هفتهنامه
خبــری ،تحلیلــی ،فرهنگــی
اجتماعــی ،ادبــی ،ورزشــی

سال شانزدهم
چهارشنبه 2آذر 1401
 6صفحه
شماره 719
 5000تومان

گاهی انتقادی به بازار سیرجان و میدانش از شیوهکشی تا دستفروشی

دشنام مجسم بر پیکره بازار سیرجان
استفاده از سقف ایرانیتی در محوطه بازار شیوه کش ها باید به عنوان یک دهن کجی بزرگ به کل بافت تاریخی و معماری اصیل بازار سیرجان در نظر بگیریم.
همان چند سال پیش وقتی سقف بازار مرمت میشد ،امکان جمع آوری این پیکرهی زشت از میدان بازار نبود .پیکرهی زشتی که که دشنام مجسم به سقف های گنبدی بازار است.
قوتو و چه در راستههای دیگر مثل همین میدان یا پارچهفروشان بازار جهرو یا برخی عطاریها و ..خودشان دست به کار شده و با استفاده از مشاوره
برخی از کسبه چه در راستهی قهوه ّ
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مرمت و بازسازی قنوات
آسیب دیده از سیل در سیرجان
صفحه2

مادرهای معلم،
پدرهای ناظم!
صفحه4

کارشناسان معماری ،نمای سنتی قدیم مغازه را با توجه به نیازهای امروزشان بازسازی کردهاند.

صفحه 1
ویترین

 ۳۰کیلومتر از پروژه فاضالب شهر
باقی مانده است
صفحه2

صفحه5

عکس :سید محسن فروزنده

حاشيه سازي اعزام هواداران
فوتبال از استان كرمان

صفحه3

کسب رتبه نخست

جشنواره خوارزمی

توسط دانش آموزان
کرمانی

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان از کسب رتبه اول کشوری دانشآموزان این
استان در بیست و چهارمین جشنواره جوان خوارزمی برای ششمین سال پیایی خبر داد.
رضایی افزود :در کل کشور  2200طرح از استانهای مختلف ارائه شد که غالباً طرحهایی
با رویکرد رفع نیازها و مسائل زیست بوم منطقه جغرافیایی شرکتکنندگان بود و از تعداد
کل طرحهای کشور حدود  22درصد به استان کرمان تعلق داشت و طرحهای مذکور در
 18گروه علمی کشاورزی و منابع طبیعی ،مکانیک ،برق و الکترونیک ،کامپیوتر ،فیزیک و
نجوم ،فناوری نانو ،شیمی ،مکاترونیک و  ...به صورت غیر حضوری داوری شد.

اخبار حوادث
رئیس بازرسی و رسیدگی به شکایات شهرداری :

