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6 مهر: نخستین دوساالنه هنرهای سنتی استان کرمان که از ۲۵ دی آغاز به کار کرده، تا ۲۰ بهمن ماه 
سال جاری در موزه هنرهای معاصر شهر کرمان برپا است. استان کرمان با ظرفیتی بالغ بر ۷۰ هزار هنرمند 
صنایع دستی، یکی از مناطق پیشرو کشور در زمینه دوخت های سنتی و پارچه بافی به شمار می رود و همه ساله 
جمع کثیری از گردشگران به واسطه همین ظرفیت ها، جذب جاذبه های فرهنگی و هنری این شهر شده اند. بر 
بافت ها و دوخت های اصیل استان کرمان به بهانه برپایی نخستین دوساالنه هنرهای سنتی در این منطقه ترمه، 
پارچه ای گران بها از الیاف بسیار لطیف است که با طرح های بسیار متنوعی در نقاط مختلف ایران بافته می شود.   

نخستین دوساالنه 
هنرهای سنتی 
استان کرمان 
برگزار می شود

زمانی  اندک  حتی  یا  و  باشید  سیرجان  شهر  ساکن  اگر 
از  عبور  هنگام  باشید،  نموده  سپری  شهر  این  در  را 
سد  با  ابوریحان  و  مقداد  امام،  خیابان  چون  خیابان هایی 
مشاغلی  شده اید.  روبرو  مختلف  مشاغل  سوی  از  معبر 
فروشان  میوه  و  سبزی  ماشین،  معامالت  بنگاه های  چون 
و تعمیرات یخچال و بخاری؛ به بخش پیاده روها نیز ورود 
کرده اند و این ورود به قدری ست که گاه افراد را  مجبور 
باقی  رفتن  راه  برای  جایی  چون  کرده  رو  پیاده  ترک  به 

نمانده است.
اما تنها همین چند مساله ی بیان شده مشکل ساز نشده 
و باید از زمین ها و ساختمان های در حال ساخت و اجرای 
اشاره ای  هم  آن ها  به  و  برد  نام  نیز  عمرانی  عملیات های 
واضح نمود که در شهر در حال توسعه ای چون سیرجان به 
متعدد دیده می شوند و گاه برای ساکنان و عابران موجب 

دردسر خواهند بود.
این گالیه ها و وضعیتی که هرروز به عنوان یک شهروند 
مصالیی،  سجاد  سید  با  تا  شد  باعث  هستیم  شاهدش 
شهردار ناحیه ۲ سیرجان، گفت و گویی در مورد این سد 

معبرها داشته باشیم؛
وی می گوید: طبق تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها 
بوده  معابر شهرغیرقانونی  این  در  تصرف  و  هرگونه دخل 
ماده  همین   ۲ تبصره  طبق  و  می شود  محسوب  جرم  و 
قانون  این  ناقضین  با  برخورد  به  موظف  شهرداری ها 

هستند.
وی در پاسخ به این سوال که درشهر بسیار دیده شده که 
میوه فروشی ها پیاده روی جلوی مغازه ی خود را با میز و 
چیدن میوه ها بر روی آن اشغال کرده و به نوعی پیاده رو 
می کنند؛ شهرداری چه  مغازه شان محسوب  از  را جزیی 
موارد  این  گفت:  گونه  این  دارد،  موارد  این  با  برخوردی 
سال های  متاسفانه چون  که  شهرداری ست  قوانین  خالف 
متمادی این روند ادامه داشته به نوعی برای همگان عادی 
را  رو  پیاده  کاسبان  هم  موارد  برخی  در  و  شده  سازی 
جزیی از مایملک خود می دانند اما چنین نیست و ما برای 
مدیریت این اوضاع و همچنین پاکسازی پیاده روها برنامه 

ای مدون داشتیم که به دلیل شیوع بیماری کرونا اندکی 
به تاخیر افتاد.

مصالیی بیان کرد: از ۲ ماه گذشته طرح برخورد با چنین 
متخلفانی آغاز شد و در همین راستا با میوه فروشی ها و 
مغازه هایی که در جاده شیراز پیاده روها را بخشی از مغازه 
خود می دانستند و با چیدن وسایل کسب خود عامل سد 

معبر بودند برخورد شد. 
معابری  سد  چنین  شاهد  نیز  جنوبی  امام  خیابان  در 
آینده  روز   ۱۰ طی  و  بسته  قرارداد  برشکار  با  هستیم؛ 
برخورد با دیگر متخلفین را نیز آغاز خواهیم کرد و الزم 
دو  هر  و  همگانی ست  طرح  یک  این  کنم  اعالم  می دانم 
آغاز  را  اقدام  این  همزمان   ۲ و   ۱ ی  ناحیه  شهرداری 

