است و در بین تمام ملت ها ارزش محسوب می شود. لذا بر 
سردرب قبرستان بزرگان فرانسه نوشته اند: وطن، قدر فرزندان فداکار خود را 
می داند. مردم ایران نیز نشان دادند پس از شهادت سردار عزیزشان در پرتو 
ارزش های ملّی و مذهبی خود بیش از س��ایر ملت ها، قهرمانان شان را قدر 
می نهند. این  قدردانی یک پارچه ملت از سرباز صالح وطن، نشان داد قلب ها 
در دست خداست و اوست که ِمهِر مؤمنین و صالحین را در قلب ها می افکند 
و مردم به درس��تی صالحان را می شناس��ند و دفاع  از مام میهن را از اهم 
صالحات می دانند. گرچه جای چنین آموزه هایی در متون آموزش رسمی 
ما خالی اس��ت اما امیدکه به برکت خون این س��ردار عزیز جبران شود تا 
فرزندان امروز و فردای این کهن مرز و بوِم دوست داستنی، درس شجاعت 
و غیرت و وطن داری و مردم مداری و قدردانی از قهرمانان را بیاموزند. یک 
نکته هم در ادامه بگویم و آن چند وجهی بودن ش��خصیت س��پهبد قاسم 
سلیمانی است. او تنها یک فرد نظامی نبود و به اعتبار میراث فرهنگی که 
از او به جا مانده می توان وی را »س��ردار فرهنگ« هم نامید اما این بُعد از 
شخصیت وی تحت شعاع و شوکت نظامی گری وی مغفول ماند. هنگامی 
که قاسم سلیمانی فرماندهی لشکر را بر عهده داشت دستور راه اندازی مراکز 
آموزش تکمیلی دروس رزمندگانی را در مقر لشکر داد که به دلیل حضور 
در جبهه از ادامه درس بازمانده بودند. تشکیل ستاد دائمی اجالسیه کنگره 
س��رداران شهید استان کرمان و سیستان و بلوچس��تان در خرداد ۱۳7۶ 
که رهاورد آن تهیه و تألیف صدها جلد کتاب از زندگی س��رداران شهید با 
همکاری نویسندگان دانشگاهی و دانشگاه باهنر نیز از آن جمله است. این 
س��تاد با تدبیر و پیگیری های شبانه روزی وی و همکاری تمام سازمان ها و 
نهادهای استان و به ویژه دانشگاه باهنر، کارهای ماندگار فرهنگی انجام داد. 
ایج��اد بنای عظیم موزه ی دفاع مقدس ک��ه تاریخ و جغرافیای جنگ های 
دو قرن اخیر ایران و همس��ایگانش را در خود جای داده است نیز از جمله 
اقدامات فرهنگی و ماندگار سردار سلیمانی در کرمان بود. در این موزه آثار 

ارزشمندی تعبیه شده که گویای تاریخ جنگ های دو قرن اخیر است. 
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تحلیل کارشناسان سیاسی، نظامی و رسانه های بین المللی
 از تأثیر حضور سلیمانی در منطقه

 جهان پس از
قاسم سلیمانی 

 مأمور سابق اف بی آی یک سال قبل اعتراف کرد امروز و به خاطر پیروزی های محور مقاومت
 به مدیریت قاسم سلیمانی او  می تواند سوار بر خودرویش از تهران تا مرز فلسطین اشغالی برود و برگردد،
بدون آنکه کسی جلویش را بگیرد



  پس از قاسم سلیمانی اولین تأثیر شهادت وی، در پارلمان عراق دیده شد که تنها دو روز 
پس از این واقعه، نمایندگان مجلس عراق در یک اقدام هماهنگ، رأی به خروج نیروهای آمریکایی 
از آن کشور دادند. اگر چه ممکن است بنا به نظر اولیه تحلیل گران سیاسی منطقه، 
آمریکا در این رابطه مقاومت کند اما حمله موشکی ایران به بزرگترین پایگاه نظامی آن ها در عراق، 
بیش از گذشته آسیب پذیری آمریکایی ها را نشان داد. موضوعی که می تواند زمینه ی خروج آن ها را 
از منطقه بیش از پیش فراهم کند

آگهی مزایده اموال منقول و غیرمنقول تجدید نوبت دوم 
نظر به اینکه در پرونده کالس�ه 971798 محکوم علیه مجتبی امیری فرزند غالمرضا محکوم به پرداخت 14 عدد 
سکه تمام بهار آزادی و چهارصد میلیون ریال وجه نقد رایج کشور )به نرخ روز( بر مبنای شاخص اعالمی بانک ملی 
مرکزی در حق محکوم له مژگان عباسی قرائی فرزند کریمداد گردیده و نامبرده دو باب منزل و یک زمین مسکونی 
و دو خودرو را به عنوان مال به این اجرا معرفی نموده است که مشخصات اموال معرفی شده به این شرح می باشد 
که 1- ششدانگ ملک مورد نظر تحت پالک ثبتی 1222 فرعی از 2310 اصلی مفروز و مجزی از 49 بخش 35 کرمان 
پالک فوق واقع در خیابان شهید شفیعی کوچه پشت تعاونی 16 می باشد که بر اساس رونوشت سند ثبتی عرصه به 
میزان 292/88 مترمربع به صورت ویالیی با کاربری مسکونی، سازه آجری با سقف تیرآهنی به متراژ تقریبی 172 
مترمربع، نما س�یمان، درب و پنجره های تمام فلزی و شیشه معمولی، سرویس بهداشتی ایرانی، دارای امتیاز آب، 
برق و گاز می باشد لذا با عنایت به بررسی های انجام شده معاینه دقیق محل صرف نظراز تعهدات و دیون احتمالی و 
با در نظر گرفتن موقعیت مکانی طلق بودن عرصه کیفیت بنا ارزش ششدانگ پالک موصوف بانضمام کلیه متعلقات 
و ملحقات به مبلغ 8/000/000/000 ریال اعالم می گردد که سهم االرث آقای مجتبی امیری از پالک ثبتی مذکور )هفت 
سهم از سی و شش سهم چهار دانگ( به مبلغ 1/037/000/000 ریال 2- ششدانگ ملک مورد نظر تحت پالک ثبتی 
یک فرعی از 4435 اصلی بخش 36 کرمان بر اساس رونوشت سند ثبتی عرصه به میزان 267/54 مترمربع و فاقد 
ساختمان می باشد لذا با عنایت به بررسی های انجام شده معاینه دقیق محل صرف نظر از تعهدات و دیون احتمالی و 
با در نظر گرفتن موقعیت مکانی طلق بودن عرصه کاربری و ... ارزش ششدانگ پالک موصوف بانضمام کلیه متعلقات 
و ملحق�ات به مبل�غ 1/800/000/000 ریال اعالم می گردد که س�هم  االرث آقای مجتبی امیری از پالک مذکور )هفت 
سهم از سی و شش سهم ششدانگ( به مبلغ 350/000/000 ریال می باشد آدرس پالک فوق االشاره )زمین( واقع در 
نجف ش�هر بلوار امام حسین )ع( روبروی مسجد ابوالفضل )ع( می باشد 4- مشخصات فنی وسایل نقلیه سواری- 
س�واری پیکان مدل 1379 رنگ س�فید روغنی ش�ماره پالک 118د95 ایران 65 به ش�ماره موتور 1127995027 و 
شماره شاس�ی 79498014 سوخت بنزین کارکرد کیلومتر نامشخص به علت عدم سوییچ امکان پذیر نبوده است 
به مبلغ 120/000/000 ریال برآورد گردیده اس�ت که تمامی قیمت های مذکور اعم از پالک های ثبتی و وسایل نقلیه 
توس�ط کارشناسان رسمی دادگستری اعالم گردیده است که توسط اجرا توقیف گردیده در ضمن خودروی پراید 
مذکور در پارکینگ پیام و خودروی پیکان فوق االشاره در پارکینگ امین شیروانی توقیف می باشند. اموال معرفی 
شده در تاریخ 1398/11/2 ساعت 11 ظهر از طریق مزایده در محل اجرای احکام مدنی به فروش می رسد. مزایده از 
قیمت کارشناسی شروع و برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. 10 درصد قیمت پیشنهادی 
فی المجلس از برنده اخذ تا در صورت انصراف پس از کسر هزینه های اجرایی مابقی به حساب درآمدهای دولت واریز 
گردد متقاضیان می توانند تا 1398/11/2 قبل از برگزاری مزایده از اموال معرفی شده بازدید و پیشنهادهای خویش 
را به این اجرا ارسال و روی پاکت قید نمایند مربوط به مزایده مورخه 1398/11/2 می باشد. مزایده در صورت عدم 

حضور شرکت کننده تجدید می گردد. 