گودبرداریهای ناایمن تا قبل از آغاز
بارندگیها تعیین تکلیف شود

رئیس بازرسی و رسیدگی به شکایات شهرداری سیرجان
گفت :برخی از شهروندان زمین تحت تملک خود را
گودبرداری و به جای ساختوساز مدتها آن را بدون حصار
رها میکنند که موجب ایجاد مشکالتی برای ساکنان
در زمان بارش باران میشود.محمدحسین قاسمی اظهار
کرد :نارضایتی شهروندان از گودبرداریهای غیراصولی
جزو بیشترین درخواستها و شکایات شهروندان از طریق
مراجعه به شهرداری یا تماس با سامانه  ۱۳۷است.
وی افزود :بیشتر زمینهای گودبرداری شده توسط
شهروندان بدون حصارکشی و ناایمن بوده و مشکالتی را
برای شهروندان به وجود آورده است ،بر اثر گودبرداری،
ساختمانهای چند طبقه مجاور ترک خورده و خسارت
دیده است و مالکان به دستگاه قضائی مراجعه کردهاند.
رئیس بازرسی و رسیدگی به شکایات شهرداری سیرجان
خاطرنشان کرد :با توجه به نزدیک شدن فصل بارندگی،
مالکان ساختمانهایی که در مجاورت و در مسیر چنین
گودبرداریهایی قرار دارند ،احساس خطر کردهاند و پیگیر
مسئله هستند.
قاسمی تصریح کرد :این گودبرداریها ،هنگام بارندگی
موجب آبگرفتگی ،تجمع آب و نفوذ به ساختمانهای
همجوار و ترکخوردگی ،نشست زمین و وقوع حادثه ناگوار
میشود.
وی با اشاره به آغاز فصل بارندگی و لزوم تعیین تکلیف
گودبرداریها ،تاکید کرد :مالکان تا یک ماه آینده و قبل از
آغاز بارندگیهای شدید نسبت به مشخص شدن وضعیت
ساختوساز اقدام کنند ،در غیر این صورت شهرداری طبق
کارگروه بند  ۱۴ماده  ۵۵قانون شهرداریها درخصوص
گودبرداریهای رها شده و بالتکلیف ،تصمیمگیری میکند.
رئیس بازرسی و رسیدگی به شکایات شهرداری سیرجان
گفت :مالکان پس از اخطار قانونی باید نسبت به پر شدن
گودبرداریها اقدام و تمام هزینههای مربوطه را در پرونده
ساختمانی ثبت کنند تا در زمان تمدید مجوز از مالک
دریافت شود.قاسمی با تاکید بر اینکه شهروندان مشکالت
خود در زمینه مسائل شهری را با سامانه  ۱۳۷در میان
بگذارند ،افزود :برخی از شهروندان زمین تحت تملک خود
را گودبرداری و به جای ساختوساز مدتها آن را بدون
حصار رها میکنند که موجب ایجاد مشکالتی برای ساکنان
در زمان بارش باران میشود.

خبر
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صرفه جویی در آب باخاموشی موتور پمپهای کشاورزی سیرجان

رییس اداره آبیاری ومنابع آب سیرجان گفت  :درکمتر از یک سال گذشته سفره های آب زیرزمینی بیش از  70سانتی
متر تا یک متر کاهش آب داشته اند و اگر صرفه جویی جدی گرفته نشود کمبود منابع آبی حتمی است .سفالیی مدیر سد
تنگوییه سیرجان هم گفت  :این سد که حجم مفید 37میلیون مترمکعب آب را دارد روزانه شاهد کاهش چشمگیرمیزان آب
در این سد هستیم و در حال حاضر فقط  30درصد حجم سد آب دارد.مهران میرشاهی رییس منابع طبیعی سیرجان گفت :
تنها راه گذر از بحران خشکسالی و کمبود آب در سال زراعی جاری را صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی ،صنعتی و
آشامیدنی اعالم کرد.

صفحه 2
?
 2آذر1401

مدیر جهاد کشاورزی اعالم کرد:

مرمت و بازسازی قنوات آسیب دیده از سیل در سیرجان
مدیر جهاد کشاورزی سیرجان با اشاره
به اینکه سیل به  ۱۵۹رشته قنات در
سیرجان آسیب زد ،گفت :قنوات و
کانالهای آسیب دیده مرمت و بازسازی
میشوند.
محمودآبادی گفت :در اثر جاری شدن
سیل مردادماه  ۱۴۰۱در شهرستان
سیرجان به تعداد  ۱۵۹رشته قنات و
یک حلقه چاه موتور آسیب وارد شد
که از این تعداد ،حدود  ۳۰رشته قنات
بیش از  ۸۰درصد آسیب دیدند به
نحوی که جریان آب آنها قطع و باغها
و مزارع تحت پوشش آنها در معرض
خشکیدگی قرار گرفت.
او افزود :با تالش مستمر نیروهای
مدیریت سیرجان بدون فوت وقت،
بازدید و ارزیابی اولیه صورت گرفت
و گزارش اولی ه خسارت وارده به مبلغ
حدود  ۳۶۵میلیارد ریال اعالم شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان
سیرجان با بیان اینکه بنا به اظهارت و
مساعدت مسئوالن شهرستان ،عملیات
احیا و مرمت قنوات به همت مردم
آغاز شد ،تصریح کرد :سهم شهرستان
سیرجان از اعتبارات سیل زدگی  ۷هزار
و  ۷۰۰میلیون ریال تعیین شده که
در حال مبادله موافقتنامه میباشد که
این مقدار اعتبار برای جبران بخشی از
خسارت وارده به  ۱۱رشته قنات در نظر
گرفته شده است.
او افزود :مبلغ  ۲۷میلیارد ریال از
اعتبارات ملی صندوق حمایت از توسعه
کشاورزی برای قنوات سیرجان مصوب
شده است که بر روی  ۲۲رشته قنات
کار خواهد شد.
محمود آبادی بیان کرد :اقدامات اولیه
برای تشکیل پروند ه متقاضیان ۲۲
رشته قنات باال انجام شده و در انتظار