خواهند نمود.
کردن  قرق  از  جلوگیری  برای  شهرداری  برنامه  از  وی 
معابر توسط بنگاه های ماشین گفت: این مورد در مجاور 
به  ابوریحان  خیابان  در  و  سیرجان   ۲ ناحیه  شهرداری 
کرات دیده می شود و شخصا از این موضوع ناراحتم و به 

با راهنمایی و رانندگی در خصوص  همین دلیل پیش تر 
راهنمایی  ماموران  و  کردیم  مذاکره  آن  حل  همکاری 
رانندگی هم هر ماشینی که در پیاده رو پارک می شد را 
جریمه می کردند اما بنگاه داران قیمت خودرو را با خالفی 
به خریدار می فروختند و عمال تاثیری بر این روند و حل 

آن نداشت. برای همین هم به دنبال دریافت حکم قضایی 
می توان  و  هستیم  شده  پارک  خودروهای  حمل  جهت 
هم  معبر  سد  اینگونه  کاهش  شاهد  سال  پایان  تا  گفت 

خواهیم بود.
مصالیی در مورد مغازه های خدمات تعمیرات یخچال و 
برای  ما  است.  یکسان  برای همه  قانون  بخاری هم گفت 
برای  و  گرفته ایم  جرثقیل  ماشین  بنگاه های  با  برخورد 
خواهیم  استفاده  آن  از  نیز  تعمیرکاران  این  با  برخورد 

نمود.
مانند سیرجان  ۲ سیرجان گفت: شهری  ناحیه  شهردار 
که در حال توسعه و پیشرفت است و عملیات های عمرانی 
و ساخت و سازها نیز در این شهر امری طبیعی محسوب 
و  رو  پیاده  در  مصالح ساختمانی  و  مواد  ریختن  می شود 
حتی بستن داربست های بزرگ که بازهم مانع رفت و آمد 

آسان عابرین پیاده می شود کار درستی نیست. 
داربست در خیابان های اصلی نباید بیش از یک متر به 
پیاده رو وارد شود و در صورت پیش آمدن بیش از یک 
ساختمانی  مصالح  و  مواد  همین طور  و  دارد  جریمه  متر 
شهروندان  دیگر  آزار  باعث  که  باشد  طوری  باید  هم 
باید  مالک  هم شخص  ساختمانی  نخاله های  برای  نشود. 
با شهرداری هماهنگی و پس از پرداخت هزینه مامورین 
تا  می کنند  ها  نخاله  آوری  جمع  به  اقدام  شهرداری 

مشکلی برای شهروندان ایجاد نشود.
در همین خصوص و برای ارایه ی خدمات هر چه بهتر 
به  ساختمانی  پلیس   ۱۴۰۰ سال  در  تا  شد  این  بر  قرار 
در  قطعا  موضوع  این  که  شود  واگذار  خصوصی  بخش 
رسیدگی به موارد ساختمانی بسیار مثمر ثمر خواهد بود.

مصالیی در پایان افزود: تا به اینجا هم همکاری و تعامل 
خوبی با مردم داشتیم اما مهمترین نکته در خصوص سد 
جامعه  بستر  در  سازی  فرهنگ  و  عمومی  فرهنگ  معابر 
است؛ اینکه شهروندان از حقوق خود با خبر باشند و در 
گام نخست خود به این حقوق احترام بگذارند و پایبندانه 
همکاری  نیز  رو  پیش  های  طرح  کنند.در  عمل  آن  به 
نتایج  همیاری  این  با  امیدواریم  و  طلبیم  می  را  مردمی 

خوبی برای شهر سیرجان بدست بیاید.

گزارشی پیرامون پیاده روهای قرق شده؛

پیاده رو یا ویترین؟
      زهرا شهسواری پور

 مهر:  علی زینی وند در نشست مشترک با وزیر صمت و معاون اقتصادی وزیر کشور بر لزوم برنامه ریزی دقیق به منظور توسعه کسب و کارهای 
کوچک و خانگی در کنار صنایع معدنی و تبدیلی در مناطق کمتر برخوردار تاکید کرد. زینی وند گفت: ما به همه مدیران تکلیف می کنیم 
که نهایت همکاری را با معین های اقتصادی انجام دهند. علیرضا رزم حسینی، وزیر صمت نیز با تشریح دستاوردهای استفاده از توان بخش 
خصوصی در قالب مسئولیت های اجتماعی در استان خراسان رضوی و قلعه گنج و گلباف در کرمان، خواستار تسریع این الگو در سایر مناطق 
شد. در این جلسه مقرر شد دین پرست معاون وزیر کشور و قائم مقام وزیر صمت در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به اتفاق معاونان وزارت 

صمت به استان کرمان سفر کرده و برای رفع چالش های موجود تصمیم گیری کنند.