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تنظیف، نگهداری،

 تخلیه و باز کردن مجرای سرویس اهی بهداشتی اپرک اهی سطح شهر و مسجد جامع 

مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر: عملیات  دارد  نظر  در  و فضای سبز سیرجان  منظر  سازمان سیما، 
تنظیف، نگهداری، تخلیه و باز کردن مجرای سرویس های بهداشتی پارک های سطح شهر و مسجد جامع( به 
شماره 2098090549000018 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه  تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 98/10/21 می باشد. 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز سه شنبه تاریخ 98/11/1  

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 10 روز  شنبه تاریخ 98/11/12 
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 روز  یک شنبه تاریخ 98/11/13 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها: 
الف: آدرس: سیرجان، بلوار شهید زندی نیا، مجتمع سازمانی شهرداری و تلفن: 3- 03442338102

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

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

آگهی مزایده عمومی
 فروش شمش 5SP " نوبت اّول "

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد 5.000 )پنج هزار( تن شمش فوالدی 5SP سایز 150*150 
کارخانه ذوب و ریخته گری شماره یک خود واقع در استان کرمان، شهرستان سیرجان، کیلومتر 50 جاده 
سیرجان شیراز، کیلومتر 2 جاده اختصاصی گل گهر را با شرایط و مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومی 

به صورت تحویل فوری به فروش برساند.

بدینوسیله از کلیه شرکت ها و اشخاص حقیقی عالقه مند، دعوت بعمل می آید حداکثر ظرف مدت یک هفته 
از تاریخ چاپ آگهی، تمایل خود را به صورت مکتوب به آدرس ایمیل DKMSJSCO@gmail.com ارسال 

و اسناد مزایده را دریافت نمایند.
شرایط:

1- ارسال مشخصات متقاضیان )نام شرکت / شخص، شماره تماس و آدرس( ضروری می باشد.

2-  شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول و یا رد یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
3- شرط بازگشایی پاکت های مزایده، ارسال حداقل سه پیشنهاد قیمت توسط شرکت ها یا اشخاص حقیقی 

واجد شرایط می باشد.
4- متقاضیان موظف به دریافت اسناد مزایده و ارائه پیشنهاد بر اساس اسناد ارسالی می باشند.

5- هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.
توضیحات:

به عنوان پیش پرداخت ظرف مدت  واریز30 درصد )سی درصد مبلغ کل پیشنهادی  به صورت؛  نحوه پرداخت   -1
حداکثر 3 تا 5 روز کاری( 

پس از دریافت ابالغ قبولی پیشنهاد توسط برنده مزایده به حساب شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان و واریز 70درصد 
)هفتاد درصد( باقیمانده در زمان تحویل و بارگیری کاال توسط برنده مزایده به حساب شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان.
2- صرفاً پیشنهادات ارائه شده به صورت ریالی مورد قبول می باشند و ارائه نرخ به هر صورت دیگر مورد پذیرش نمی باشد.
3- محل تحویل شمش های موضوع مزایده؛ درب کارخانه ذوب و ریخته گری شماره یک شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان
واقع در استان کرمان، شهرستان سیرجان، کیلومتر 50 جاده سیرجان- شیراز، کیلومتر 2 جاده اختصاصی گل گهر می باشد.

کمیسیون معامالت شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
 بطور فوق العاده )نوبت اول( 

شرکت کشاورزی و دامپروری و تحقیقاتی
 شهید جهانگیری سیرجان )در حال تصفیه( 

قابل توجه کلیه اعضاء شرکت کشاورزی و دامپروری و تحقیقاتی شهید 
می رساند   588 ثبت  شماره  به  تصفیه(  حال  )در  سیرجان  جهانگیری 
که جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت اول( شرکت در 
در محل سالن  بعدازظهر   3 رأس ساعت   98/11/6 مورخ  یکشنبه  روز 
اجتماعات جهاد کشاورزی سیرجان برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضاء 

جهت حضور در جلسه دعوت به عمل می آید. 
دستور کار جلسه: 

روند  تصفیه در خصوص  هیأت  انجام شده  فعالیت های  گزارش   -1
کاری انحالل شرکت 

2- انتخاب هیأت تصفیه و یا تمدید مأموریت اعضاء قبل 
مدیر هیأت تصفیه 
شرکت شهید جهانگیری سیرجان )در حال تصفیه(
محمد خادم پیر 
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گ�روه ش�هر: طرح اح��داث واحد 
گی��اه  بس��ته بندی  و  ف��رآوری 
ش��یرین بیان و گیاه��ان دارویی با 
شرکت  مش��ترک  س��رمایه گذاری 
س��نگ آه��ن گهرزمین و ش��رکت 
جهادنصر کرمان نهایی شد. علی اکبر 
پوریانی با اعالم این خبر گفت: البته 
این طرح فقط در بسته بندی گیاهان 
محدود نمی ش��ود بلکه بایس��تی تا 
انته��ای فرآورده ها یعنی تولید انواع 
اس��انس، ک��رم  و داروه��ای گیاهی 
و س��ایر فرآورده ه��ای مرتبط پیش 
ب��رود. وی افزود: اجرای این طرح به 
دلیل ش��رایط استثنایی منطقه رابر 
به دلیل وجود ان��واع گیاهان دارویی 
و محص��والت باغ��ی از قبیل گردو 
و بادام تل��خ می تواند گام بلندی در 
بخش های صنعتی و کشاورزی باشد، 
زیرا با فروش محصوالت کش��اورزی 
به واحدهای صنعتی مرتبط، زمینه 
توس��عه ب��زرگ بخش کش��اورزی 

منطقه فراهم می سازد.
پوریان��ی افزود: اکث��ر محصوالت 
این گون��ه واحده��ای صنعتی به 
دلیل کیفیت عال��ی محصوالت و 
استثنایی بودن آن صادراتی است 
و اروپایی ها و آسیایی ها خریداران 
مشتاق آن می باشند. به گفته وی 
ارزش افزوده فرآیند این محصوالت 
چنان جذاب اس��ت که پیش بینی 
می ش��ود به زودی س��رمایه گذاران 
بخش های دیگ��ر خصوصی اعم از 
داخلی و خارج��ی را روانه منطقه 
کند. همچنین عالوه بر کشاورزی 

در منطق��ه راب��ر، س��ایر مناط��ق 
اس��تان که محل تولی��د و پرورش 
انواع گیاهان دارویی می باشند نیز 
تحت تأثیر این صنعت قرار خواهند 
گرف��ت و ب��ر اس��اس برنامه ریزی 
استان،  سازمان جهاد کش��اورزی 
طرح توسعه کشت گیاهان دارویی 
در سطح اس��تان عالوه بر توسعه 
ایجاد  زمین��ه  بخش کش��اورزی، 
فرصت های شغلی و افزایش سطح 
درآمدهای اقتص��ادی مردم را نیز 

فراهم خواهد نمود. 

رتبه بن�دی  ◄◄ف�رآوری 
گیاهان دارویی

در بخ��ش دیگ��ری از این گزارش 
آمده اس��ت: بس��ته بندی به عنوان 
ی��ک ابزار کارآمد سال هاس��ت که 
مورد نظر کارشناسان علم بازاریابی 
قرار گرفته اس��ت. استفاده از انواع 
مختلف بس��ته بندی ضمن اینکه 
قابلی��ت نگه��داری بهت��ری را به 

کاال می بخش��د در کس��ب سهم 
باالتری از بازار ب��رای کاالی مورد 
نظر نیز مؤثر اس��ت. نظریه پردازان 
بازاریاب��ی، دو نق��ش مه��م برای 
بس��ته بندی متصّور هس��تند که 
عبارتن��د از Promotive و نقش 
Promotive. نقش نخس��ت به 
وج��ه نگه��داری و دوام حاصل از 
بسته بندی توجه دارد و نقش دوم 
به جنبه آگاهی دهنده و پیش برنده 

بسته بندی اشاره می کند. 
از دیگر سو توجه ناکافی به موازین 
بسته بندی بهداشتی موجب گشته 
ک��ه محص��والت مختل��ف غذایی 
کش��ور علیرغم دارا بودن کیفیت 
بسیار خوب در بدو تولید به دلیل 
پیدایش پاره ای آلودگی های ثانویه 
و ی��ا عرضه در اندازه ها و اش��کالی 
خارج از اس��تاندارد یا پس��ند بازار 
هدف نتوانند به بازارهای جهانی راه 
یافته و مسیر را برای افزایش سطح 
تولید داخلی هموار نمایند. بدیهی 

است با اجرای این طرح قابلیت ارائه 
مواد غذایی سالم فراهم می گردد. 

برجس�ته  ◄◄ویژگی ه�ای 
طرح: 

کیفی��ت باال و در دس��ترس بودن 
مواد اولیه و وجود بازار مناسب در 

داخل و خارج از کشور. 
ف��رآوری و بس��ته بندی گیاه��ان 

دارویی شامل دو فاز: 
فاز اول: عصاره و پودر ریش��ه 
گیاهان  بسته بندی  بیان-  شیرین 
دارویی و خش��کبار و عصاره گیری 

از منابع گیاهی 
فاز دوم: بس��ته بندی عسل- 
بس��ته بندی رب گوج��ه- تولید و 

بسته بندی روغن خام گیاهی
***

در جدول روبه رو، میزان محصوالت 
تولیدی مش��خص ش��ده است که 
البته این آمار ممکن اس��ت دچار 

تغییراتی بشود.