تخصیص اعتبار برای عقد قراردادهای
مربوطه و شروع به کار هستیم.
به گفته او همچنین  ۱۷میلیارد ریال
اعتبار استانی مصوب شده که در صورت
تخصیص برروی  ۱۲رشته قنات کار
خواهد شد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان
سیرجان گفت :مبلغ  ۵۰میلیارد ریال

از اعتبارات روستاهای فاقد دهیاری
به پروژههای مرمت قنوات و پوشش
مسیرهای انتقال آب از سوی فرمانداری
تخصیص داده شده که برای انجام
بخشی از عملیات احیا و مرمت ۳۴
رشته قنات و لوله گذاری مسیر انتقال
آب  ۲۲روستا در نظر گرفته شده و در
حال برآورد و برگزاری مناقصه است.

 ۳۰کیلومتر از پروژه فاضالب شهر باقی مانده است
مسئول کمیسیون حفاری شهرداری
سیرجان از اتمام پروژه فاضالب شهری
تا یک سال آینده خبر داد و گفت :از
 ۳۳۰کیلومتر شبکه فاضالب۳۰ ،
کیلومتر آن باقی مانده است.
مجید اباذرنژاد اظهار کرد :مجری
حفاریهای پروژه فاضالب در سطح
شهر سیرجان شرکت کاریز است و
شهرداری تنها نقش نظارت بر پروژه را
دارد ،اما از نگاه شهروندان حفاریهای
معابر به عهده شهرداری است.
وی افزود :به دلیل رفت و آمد

اخبار کوتاه
واژگونی مرگبار خودرو حامل اتباع غیرمجاز
واژگونی سواری پژو  ۴۰۵حامل اتباع خارجی غیرمجاز در محور سیرجان
به کرمان  ۱۱زخمی و یک کشته برجای گذاشت ۳.رئیس مرکز اورژانس
پیشبیمارستانی سیرجان ،گفت :در این حادثه راننده خودرو در دم جانباخت
و  ۱۱سرنشین این سواری که همه غیرایرانی و از مهاجرین افغانستانی بودند
زخمی شدند .نبیاهلل حیدرپور با بیان اینکه این خودرو از کرمان به سمت
سیرجان در حرکت بود ،اظهار کرد« :خودرو در کیلومتر  ۵۰نرسیده به سیرجان
واژگون میشود».

 ۱۱۳متهم تحت تعقیب در سیرجان دستگیر شدند

مسئول کمیسیون حفاری شهرداری سیرجان:
دانشآموزان ،مجوز عملیات حفاری در
کوچههای مدارس به پیمانکاران پروژه
فاضالب داده نمیشود ،اما الزم است در
بعضی مناطق عملیات حفاری انجام و
امکان اتصال شبکه به نقاط دیگر فراهم
شود.
اباذرنژاد تصریح کرد :این حفاریها
جزو روند پروژه فاضالب شهری است
که با اجرای طرح توسعه بیشتر شهر
رقم میخورد ،چراکه در آینده چاههای
زیرزمینی کشش حجم زیاد فاضالب را
نخواهند داشت؛ لذا شهروندان باید در

خبــر

اجرای این پروژه صبور باشند.
وی با بیان اینکه صدور مجوزهای
حفاری و نظارت عالیه از وظایف
شهرداری در اجرای این پروژه است،
تاکید کرد :عملیات عمرانی زمانبر است
و چنانچه چندین نقطه در روند اجرای
پروژه فاضالب به صورت همزمان حفاری
شود ،ترافیک شدیدی ایجاد میشود.
مسئول کمیسیون حفاری شهرداری
سیرجان اضافه کرد :شهرداری براساس
قرارداد با اداره آب و فاضالب مجوز اولیه
حفاری را صادر میکند و کار را طبق