خبــر
همه مدیران کرمان مکلف به همکاری با معین های اقتصادی هستند

  عکس ها: سید محسن فروزنده

  از ۲ مـاه گذشـته طـرح برخـورد بـا متخلفـان سـد 
معبـر آغـاز شـد و در همیـن راسـتا بـا میوه فروشـی ها 
و مغازه هایـی کـه در جـاده شـیراز پیاده روها را بخشـی 
از مغـازه خـود می دانسـتند و بـا چیدن وسـایل کسـب 
خـود عامل سـد معبـر بودنـد برخـورد شـد. در خیابان 
امـام جنوبی نیـز شـاهد چنین سـد معابری هسـتیم؛ با 
برشـکار قـرارداد بسـته و طـی ۱۰ روز آینـده برخـورد با 

دیگـر متخلفیـن را نیز آغـاز خواهیـم کرد

بیش از 100 مدل انواع مبلمان راحتی، کالسیک، اِل و سلطنتی تولیدی و بازار مبل امام علی )ع(

 میـــز و صندلی هــای باغــــــــی و ویالیـــی

تاب های ریلکسـی و تابهای سه نفره باغی و ویالیــی

میز LCD تمام MDF به قیمـت درب کارخانــــــه

 لطفا و حتما قبل از خرید 

قیمت ها را مقایسه کنید

تعطیل و روزاهی جمعه  باز هستیم
ایام 

 سرویس چوب کامل ویژه جهیزیه عروس شامل؛

رختکن،جاکفشی
پا تختیمیز جلو مبلیمیز ناهارخوری

کمد لباسی

بوفه بزرگ

تشک طبی فنری سرویس خواب
میز آرایش مبـــل

در این شرایط اقتصادی هوای شما را داریم شرایط نقد و اقساط به مدت محدود

 انتهای بلـوار اصلی حجــت آبــاد  
     تلفـن تماس : 

0 9 1 2 4 1 5 8 0 0 همگی یکجا : 24/500/000 تومان1

آگهي مناقصــه عمومــي
 شمـاره99/54/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد»تهیــه لـوازم و اجراي چاه هاي 
ارت مورد نیاز )60 چاه ارت(« واقع در مجتمع خود را از طریق برگزاري مناقصه عمومي به 
پيمانكار واجد شرایط  و دارای رتبه حداقل 5 در رشته نيرو واگذار نماید. لذا كليه متقاضيان 
مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد 
مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابي تأمين كنندگان از بخش مناقصه و مزایده دانلود 
. مهلت تحویل پاكات ساعت 9 الي 14 روز یكشنبه مــورخ 99/11/12 در محــل  نمایند 
دفتركميسيون معـامالت مجتمع و یا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمناً بازدید از 
محل اجراي موضوع مناقصه روز یكشنبه مورخ 99/11/5 مقرر شده است. شركت معدني و 
صنعتي گل گهر در رد یا قبول هر یك از پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران 

خسارت مختار مي باشد.
مدیریـت قراردادها و معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهــي مزایـــده 
شمــاره 99/3/ز

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » شصت و پنج هزار تن نرمه و ضایعات 
گندله سنگ آهن با عیار 65 درصد« را از اسكله شهيد رجایی بندرعباس با شرایط تحویل FOB و از 
طریق مزایده عمومي به فروش برساند. لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مزایده به  
آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد  مذكور را از بخش مناقصه و مزایده دانلود 
پاكات  توليدي در اسناد موجود مي باشد. مهلت تحویل  آناليز فيزیكي و شيميایي محصول  نمایند. 
ساعت 9 الي 14 روز سه شنبه  مــورخ 99/11/14 در محــل دبيرخانه دفتر مركزی این شركت 
بازگشایی  تاریخ  باشد.  مي  الله(  )روبروی هتل  پالک 273  فاطمی-  دكتر  خيابان  تهران-  در  واقع 
پاكات رأس ساعت 11 مورخ 99/11/15 در محل دفتر مركزی این شركت مقرر شده است.  شركت 

معدني و صنعتي گل گهر در رد یا قبول هر یك از پيشنهادات مختار مي باشد.

مدیریـت قراردادها و معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 