طرحی مشترک ازگهرزمین و جهادنصر در استان کرمان

کارخانه فرآوری و بسته بندی 
گیاهان دارویی 

 
 

 درصد( 011در مدت دوازده ماه: )در ظرفیت  فروش میزان محصوالت تولیدی و درآمد حاصل از

 واحد میزان تولید اندازیفاز راه نام محصول   ردیف
 تن 022 1 انواع عصاره گیاهی  0
 تن 022 1 عصاره شیرین بیان  2
 تن 022 1 بندی گیاهان دارویی بسته 3
 تن 022 1 بندی خشکبار بسته 4
 تن 022 0 گردو فرآوری شده 5
 تن 1222 0 رو حبوبات کنس 6
 تن 022 0 بندی عسل بسته 7
 تن 022 0 بادام کوهی فرآوری شده  8
 تن 0222 0 بندی رب بسته 9

 تن 022 0 روغن خام گیاهی  01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 درصد( 011بندی )در ظرفیت مواد اولیه و بستههای تولید ساالنه هزینه
 واحد ف ساالنهمصر فاز  مواد اولیه نام  ردیف

 تن 1022 1 ریشه شیرین بیان  0
 تن 002 1 انواع گیاهان دارویی  2
 تن 012 0 انواع خشکبار  3
 عدد 022/102 1 کیلویی  02کارتن  4
 تن 9 1 سلفون و تراسپافون  5
 عدد 222/222/0 1 برچسب و لیبل  6
 تن 222/0 0 رب گوجه فله  7
 تن 022 0 گردو تازه با پوست  8
 تن 022 0 عسل  9

 تن 002 0 انواع حبوبات و مواد کنسرو  01
 تن  022 0 های روغنی کنجد و سایر دانه 00
 تن  002 0 بادام کوهی  02
 عدد 022/199 0 کیلویی  02کارتن  03
 تن  11 0 سلفون و تراسپافون  04
 عدد  222/222/0 0 برچسب و لیبل  05

 

به گ��زارش روابط عموم��ی و امور بین الملل 
ش��رکت معدنی و صنعت��ی گل گهر همزمان 
با تش��ییع باشکوه پیکر س��ردار سرافراز سپاه 
اسالم سپهبد ش��هید حاج قاسم سلیمانی و 
ش��هدای مقاومت در تهران، شرکت معدنی و 
صنعتی گل گهر با راه اندازی موکب پذیرایی از 
شرکت کنندگان در این مراسم استقبال کرد. 
این موکب که در محل میدان انقالب تهران و 
در مسیر تشییع کنندگان راه اندازی گردید ، 
میزبان خیل عظیم عاشقانی  بود که در مراسم 

بدرقه سردار دلها شرکت کرده  بودند.
در کرمان نیز همزمان با مراس��م تش��ییع و 
تدفین باش��کوه پیکر این س��ردار سرافراز و 
دیگ��ر ش��هدای مقاومت، ش��رکت معدنی و 
صنعتی گل گهر با راه اندازی موکب پذیرایی 
در گلزار شهدای کرمان میزبان شمار زیادی 
از ش��رکت کنندگان در این مراس��م بود.این 
موکب که در محل گلزار ش��هدا و در مس��یر 
تشییع و تدفین پیکر شهید سلیمانی و شهید 
پورجعفری راه اندازی ش��ده بود از س��اعات 
اولیه روز س��ه ش��نبه میزب��ان خیل عظیم 

شرکت کنندگان  در مراسم بود. 
گ��زارش دیگ��ری در همی��ن رابط��ه حاکی 
اس��ت با همکاری  روابط عمومی و امور بین 
المل��ل ش��رکت معدنی و صنعت��ی گل گهر 
جمعی از خبرنگاران،عکاس��ان و نمایندگان 
نش��ریات مکت��وب و غیر مکتوب س��یرجان 
برای پوش��ش این مراسم به  محل برگزاری 
آیین تشییع شهید س��لیمانی منتقل و این 
آیین را پوش��ش دادند.از دیگ��ر برنامه های 
رواب��ط عموم��ی و امور بی��ن الملل گل گهر 
دعوت از گروه موزیک دارالحس��ین سیرجان 
و اج��رای برنامه بزرگداش��ت این ش��هدای 
واال مق��ام ب��ود. این گزارش م��ی افزاید: روز 
پنج ش��نبه نیز موکب ش��رکت گل گهر در 
س��یرجان در خیابان شریعتی روبروی پارک 
هادی برپا شد و میزبان عزادارانی بود که در 
مراسم بزرگداشت سردار شهید سلیمانی در 

حسینیه سپاه شرکت کرده بودند.

در شهرهای تهران، کرمان و سیرجان صورت گرفت:

برپایی موکب های گل گهر در مراسم تشییع
و سوگواری شهدای مقاومت



احسان یزدی

فلس��فه وجودی نامگذاری شخصیت ها 
ب��ر روی معاب��ر ب��ا ه��دف زن��ده نگه 
داش��تن یاد و خاطره آن ها است. قانون 
تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای 
نامگذاری  تصوی��ب  اس��المی کش��ور، 
معابر، میادین، خیابان ها، کوچه و کوی 
در حوزه ش��هری و همچنین تغییر نام 
آن ه��ا با رعای��ت مقررات مرب��وط را از 
جمله وظایف ش��ورای ش��هر برشمرده 
اس��ت. قانون��ی ک��ه وظیفه س��نگینی 

برعهده ش��ورای ش��هر گذاش��ته است. 
هفته گذشته خبر تغییر نام بلوار مشهد 
)حدفاص��ل میدان کش��تی تا ش��هرک 
برق( به نام افتخار استان کرمان، سردار 
همیش��ه قهرمان سپهبد ش��هید قاسم 

سلیمانی در رسانه ها منتشر شد. 
خب��ری که ب��ا واکنش برخ��ی مردم و 
اهالی رس��انه روبرو ش��د. البته شورای 
شهر س��یرجان اعالم کرد در جلسه ای 
ک��ه باحض��ور مس��ئوالن شهرس��تان 
برگزار کرده اس��ت، تصمی��م گرفته اند 
جاده س��یرجان تا هماش��هر نیز به نام 

س��ردار س��لیمانی نامگذاری ش��ود. از 
آنجایی که گروهی از فعاالن رس��انه ای 
و مردم پیش��نهاد تغییر نام بلوار س��ید 
جمال الدین اس��دآبادی به نام س��ردار 
سلیمانی را مطرح کردند و مصوبه قبلی 
شورا باعث گالیه شهروندان شد. به هر 
روی تغییر نام بلوار سّید جمال از چند 
وجه می تواند انتخاب مناس��بی در این 

رابطه باشد. 
 1- بل��وار س��ید جمال ب��ه عنوان 
اصلی تری��ن ورودی و بلوار س��یرجان با 
وجود مراکز تجاری متعدد در آن گزینه 

قابل توجهی است. 
 2- تغییر نام عموماً مورد استقبال 
و رضایت مردم نیست اما شرایط فعلی 
کشور و مقبولیت س��ردار سلیمانی در 
بین م��ردم قطعاً پذی��رش تغییر نام را 

ممکن کرده است.
 3- گذر هرس��اله مسافران نوروزی 

که از اقصی نقاط کش��ور به س��یرجان 
آمده و از این بلوار می گذرند می توانست 
نامگذاری را مورد توجه آن ها قرار دهد. 
 4- وجود منازل مس��کونی فراوان 
در این بلوار و آدرس دهی شهروندان نام 
»حاج قاس��م« را تا س��الیان سال زنده 

نگه خواهد داشت.
 5- کلی��ه صاحبان مش��اغل که در 
بلوار س��ید جمال مش��غول به فعالیت 
هس��تند ب��ا انج��ام هرگون��ه تبلیغات 
رس��انه ای، چاپ کارت ویزیت، سربرگ 
و ... نام سردار سلیمانی را بارها و بارها 

انتشار خواهند داد. 
 6- بل��وار س��ید جم��ال موقعیت 
مناسبی جهت نصب المان ها، سردیس 
و تندیس دارد و قطعاً با اجرای کارهای 
هنری در این بلوار بر زیبایی بصری آن 

افزوده خواهد شد. 
 7- در بلوار مش��هد س��ابق، غیر از 

شهرک برق هیچ منزل یا واحد تجاری 
وجود ندارد پس عماًل اصلی ترین فلسفه 

نامگذاری زیر سؤال می رود.
 8- هی��چ گاه م��ردم تاکن��ون برای 
جاده ها از نام اس��تفاده نمی کنند مثاًل 
کرمان،  برویم  می خواهی��م  نمی گویند 
از جاده س��ردار س��لیمانی)!( پس عماًل 

نامگذاری جاده بی نتیجه است.