برنامه زمانبندی تحویل میگیرد.
اباذرنژاد ادامه داد :ترمیم ترانشههای
سطح شهر براساس نمونههای آزمایشی
از بستر و آسفالت انجام میشود ،بعضی
مواقع شهرداری آسفالت را تأیید
نمیکند و مجری پروژه فاضالب باید
مشکالت را رفع کند.
مسئول کمیسیون حفاری شهرداری
سیرجان از اتمام پروژه فاضالب شهری
تا یک سال آینده خبر داد و افزود :از
حدود  ۳۳۰کیلومتر شبکه فاضالب،
تقریباً  ۳۰کیلومتر آن باقی مانده است.

فرمانده انتظامی سیرجان از اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی و دستگیری
 ۱۱۳متهم تحت تعقیب در این شهرستان خبر داد.
مرتضی امیرسبتکی با اشاره به اجرای طرح ضربتی  ۲روزه دستگیری
متهمان تحت تعقیب در سیرجان افزود :این طرح با رویکرد امنیت پایدار و
مقابله با اخاللگران نظم و امنیت در نقاط مختلف این شهرستان با هماهنگی
مرجع قضائی اجرا و  ۱۱۳متهم تحت تعقیب مقام قضایی شناسایی و
دستگیر شدند.
وی با اشاره به اینکه متهمان جرائمی از قبیل سرقت ،کالهبرداری ،جرائم
سایبری ،نزاع و درگیری ،حمل سالح سرد و قدرت نمایی ،حمل و نگهداری
مواد مخدر و ایجاد اخالل در نظم و آسایش عمومی شرارت ،تخریب اموال
عمومی ,نگهداری و توزیع مواد مخدر را در پرونده کیفری خود دارند تصریح
کرد :متهمان پس از تکمیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.
سرهنگ امیر سبتکی با تأکید بر اجرای طرح های دیگر به صورت محسوس
و نامحسوس در شهرستان سیرجان خاطرنشان کرد :پلیس در زمینه برخورد
با بی نظمی و مقابله با هنجارشکنان در جامعه به صورت شبانه روزی تالش
می کند.

درمان و رهاسازی پرنده غواص گلوسیاه در سیرجان
مسئول روابط عمومی حفاظت محیط زیست شهرستان سیرجان گفت :
دوسنداران محیط زیست این پرنده کمیاب را که به ضعف جسمانی مبتال
شده بود؛ تحویل محیط زیست دادند  ،وپس از  ،طی مراحل درمانی
واطمینان از سالمت کامل پرنده در طبیعت رهاسازی شد.درمان و رهاسازی
پرنده غواص گلوسیاه در سیرجان
صادق خزیمه افزود  :این پرنده از راسته غواص سانان باحدود  55سانتیمتر
طول  ،منقارش کشیده و قلمی شکل است  .پاهای این پرنده در انتهای
ناحیه شکمی قرار دارد که سه انگشت جلویی آنها پرده دار است .
این پرنده غذای عمده اش ماهی و از سخت پوستان و نرم تنان و حشرات
تغذیه می کند  .غواص گلوسیاه در ایران در سواحل دریای خزر به تعداد
بسیار اندک دیده می شود .
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نگاهی انتقادی به بازار سیرجان و میدانش از شیوهکشی تا دستفروشی