پایان��ه  ف��رودگاه،  نامگ��ذاری   -9  
مس��افربری و اماک��ن مش��ابه ک��ه در 
شهرس��تان به صورت تک وجود دارند 
نیز به تنهایی کاری ناکافی اس��ت چرا 
که مردم به خاطر تک بودن این مراکز 
هیچ گاه آن ها را ب��ا نام صدا نمی زنند. 
ای��ن نامگ��ذاری در ش��هرهایی مانند 
پایتخت انجام می شود که چند فرودگاه 
و پایانه در آن وجود دارد. شورای شهر 
ته��ران یک��ی از اصلی تری��ن بزرگراه ها 
)رس��الت( و ش��ورای ش��هر رفسنجان 
اصلی تری��ن میدان این ش��هر- میدان 
ش��هدا که زیرگ��ذر زیبای رفس��نجان 
در آن ق��رار دارد- را به نام حاج قاس��م 

سلیمانی تغییر نام داده اند. 
در پای��ان ضمن تش��کر از ُحس��ن توجه 
اعضای ش��ورای شهر، پیشنهاد می دهیم 
معبری درخوِر شأن حاج قاسم سلیمانی 
نامگذاری شود تا آیندگان از این تصمیم 

ش��ورا همواره به نیکی ی��اد کنند. ضمناً 
مصوب��ه نامگ��ذاری ش��ورا طب��ق قانون 
بایستی در ش��ورای نظارت بر نامگذاری 
ش��هرها، خیابان ها، اماکن و مؤسس��ات 
عمومی ب��ا عضویت فرمان��دار به عنوان 
رئیس ش��ورا، مس��ئول امور ش��هری و 
روس��تایی فرمان��داری به عن��وان دبیر 
شورا، رئیس شورای اسالمی شهرستان، 
شهردار مرکز شهرستان، رئیس فرهنگ 
و ارشاد اسالمی شهرس��تان، یک نفر از 
فرهیخت��گان در زمین��ه فرهنگ و ادب 
فارسی به انتخاب شورای فرهنگ عمومی 
شهرستان، یک نفر از صاحب نظران امور 
دینی ب��ه پیش��نهاد س��ازمان تبلیغات 
اس��المی شهرس��تان و تصویب شورای 
فرهنگ عمومی شهرستان، رئیس بنیاد 
شهید و امور ایثارگران شهرستان، مطرح 
و م��ورد تصویب ق��رار گیرد ت��ا قابلیت 

اجرایی داشته باشد.

درجستوجوی
فردگمشده

گ�روه حوادث: خان��واده محمد علی پور با مراجعه به دفتر نگارس��تان ضمن اعالم 
مفقودی او از ش��هروندان درخواس��ت کمک کرده اند. وی 54 س��اله و پس از فوت 
فرزندش دارای بیماری افسردگی بوده است. وی از سه شنبه هفته گذشته از منزل 
خارج و تاکنون مراجعت نکرده اس��ت. با دس��تور قاضی حمید حس��نی نیا بازپرس 
ش��عبه اول دادس��را، پلیس آگاهی پیگیری ماجرا را آغاز کرده است. خانواده محمد 
علی پور از ش��هروندان خواس��تند در صورتی که اطالعی از وی دارند با شماره های 

09133795520 یا 09133796620 یا 09137313720 تماس بگیرند.

کشف185کیلوگرمحشیشتوسطپلیس
گروه حوادث: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر سیرجان هفته گذشته موفق به 
کشف محموله 185 کیلوگرمی در محورهای مواصالتی شهرستان شدند. فرمانده 
انتظامی سیرجان در گفت وگو با خبرنگار نگارستان ضمن تأیید این خبر افزود: 
متهمان غیربومی قصد داشتند موادمخدر را با یک دستگاه خودروی پژو از جنوب 
استان کرمان به استان فارس منتقل کنند که در محور بافت در حال حرکت به 
سمت سیرجان در تور مأموران گرفتار شدند. سرهنگ محمدرضا ایران نژاد ادامه 
داد: متهمان با دیدن مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر اقدام به فرار کرده که با 
تیراندازی مواجه شده و سرانجام متوقف شدند. وی تصریح کرد: در این رابطه 2 

نفر دستگیر و 185 کیلوگرم حشیش توقیف شد.

 توسط پلیس مبارزه با قاچاق کاال صورت گرفت: 

کشف800کیلوگوشتفاسد
ازیکخودرو

گ�روه حوادث: مأموران پلیس مبارزه با قاچاق کاال پلیس آگاهی سیرجان 
هفته گذشته800 کیلوگرم گوشت منجمد فاقد مجوز را از یک خودرو حمل 

گوشت در محور سیرجان شیراز کشف و توقیف کردند. 
به گزارش معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی س��یرجان پس از دس��تور 
دادستان سیرجان بار مورد نظر، توسط دامپزشکی مورد بررسی قرار گرفت 

و مشخص شد تاریخ مصرف گوشت ها گذشته است.

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

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

havaades.negarestan
کانال و پیج خبری نگارستان
@negarestan_news

به پیامک های جعلی و فریبنده ثبت نام
طرح معیشتی یا کارت سوخت توجه نکنید
) معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان ( 

 شماره 1205 
7 شنبه 21 دی 1398 

گ�روه حوادث: با دس��تور قاض��ی پرونده، 
مش��روبات الکلی خارجی که هفته گذشته 
توس��ط س��ربازان گمنام امام زمان )عج( در 
سیرجان کشف ش��ده بودند، امحا شدند. در 
این مراس��م 870 بطری و قوطی مشروبات 
الکلی با اس��تفاده از غلطک در حاشیه شهر 

)خروجی س��یرجان به س��مت بندرعباس( 
امحا ش��د. همچنین 514 قوط��ی و بطری 
دیگر نیز که در بندرعباس از این باند کشف 
ش��ده بود، در همان ش��هر امحا شد. ارزش 
ریالی مشروب های کش��ف شده قریب به 1 

میلیارد تومان عنوان شد.

با دستور مقام قضایی
 و توسط مأموران اداره
 اطالعات انجام شد:

امحا
870 بطری 
و قوطی 
مشروبات 
الکلی

 لزوم بازنگری یک مصوبه 

پیشنهادیبراینامگذاری
یکبلواربهنامسردارسلیمانی

دعوت به همکاری
به تعدادی نیرو خانم 

جهت بسته بندی نیازمندیم. 

09033865303

بدین وس�یله از هم�کاران گرانق�در اداره دارای�ی 
سیرجان که در مراسم تشییع، تدفین و ترحیم 

زندهیاد

عبدالرحمان
نجمالدینی 

شرکت و ابراز همدردی نموده اند، تقدیر و تشکر به 
عمل می آید. 

خانواده نجم الدینی

جنابآقایان

رضا،مجیدوعلیمعینی
جنابآقایمحمودشریف

با نهایت تأس�ف ضایعه درگذشت مرحوم حاج ایرج 
معین�ی را حضور ش�ما س�روران ارجمند تس�لیت 
عرض نموده، از درگاه خداوند متعال ش�ادی روح و 
علو درجات آن مرحوم و صبر و سالمت بازماندگان 

را مسئلت می نمایم. 
مهرداد صالحی 

تقدیر و تشکر 
اینک که دست طبیعت، بهار زندگی ما را به برگ  ریزان خزان بدل کرد و گل سرسبد زندگی مان را به دیار باقی برد 

و روح بلند پدری مهربان، خیر و عاشق پاکباخته اهل بیت )ع( مرحوم 
شادروان کربالیی 

غالمحسین
عربزادهجعفری 

را ب�ا خ�ود به پ�رواز درآورد و ب�ه ملکوت اعال فرس�تاد و هم�ه را در ماتم و 
س�وگ ابدی نش�اند. به حکم ادب و حق شناسی، بدین وسیله از همه عزیزان 
علی الخصوص امام جمعه محترم حجت االسالم والمسلمین حاج آقا حسینی، 
نماین�ده محترم شهرس�تان جناب آقای حس�ن پور و هیئت هم�راه، کانون 
تبلیغات الف، ش�هرداری، کس�به بازار، نیروهای نظامی و انتظامی، پرس�نل 
مجتمع س�نگ آهن گل گهر و شرکت عمران کلوت جنوب )معدن 4 گل گهر( 
کلینیک دندانپزشکی س�المت، جامعه روحانیت سیرجان، شرکت نیکرانت، 
ش�رکت راهوار مس سرچش�مه، هیئت امنای مس�جد علی ابن موسی الرضا 
خرم آباد، هیئت امیرالمؤمنین و اهالی محترم خرم آباد کمال تقدیر و تش�کر 
را داریم. اینک دست دعا به امید اجابت به درگاه خداوند بزرگ بلند می کنیم 

و سالمتی و بهروزی همه عزیزان را از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم. 

خانواده های عرب  زاده و مکی آبادی 

آگهی جذب نیرو 

دفاع،  وزارت  نظارت  تحت  کوثر  بیمه  شرکت 
شرایط،  واجد  افراد  بین  از   ،  6379 نمایندگی 
مصاحبه  از  بعد  آقا،  و  خانم  حومه،  و  سیرجان 
بیمه  های  رشته  تمامی  در  آزمون  و  حضوری 
متقاضیان  پذیرد.  می  همکار  دفتری  امور  و  ای 
می توانند جهت ثبت نام از شنبه مورخ 98/10/21 
الی پنجشنبه مورخ 98/10/26  ساعت 8 الی 12 
و 16 الی 19 به آدرس بلوار امام رضا ورودی منازل 
سازمانی نیروی دریایی جنب فروشگاه رزم آوران 

مراجعه فرمایند. 

تلفن هماهنگی
 09211456069 

بدنسازیوپرورشاندامفلکس
 ارائه برنامه های تخصصی ورزشی و غذایی

مربی: مهدی شول
قهرمان آسیا و کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی

خیابان ولی عصر سالن امام علی 09129152659
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پس از س��قوط هواپیمای اوکراینی در بامداد 
چهارشنبه نام یکی از مسافران که از پرواز جا 

مانده بود در فضای مجازی پیچید.
کس��ی که به خاطر جریمه پلی��س و توقیف 
خ��ودرو اش نتوانس��ت به پرواز برس��د. این 
مس��افر که واحد ش��هبازی ن��ام دارد و 55 
س��اله اس��ت در گفت وگو با خبرنگار باشگاه 
خبرن��گاران گفت: س��اعت4:30 دقیقه صبح 
پلی��س جلوی خودروی من را گرفت و گفت: 
» خ��ودروی ش��ما توقیف اس��ت«. او افرود: 

وقتی ک��ه جزئیات را جویا ش��دم، گفتند به 
خاطر خالفی زیاد باید خودروی شما توقیف 
شود. شهبازی گفت: از آنجا که باید خودم را 
به پرواز می رس��اندم، به سرعت جریمه را به 
صورت اینترنت��ی پرداخت کردم اما هنگامی 
ک��ه قبض پرداخ��ت را به پلی��س ارائه دادم، 
آن ه��ا گفتند خودرو به نام ش��ما نیس��ت و 
آن را تحوی��ل نمی دهیم؛ هر چ��ه که اصرار 
کردم باید به پرواز برس��م قبول نکردند. من 
در نهایت یک خ��ودروی عبوری گرفتم و به 
س��مت فرودگاه رفتم ول��ی وقتی به فرودگاه 

رسیدم هواپیما پرواز کرده بود.!
او افزود: خیلی ناراحت ش��دم ولی در مس��یر 
بازگش��ت یکی از اقوام با م��ن تماس گرفت 
و پ��س از اینکه ص��دای من را ش��نید، ابراز 

خوش��حالی کرد. م��ن که نمی دانس��تم چه 
اتفاقی افتاده با تعجب پرسیدم چرا خوشحالی 
می کن��د و آن وقت بود که متوجه ش��دم چه 
اتفاقی افتاده اس��ت. س��رهنگ باقری رئیس 
پلیس راهور استان مازندران هم که خودروی 
این شخص را توقیف کرده بود، اظهار داشت: 
وقتی که این خودرو را توقیف کردیم، راننده 
آن خیلی ناراحت ش��ده ب��ود و تالش زیادی 
می ک��رد که هم��کاران ما را متقاع��د کند از 
توقی��ف خودرو صرف نظر کنیم، اما وقتی که 
از سفر جا ماند و متوجه شد، آن پرواز سقوط 
کرده با ما تم��اس گرفت و از اقدام قانونی ما 
تشکر کرد. این ش��هروند گرگانی، زنده ماندن 
خ��ود را حکمت خ��دا دانس��ت و گفت: فکر 

می کنم دوباره از مادر متولد شده ام.

داستان زنده ماندن مسافر هواپیما

دوباره از مادر متولد شده ام 

گوشه دیگری از دریای خروشان مردم استان کرمان در مراسم تشییع سردار سلیمانی

رونمایی از ترکیب جدید گل گهر
با آغاز نیم فصل دوم مس��ابقات لیگ برتر از جمعه این هفته 27 
دی، تی��م فوتبال گل گه��ر از ترکیب جدید خ��ود رونمایی می 
کند. س��رمربی تیم فوتبال گل گهر در خص��وص بازیکنان جدید 
تیم��ش گفت: برای تقویت تیم گل گهر به اتفاق مدیران باش��گاه 
و همکاران��ش یک کار ش��بانه روزی انجام دادی��م و در نهایت            در 
مورد 5 بازیکن جدید به جمع بندی رس��یدیم. وی احمد موسوی 
از تراکتور ، رضا علیاری از نساجی مازندران، احمدرضا زنده روح از 
ماشین سازی، میالد کمندانی از ملوان و یونس شاکری از تیم شهر 
خودرو  را به عنوان بازیکنان جدید تیم نام برد که با آغاز بازی ها 

در ترکیب تیم قرار می گیرند. 

مخالفت روسیه
با درخواست ترامپ 

در پ��ی درخواس��ت دونال��د ترامپ، رئی��س جمه��ور آمریکا از 
کش��ور های عضو برجام ب��رای خروج از این پیم��ان بین المللی، 
وزارت امور خارجه روس��یه با صدور بیانیه ای اعالم کرد: روسیه 
نه تنها موافق درخواس��ت رئیس جمهور آمریکا نیس��ت بلکه از 
کش��ور های باقیمانده در برجام درخواس��ت می کند همچنان در 
این معاهده بین المللی بمانند و از هر ظرفیتی برای حفظ توافق 
هس��ته ای اس��تفاده کنند. اخیراً رییس جمهور روسیه با سفر به 

سوریه از کشورهای نزدیک به ایران خبرساز شد. 

اردشیر زاهدی راجع به
سلیمانی چه گفت؟

علی مطهری نماینده تهران با بیان اینکه نباید انس��جام ملّی 
پس از ش��هادت سردار س��لیمانی را خراب کرد، گفت: خوب 
اس��ت صدا و سیما صحبت های اردش��یر زاهدی وزیر خارجه 
دوران پهل��وی را پخش کند تا مردم بدانن��د حتی وزیر امور 
خارجه رژیم س��ابق هم از مردم ای��ران دفاع و از رفتار آمریکا 

اعالم انزجار می کند. 
اردش��یر زاهدی پس از شهادت س��ردار سلیمانی در گفتگو با 
بی بی س��ی ضمن تمجید از قاسم سلیمانی، او را سرباز واقعی 
وطن و در ردیف قهرمان نظامی دیگر کشورها نظیر برنارد الو، 

مونت گومری، ژنرال دوگل و داگالس مک آرتور قلمداد کرد.
وی گفت: قاس��م س��لیمانی ش��خصیتی بزرگ در معیارهای 
جهانی و س��ربازی دالور ب��رای وطن ما بود و ن��ام او در رده  

بزرگ ترین نوابغ نظامی جهان ماندگار خواهد ماند.

چه بغضی می فشارد زین
مصیبت ها، گلوها را

بیژن ادبی

جهاِن این روزهای ما، آبس��تن حوادث بس��یاری است. این چند روزه 
آن قدر غبار خاکستری مرگ بر سرمان پاشیده است که شوربختانه، 
ح��ال عمومی ایرانیان به هیچ وجه خوب نیس��ت. حجله های ماتم و 
سوگواری از این سو به آن سو گسترانده شده اند. از ترور ناجوانمردانه  ی 
شهیدسلیمانی تا از دست دادن هم استانی های عزادار در مراسم تشییع 
ایش��ان بر اثر ازدحام جمعیت تا س��قوِط هواپیم��ای عازم اکراین در 
شهریار و جان باختن انسان های بی گناه، هر کدام از این حوادث تلخ، 
کمرشکن و تأثربرانگیز هستند. اما تلخ ترین حادثه که با پاسخ مناسب 
و به جاِی نیروهای نظامِی میهن مان تالش شد مرهمی هر چند ناچیز  
بر آن گذارده ش��د، به شهادت رس��اندن سپهبد قاسم سلیمانی بود. 
در حقیقت اگر بخواهیم ب��ه واکاوی ماجرا بپردازیم، بی تردید آن چه 
مشهود و ملموس است ترس، عجز و زبونِی آمریکایی ها در دوسویه ی 
این ماجرای تلخ است. از منظر نخست، اقدام رذیالنه ی آنان در ایجاد 
این فاجعه  و س��ویه ی دیگر ماجرا، مدیری��ت خردمندانه ِی بحران و 
تصمیم عقالنی، س��نجیده و حساب ش��ده ی مدافعاِن وطن در حمله  
موش��کی به پادگاِن »عین االس��د« به مثابه اس��تراتژیک ترین پایگاه 

نظامی متجاوزان آمریکایی در عراق است. 
این اقدام تا آن میزان، ارزش��مند و غرورآفرین است که 24 ساعت از 
این واقعه نگذش��ته بود که ناتوانِی ترامپ را به عنوان رییس جمهور 
یک کش��ور ابرقدرت برمال ساخت و به برکت خون شهید سلیمانی، 
جبروت آمریکایی ها در آنی دود ش��د و به هوا رفت. علت اصلِی این 
ناتوانی بر کارشناس��ان و تحلیل گراِن مجرِب مسائل خاورمیانه کاماًل 
واضح است و آن آس��یب پذیری آن ها در برابر توان دفاعِی قابل تأمل 
و بازدارنده  ِی ایران اس��ت که قدرتمندترین کش��ور دنیا را به چالش 
کشیده است. کش��ورهای بسیاری هستند که آمریکا به کمتر از این 
وقایع به کش��ور آنان تعرض کرده اس��ت. »معمر قذافی« رهبر سابق 
لیبی، همین اواخر، درحالی که دست ها را به نشانه ی تسلیم و انفعال 
باال برده بود و عماًل تمام تجهیزات هس��ته ای و دفاعی خود را از کار 
انداخته و برای اثبات ُحسن نیت خود در نهایِت سازشکاری، آن ها را 
کاماًل به غربی ها واگذار کرده بود، یک روز صبح که از خواب بیدار شد، 
دید که کش��ورش، لگدکوِب س��ربازان آمریکایی و )ناتو( است. عراِق 
تحت حکومت صدام حسین نیز جوالنگاه نظامیان متجاوز غربی شد، 
در حالی که برخالف ادعای آن ها که عراق را به بهانه داش��تن سالح 
شیمیایی مورد حمله قرار دادند و شخم زدند، هیچ چیز پیدا نکردند.  
موارد متعدد تاریخی از این دست بسیار است و می توان شواهد بسیار 
آورد که از حوصله ی این مقال خارج است. با این تفاسیر از خشونت 
و س��بوعیت و ددمنش��ِی آمریکایی ها که به راحت��ی به نقض قوانین 
حقوق بش��ری می پردازند اما در برابر عظمت ایران، دس��ت از پا خطا 
نکردند. یک بار دیگر این وقایع را مرور می کنیم: آمریکا برای اهداف 
ش��یطانی خود مجبور به حذِف این س��ردار پاکب��از و محبوب ِ قلوب 
ایرانیان شد اما حمله متقابل موشکی ایران، روان داغ دیده و آزرده ی 
مردم را تا حدودی التیام بخش��ید و عقب نش��ینی ترامِپ و استیصال 
او از پاس��خ، آخرین برِگ کارنامه ِی افتخاراِت ستایش برانگیِز سپهبِد 

شهید حاج قاسم سلیمانی بود/ روانش شاد 

حاشیه - خبر



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

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

 09139473880-42252330
09136473880 سلطانی

شعبه دیگری ندارد

4  صفحه
نیازمندیهای سیرجان

اولین و جامع ترین

 نیازمندیهای  استان

شنبه 21 دی ماه 1398 - 15 جمادی االول 1441 - 11 ژانویه  2019
@negarestanniaz  ضمیمه رایگان شماره 1205  هفته نامه نگارستان

آجر نمای  نسوز اصفهان
 به قیمت کارخانه

نمایندگی :بلوار عباسپور
 حد فاصل خ نواب و حر ریاحی 

شهسواری 
9132478535 

42334979 

داربست فلزی 
سیرجان جنوب

 09133472290  
عباسی 

    فروش،نصب،سرویس، تعمیر  و  لوله کشی زیرکار 

 کـولر گـازی اسپــلیـت  

خیابان وحید 
روبروی فروشگاه افق کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
09164458335

نقد و اقساط

به تعدادی خودروی مینی بوس 
هیوندا، ون وانا، فتون، سواری پژو۴۰۵،پژو 
پارس ،سمند دو گانه سوز جهت سرویس 

دهی شرکتهای وابسته گل گهر و مس 
سرچشمه نیاز مندیم 

 ۰۹۱۳۱۷۸۲۴۶۱ -۰۹۱۳۳۴۵۶۷۵۵ 
مکی آبادی

شرکت آرشام گهر جهت تکمیل نیروی خود در 
نظر دارد از رانندگان پایه یک با شرایط و مدارک زیر نیرو 

 جذب بنماید:
۱-داشتن گواهینامه پایه یک که حداقل ۳ سال از تاریخ 

 اخذ گواهینامه گذشته باشد
 ۲-گواهی عدم سو پیشینه

جهت تحویل مدارک با شماره ۰۹۱۴۰۳۲۹۰۱۱ 
 تماس گرفته شود

ساعت تماس ۸ صبح تا ۴ بعدازظهر

پته دوزی به روش سنتی کرمان 
دوخت اصیل کرمانی و همچنین رنگ آمیزی به خانم های عالقمند به این هنر 

سنتی سفارشات سرویس عروس و جزئیات پذیرفته می شود 
آدرس : بلوار سید جمال ک بنیاد مسکن ، مدیریت 

سرکارخانم ایرانمنش 09136629737 - 42309840 

تعمیر، ساخت کابینت 
آشپزخانه، کمد دیواری 

و... ساخت کابینت 
سینک ضد آب

09135857577
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استخدام

به یک دستیار دندان پزشکی با ظاهری آراسته و روابط 
عمومی باال جهت کار در مطب ارتودنسی دکتر افضلی نیازمندیم.
خیابان امام روبروی کوچه دکتر ادیب پور ساختمان سیرجان 

درمان طبقه سوم
۴۲۲۳۷۱۲۴  - ۰۹۰۳۹۴۰۷۱۲۴

به یک نیرو جهت کار در کافي 
شاپ ترجیحا خانم نیازمندیم. 

۰۹۳۳۹۹۹۹۱۲۸ خراساني

به یک نیروی خانم جوان جهت انجام 
امورات منزل از ساعت ۹ صبح الی ۷ عصر با 
حقوق ماهیانه یک میلیون و نیم نیازمندیم.

۰۹۱۶۴۴۵۸۳۳۵

مجموعه غذایی شمس العماره به افراد زیر 
 نیازمند است 

 صندوقدار خانم شیفت شب  
پیک موتوری با حقوق عالی 

۰۹۱۳۱۴۵۷۲۶۸

به یک نفر خانم 
مجرد و مسلط به کامپیوتر 
جهت حسابداری در مطب 
دندان پزشکی نیازمندیم.

۰۹۳۶۵۶۳۶۳۱۸

به یک نفر 
فروشنده خانم مجرب جهت 

کار در پوشاک بچگانه به 
صورت تمام وقت نیازمندیم.

۰۹۳۶۳۶۰۲۸۸۴

به یک نیروی خانم 
جهت کار در فست فود 

نیازمندیم.
شیفت شب ۸۰۰ هزار تومان

۰۹۱۵۷۳۹۲۴۱۹

از تعدادی استاد 
کار و شاگرد نقاش ساختمان 
بصورت دائم و روزمزد دعوت 

بعمل می آید. ) آریا رنگ (
۰۹۱۳۳۴۷۷۹۵۱

۰۹۳۹۹۰۲۳۲۰۵

به یک منشی 
خانم ترجیحا مجرد ، با 
روابط عمومی باال جهت 
کار در تاالر نیازمندیم.

۰۹۱۳۱۴۵۷۰۷۹

به یک 
فروشنده خانم جهت 
کار در عینک فروشی 

نیازمندیم
۴۲۲۳۲۴۴۵

به یک شاگرد 
آقا در لوله فروشی 

نیازمندیم
۰۹۱۳۳۴۷۱۰۸۶

به یک فروشنده 
خانم  با روابط عمومی باال 
جهت کار در مغازه آینه 

شمعدان و لوستر نیازمندیم 
نصیری شمالی گالری آنتیک

۰۹۱۳۳۴۵۰۱۲۰ 

به تعدادی نیروی 
خانم جهت کار در کارواش 

بانوان با حقوق روزانه ۵۰ تومان 
و ساعت کاری ۹ صبح تا ۵ عصر 

نیازمندیم)محیط کامال زنانه(
۰۹۳۷۷۸۸۳۱۸۰

به یک نفر 
شاگرد خانم جهت کار 

در فست فود با سرویس 
برگشت نیازمندیم
۰۹۱۷۸۶۴۰۰۴۷

به یک آبمیوه 
گیر زن و یک شاگرد 

ساده جهت کار در کافه 
شیفت عصر نیازمندیم

۰۹۱۳۹۴۵۲۹۴۰ 

آژانس گهرسیر به 
تعدادی راننده به صورت تمام 
وقت و نیمه وقت و با پرداخت 

ماهانه ۶۰۰۰۰ تومان یارانه بنزین 
به هر راننده نیازمندیم

۰۹۱۳۹۳۸۷۴۸۰صادقی

به تعدادی راننده پایه 
یک جهت کار باکمپرسی و میکسر 
و راننده تراکتور بیل دار جهت کار 

در اطراف باغات نیازمندیم
 در صورتیکه آماده همکاری 

میباشید مشخصات خودرابه شماره 
زیر پیامک کنید۰۹۳۷۸۰۱۵۰۸۸

آژانس آزادي به 
تعدادي راننده آقا وخانم 

به صورت نیمه وقت وتمام 
وقت  نیازمند است

 ۰۹۱۳۹۴۱۹۹۱۷ رضایي

به یک منشی 
خانم جهت کار در 
  mdf نمایشگاه

نیازمندیم.
۰۹۱۳۱۷۹۲۹۰۳

از یک منشی خانم 
جهت کار در مغازه درب فروشی 

دعوت به همکاری میشود. ساعت 
کار ۴ بعد از ظهر تا ۸

بلوار قاآنی نرسیده به شهرداری 
منطقه یک

۰۹۱۳۲۷۹۵۴۵۶

به یک فروشنده 
آقا جهت کار در پوشاک 

مردانه نیازمندیم.
۰۹۱۳۱۷۸۹۱۲۴

به چند نفر آقا جهت کاردرنانوایی با 
حقوق ومزایای عالی وبیمه نیازمندیم

۰۹۱۳۹۴۲۲۶۲۹ 

به یک راننده آقا نیازمندیم.
۰۹۱۳۳۴۷۷۴۳۶

به دو نفر نیروی خانم جهت کار در 
دفتر بیمه تمام وقت با حقوق و بیمه تامین 
اجتماعی نیازمندیم. سابقه کار در دفتر بیمه
مراجعه حضوری، سه راه قریب بلوار سید 

جمال جنب شیرین عسل، بیمه ایران 
گروه صنایع غذایی سولیکو کاله در نظر دارد  سعید اشکزری

به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود از افراد 
واجد شرایط دعوت به همکاری نماید.

عنوان شغلی : فروشنده تلفنی
شرایط احراز : 

مقطع تحصیلی : حداقل دیپلم
حداقل سابقه کاری : ۲ سال

 مهارتها : دارای فن بیان - با انگیزه - آشنایی 
مقدماتی با کامپیوتر

لطفا متقاضیانی که دارای شرایط احراز می باشند به 
خیابان شریعتی - ساختمان زیتون طبقه چهار مراجعه  

یا  با شماره
۴۲۲۳۱۳۶۷ -۰۹۱۳۵۹۹۶۰۳۰ 

تماس حاصل نمایند.

به یک نفر منشی 
خانم جهت کار در فروشگاه به 

صورت تمام وقت و قرار داد دائمی 
نیازمندیم 

۰۹۳۵۳۹۰۳۳۷۰
۰۹۱۳۷۳۱۳۱۳۵
۰۹۲۱۰۹۸۴۵۸۴

تاکسی ۱۸۵۱ جهت تکمیل کادر خود به افراد ذیل 
 نیازمند است:

 راننده تمام وقت و نیمه وقت با خودرو
 دفتردار نیمه وقت و تمام وقت همراه با تسلط نسبی به کامپیوتر

 پیک موتوری
جهت هماهنگی با شماره ۰۹۳۰۵۵۱۶۹۶۸ تماس حاصل فرمایید

آگهی جذب نیرو 
نیروی خدماتی )خانم وآقا(

نگهداری از سالمند)خانم(       منشی)خانم(
۴۲۲۳۰۵۸۱ -۰۹۱۳۵۷۹۷۳۲۷

استخدام براشینگ کار ،شینیون کار، میکاپ 
کار حرفه ای،اپیالسیون کار ،بافت ، اصالح کار ، وکس 

و اصالح خیس ،
با درصد عالی جهت کار در سالن آریا چهره 

۴۲۲۷۰۳۰۰

به تعدادی 
راننده و یک منشی 
جهت کار در آژانس 
خاتون نیازمندیم 
۰۹۹۰۹۲۷۴۸۶۳

به چند نفر خانم 
با روابط عمومی باال بصورت 
حضوری و غیرحضوری با 
حقوق ماهیانه ۳میلیون 

تومان نیازمندیم 
۰۹۰۵۰۲۱۸۷۸۸

 به یک پیک 
موتوری جهت کاردرفست 
فود شیفت شب نیازمندیم 

)بنزین وشارژ پرداخت 
میشود(

۰۹۱۳۳۴۷۱۹۹۸

به یک کارگر 
ساده جهت کار در 

انبار  نیازمندیم 
۰۹۱۳۰۱۶۹۱۲۴

به تعدادی خیاط 
حرفه ای با سابقه کار در 
تولیدی جهت همکاری 

نیازمندیم
۰۹۱۲۹۵۶۷۹۴۴

به یک نیرو برای کار در فست فود با 
حقوق و مزایای عالی به صورت تمام وقت 

یا نیمه وقت نیازمندیم 
 ۰۹۱۳۷۳۸۹۳۱۸

به یک فروشنده خانم با روابط عمومی 
باال جهت کار در پوشاک فروشی

 نیازمندیم 
 ۰۹۱۷۷۶۹۱۹۲۶

به یک خانم جهت کار در 
کبابی نیازمندیم 
 ۰۹۱۳۱۷۹۱۸۵۶

به یک پرستار کودک 
نیازمندیم 

 ۰۹۱۳۷۳۸۹۳۱۸

به یک نیروی کار برای کار در 
کبابی با حقوق مناسب نیازمندیم 

 ۰۹۱۳۱۷۹۱۸۵۶

به یک فروشنده خانم جهت کار در 
شال روسری نیازمندیم پاساژ کوثر.

۰۹۰۳۳۴۵۳۳۵۳ 

به دو نفر نیروی ساده برای 
کار در غذای آماده با حقوق عالی 

نیازمندیم 
خواهشمند است فقط زیر ۳۰ سال 

مراجعه نماید 
مراجعه حضوری، نبش فلکه 

ابوریحان- غذای آماده گنبدان

به یک آشپز ماهر و یک 
کمک آشپز با حقوق و مزایای عالی 

و بیمه، برای کار در آشپزخانه به 
صورت نیمه وقت نیازمندیم 

 ۰۹۱۳۳۴۵۳۲۸۸

به چند نفر بازاریاب خانم یا اقا جهت 
بازاریابی مواد غذایی با حقوق ماهیانه دو 
میلیون تومان +  پورسانت عالی نیازمندیم

۰۹۱۴۰۱۶۶۱۹۰

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

با مدیریت متقین   09131454060

تاسیسات گازرسانی ساالربنیان

ویژه خواهران، 
برادران، محصالن

کیفیت آموزش را با ما تجربه کنید

     آموزش رقآن رکیم 
خ دهخدا جنوبی جنب مهمانخانه گلیم

مدیریت: خانم محیاپور 09139452840
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خرید، فروش، 
رهن و اجاره

 به چند نفر 
خانم و آقا نیرو کار 
جهت کار در کافه 
رستوران نیازمندیم.

۰۹۱۲۲۲۵۵۵۱۲
۰۹۳۷۶۲۴۸۰۰۳

به یک راننده 
ایسوزو ۶ تن جهت کار 
در جاده بندر تهران ، 
تربار کار کرده باشد، 

مسیر ها را به خوبی بداند 
نیازمندیم.

با حقوق عالی
۰۹۱۳۸۴۷۶۸۱۶

مجموعه غذایی تورینو 
جهت تکمیل کادر خود از 

افراد زیر دعوت به همکاری 
می کند :

۱.یک نفر خانم  با روابط عمومی باال  جهت 
صندوقداری و حسابداری

۲.یک نفر آقا با ظاهری مناسب  سن زیر ۲۵ 
سال جهت تحویل داری فست فود

۳. یک نفر کمک آشپز ماهر 
۴. یک نفر نیرو خدماتی خانم

۵. یک نفر پیک ماشینی
۰۹۲۲۴۲۸۶۷۶۲

یک شرکت 
پیمانکاری به یک نفر حسابدار 
آشنا به نرم افزار حسابداری و 
یک نفر کارپرداز نیازمند می 
باشد.)ساعت کار: از ساعت 

۷:۳۰ الی ۱۶(
لطفا رزومه کاری به

 آدرس ایمیل
 sh. f          @gmail.com 

ارسال گردد.
6427

به تعدادی  
نیروی خدماتی 

مرد جهت کار در 
آشپزخانه شرکت 

نیازمندیم
۰۹۱۲۹۴۳۷۲۶۵

از یک نفر نیرو جهت کار با کامپیوتر و یک 
نفر منشی و یک نفر فروشنده کتاب جهت کار در 

آموزشگاه زبان با حقوق عالی دعوت به
  عمل می آید

۰۹۱۲۹۲۶۸۱۰۹

به دو  راننده پایه یک کارکرده با اف اچ 
با سابقه کار و مدارک کامل 

نیازمندیم.
۰۹۳۶۹۴۲۰۸۷۱

به یک وانت مزدا یا کارا برای 
کار در معدن نیازمندیم.

۰۹۳۶۶۷۳۹۰۲۲

از یک نیروی خانم 
دارای مدرک کارشناسی 
شیمی یا میکروبیولوژی 

جهت کار در شرکت تولیدی 
واقع در شهرک صنعتی 

شماره یک سیرجان دعوت 
به همکاری می شود

۰۹۱۳۰۴۰۶۹۱۱

به یک خانم 
جهت همکاری در 
فست فود نیازمندیم

۰۹۱۳۳۴۷۳۷۰۰

به یک نفر نیرو 
ماهر با سابقه کار  باال جهت 
کار در کارواش با حقوق عالی 

و جای خواب نیازمندیم
۰۹۱۳۱۷۸۱۰۳۲  

به همکار آقا و 
خانم جهت فروشگاه 

مبلمان نیازمندیم
۰۹۱۳۸۴۲۰۴۶۱

از چند نفر نیروی 
خانم وآقا صندوق، سالن، 
آشپزخانه جهت کار در 

فست فود نیازمندیم
۰۹۱۳۲۴۷۷۱۰۷ 

به چند نفر آقا 
جهت کاردرنانوایی با 

حقوق ومزایای عالی وبیمه 
نیازمندیم 

۰۹۱۳۹۴۲۲۶۲۹

به یک همکار با 
مدرک لیسانس حقوق 
ترجیحا مرد  و مجرد 

نیازمندیم
۰۹۱۳۲۴۵۳۹۹۰

به یک پیک 
ماشینی با پراید وانت 
با حقوق ومزایای عالی 

وبیمه نیازمندیم
۰۹۳۸۲۱۰۳۷۰۶ 

از دو نفر نیروی 
ساده که تحت پوشش کمیته 
می باشند برای کار در نانوایی 
با حقوق و مزایای عالی دعوت 

بعمل می آید
 ۰۹۰۲۸۰۸۳۵۶۰

به تعدادی نیروی 
جوشکار ماهر ونیمه ماهر 
جهت همکاری نیازمندیم .

   ۰۹۱۳۷۲۰۴۴۷۸  
۰۹۱۳۲۷۹۵۱۷۱

به یک نفر نیرو 
کار استاد و شاگرد جهت 
 MDF کاردرکابینت سازی

باحقوق عالی و بیمه 
نیازمندیم 

۰۹۱۳۳۴۵۲۴۴۶

به تعدادی نیروی خانم و آقا جهت همکاری 
در تاالر پذیرایی نیازمندیم :

آشپز و کمک آشپز )آقا(
نظافتچی آشپزخانه )آقا(

سالندار )خانم و آقا(
ساعات تماس 

۹:۳۰ الی ۱۲:۳۰ و ۱۶:۳۰ الی ۲۰:۰۰
۰۳۴۴۲۲۳۱۶۰۵ -۰۹۱۳۰۵۰۲۰۲۲

به یک صندوق دار خانم/آقا 
با روابط عمومی باال جهت کار در 

فست فود نیازمندیم 
۰۹۱۲۱۴۵۶۱۰۱

به یک نفر کمک آشپز با مهارت 
در تخته کاری  برای کار در غذای 

آماده با حقوق عالی نیازمندیم 
مراجعه حضوری، نبش فلکه 

ابوریحان- غذای آماده گنبدان

رستوران چلچراغ جهت تکمیل کادر خود 
از نیروهای زیر با حقوق مزایای عالی  دعوت به 

همکاری می نماید
۱-  به یک نفرخانم، جهت کار در قسمت

آبمیوه بستنی
۲- یک نفر صندوق دار، شیفت صبح 
آدرس: خیابان مولوی، نبش کوچه۱۲ 

۰۹۱۷۹۱۵۶۷۳۳

به یک راننده خانم با گواهینامه 
پایه دو نیازمندیم.)بدون ماشین(

۰۹۱۳۳۴۷۷۴۳۶

قیمت کارشناسی زمین و ساختمان 
مهندس نادری نیا 
 09133455472

ابتدای بلوار دکترصادقی - 50 متر بعد از تقاطع دهخدا

۴هکتار باغ پسته ثمری و ۴حبه آب 
شیرین واقع در نزدیکی زیدآباد به فروش 

میرسد.)معاوضه با ماشین سنگین(
۰۹۱۳۶۶۷۳۵۳۲

واگذاری یک 
باب مغازه باطری فروشی 
و باطری سازی با بهترین 

موقعیت مکانی 
فروش تعدادی باطری ایرانی 

و خارجی و وسایل
 باطری سازی

ملک استیجاری
۰۹۱۳۹۵۶۹۴۶۴

فروشی
درپوش سایز ۹۰ استاندارد 

- قیمت ۲۰۰۰ تومان - خرید 
عمده تخفیف دارد

بست زیپی سایز ۳۷۰*۴/۸ 
قیمت هربسته ۳۵ هزار تومان
بست زیپی سایز ۳۰۰*۳/۶ 

قیمت هربسته ۲۵ هزار تومان
جنس تایوانی

۰۹۲۱۶۰۸۱۰۰۶

فروش امتیاز 
وام رسالت

۰۹۱۳۲۷۸۱۷۴۱

امتیاز وام 
بانک رسالت شما را هر 
میلیون ۹۰ هزار تومان 

خریداریم
۰۹۱۳۲۷۹۶۹۵۹ 

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

اجاره داده می شود.
۰۹۱۰۳۶۹۷۰۳۲

فروش فوری
 یک منزل مسکونی واقع در 
خواجوشهر۱۳ قصب زمین ۶۰ 
متر مسکونی به قیمت توافقی 

به فروش میرسد.
۰۹۱۹۵۳۶۶۹۳۹

دو دهنه مغازه 
خوب نسبتا بزرگ در 

محدوده ولی عصر یا خیابان 
خواجو برای اجاره نیازمندیم

 ۰۹۱۳۶۱۸۷۱۶۹

فست فود شبگرد با 
تمامی امکانات با مشتری عالی 

به علت مهاجرت به فروش 
می رسد 

)دخل ماهیانه باالی ۳۰ میلیون(
 ۰۹۳۵۶۱۵۸۱۳۹

پراید۹۱ مدل sl131 رنگ سفید 
گلگیر سمت راست تعویض شده، به قیمت 

۳۲ میلیون بفروش میرسد
۰۹۱۰۳۷۳۳۰۹۰

فروش پیکان وانت، مدل ۸۵
خریدار پراید، مدل ۸۴ الی ۸۵

۰۹۱۶۲۷۵۶۲۳۰ دهقانی

فروش ۳۰ قصب زمین جهت خانه 
باغ، بعد از کران با لوله کشی آب قنات، 

قیمت ۱۸ م 
 ۰۹۱۳۱۷۸۷۶۴۷

فروش یک دکه به ابعاد ۳*۳ متر، با 
ورق ۳ میل، در حد نو، به قیمت توافقی

۰۹۱۳۶۲۰۸۱۰۶

خودروی پراید ۱۱۱ رنگ سفید 
مدل ۹۷ بفروش می رسد.
۰۹۹۲۱۳۳۵۰۳۸ عباسی

خرید و فروش امتیاز وام 
رسالت 

۰۹۱۳۵۳۲۳۳۲۵

امتیاز  وام  رسالت امام
 را نقداً خریدارم
۰۹۰۳۲۶۴۲۲۰۵
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تدریس خصوصی 
ریاضیات وآمار)دبستان تا دکتری(  کالس های 

نگارش )مقاله ،سمینار ،پروپوزال،پایان نامه(
09130568200

نقاشی ساختمان مدرن
  30% تخفیف   

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

09162504398  صادقی

دو قطعه زمین واقع 
در صدرآباد به متراژ ۱۱۰۰ 

متر سند دفترچه ای و ۲۲۲۲ 
متر سند تک برگ بفروش 

میرسد. 
۰۹۳۶۴۷۳۶۰۲۲ 

یک قطعه باغ 
ثمری پسته به مساحت 
۱۲۰ قصب به میزان یک 
حبه آب همراه با لوله 
کشی باغ در روستای 

عماد آباد سیرجان
 بفروش می رسد.
۰۹۱۰۳۷۱۰۲۳۰

واحد ۹۰متری، 
دوخوابه، نبش 

چهارراه، مناسب برای 
ستاد رهن واجاره داده 

می شود
۰۹۲۱۳۸۶۶۲۸۶

یک دهنه مغازه تجاری 
واقع در پاساژ مهر سیرجان طبقه 

همکف ۲۲ متر و ۲۰ متر انباری 
امتیازات و مدارک کامل ) تخفیف 
پای معامله ( به فروش می رسد . 

قیمت ۲۰۰ م
۰۹۳۰۷۲۷۶۰۰۸

خریدار انواع ضایعات 
فرسوده آهن االت دست دوم 

ازشرکت ها معادن سطح شهر با 
بهترین قیمت

۰۹۱۳۹۴۲۸۶۱۷
۰۹۱۳۲۴۵۶۷۴۳توسلی

فروش مغازه سوپر 
مارکت با تمامی امکانات، 
قفسه، یخچال، فریزر، با 

تمامی اجناس و
 قیمت توافقی 

۰۹۱۳۲۷۸۸۵۱۲

قالی محلی 
سیرجان دست دوم 

شما را خریداریم
۰۹۹۱۷۶۶۵۹۶۹

واگذاری کلیه اجناس کفش بچگانه به 
قیمت فاکتور در بهترین زمان

 آدرس  سیرجان پاساژ مهر طبقه همکف
برای اطالعات بیشتر تماس بگیرید

۰۹۳۳۳۰۶۲۶۲۵

آموزش نرم افزار 
پـریمـاورا

MSP آموزش نرم افزار
سه جلسه سه 
ساعته)9ساعت(

شهریه = 400،000 
تومان)خصوصی و در منزل(

رزرو:نام نرم افزار و روز 
پیشنهادی از طریق پیامک به 

شماره09133476480

نقاشی ساختمان 
و انواع پتینه های 

جدید
09371945638

ایزوگام ، قیرگونی شول
09133794317

نقاشی ساختمان
  با 30 درصد تخفیف
 09019137573

جوشکاری سیار، خرده کاری
09136345386 هاشمی نسب

هرس و پتار انواع 
درختان)باوانت(، 

ساخت داربست انگور و 
هرس نخل

09135403698
سوسیس و کالباس خانگی

Shooor_shirin