حسام الدین اسالملو

دشنام مجسم بر پیکره بازار سیرجان

نام میدان بازار یا به گویش خودمان «میدونو بازار»
را همهی ما سیرجانیها شنیدهایم .میدانی که این
روزها حال و روز خوبی ندارد و این بدی حال و
روزش نتیجهی سالها بیتوجهی است .بیتوجهی
چندوجهی که هم این میدان کوچک را از سر و
شکل ظاهر اصلی و قدیمیاش انداخته و هم ارتباط
معنایی و معماری خاص این بخش ارتباط دهندهی
همهی داالنهای بازار را با باقی بدنهی بازار قطع
کرده است و مهمتر از همه از بین رفتن صنوف
قدیمیئی بوده که در قدیم اینجا وجود داشته و رفته
رفته به دلیل از کارایی افتادن آن پیشهها و شغل ها
در عصر جدید ناخواسته از بین رفتهاند بدون آنکه
کسی مقصر باشد .اما حاال برای این میدان باید چه
کار کرد؟
میدان شیوهکشها ابتدا و پیش از هرکاری باید با
پرس و جوی از پیران ،کاربری قدیمی این میدانک
بازار را کشف کرد .اینکه اینجا در قدیم چه بوده
و چه صنوفی در آن مشغول بودهاند .احتمال اولی
که به ذهن نگارنده رسید این بود که اینجا راستهی
مشاغلی مثل مسگری و قالگری بوده و به خاطر
سر و صدای احتمالی در همان قدیم خردمندانه
مسقف نشده است تا سر و صدا در داالن های
بازار نپیچد و آزار دهنده نباشد .گرچه خود کوبش
آهنگین چکش راستهی مسگرها بر ظروف مسی در
ایران کهن ،الهامبخش شمس و موالنا و شوریدگی
ترانههاشان هم بوده است.در راستای کشف این
موضوع به بخشی از داستان "احمدو" نوشتهی یکی
از نویسندگان شهیر همشهری درباره بازار قدیم
سیرجان و حال و هوایش برخوردم که این میدان و
میدان کناری آن را چنین توصیف کرده است..." :اگر
از فلکهی مرکزی واليت ما به بازار کهنه سرازير شويد
و از ميان انبوه جماعت رنگارنگی که غالبا ً به عنوان
نوعی وقت کشی فضای بازار را انباشتهاند ،بگذريد و
در انتهای بازار روی دست چپ بپيچيد ،به ميدانی
میرسيد که روزگاری بزرگترين ميدان عالم بود و
امروزه ،بی آن که در و ديوارش تغييری کرده باشد،
محوطهی تنگ تو سری خوردهی محقری است که
گلوگاه جنوبياش به بازارچهی کج و معوجی می
پيوندد و اين بازارچه به ميدان ديگری منتهی می
شود که اسم امروزينش را نمیدانم ،اما در روزگار
کودکی من به «ميدان شيوهکشها» معروف بود .
وضع ظاهر اين ميدان هنوز هم تغيير چندانی
نکرده است ،جز اين که انتهايش که در ايام کودکی
من به آخر دنيا ميپيوست اکنون به خيابان نوسازی

محدود شده است .در دهنهی جنوبی ميدان
نخستين ،کتابفروشی بيمشتری محقری بود ،با
پيرمردی که از کسادی کاال غالبا ً نشسته و چرت
میزد...آری ميدان شيوه کشها تماشاگه اسرار
بود و دکانهای اطرافش لبريز از مناظر تماشايی
و جلوههای آفرينندگي .برای کودک چهار ساله
چه منظرهای دلنشينتر از کارگاه کوزهگری که
به چشم خود ببيند چگونه قطعهای گل بر سطح
چرخان دستگاه زير پنجههای نقشآفرين کل ميرزا
ميچرخد و جان میگيرد و نازک میشود و به
شکل کوزهای و کاسهای در ميآيد؛ چه منظرهای
ديدنيتر از دکان صمد شيوهکش که کهنهها و
تريشههای پارچه [در آنجا] تا میخورد و کنار
هم قرار میگيرد و با ضربهی مشتهی شيوهکشی
تبديل به تخت کفشی ميشود به انتظار ُروواری که
رويش را فروپوشاند و به عنوان ملکی و گيوه به بازار
عرضه گردد؛ چه صحنهای هيجان انگيزتر از کورهی
مشتعل آهنگری و فروغی در پاچال ايستادهای که،
ضمن خواندن آوازی کوچهباغي ،با انبر درازش
قطعات آتشين آهن را از کوره بيرون میکشد و بر
سندان میگذارد تا ضربههای پتکی کهن به مدد
بازوان قوی شاگردان بر آن فرود آيد تبديل به بيل و
کلنگش کند .چه تفرجی دلنشينتر از رقص شاگرد
قالگر در کاسه يا ديگ مسينی که بايد با قلعی و
نوشادر تغيير رنگ دهد و به سفيدی برف گردد.
ميدان شيوه کشها ،بهخالف ميدان اولي ،همهی
صحنههايش ديدنی است ،اما ديدنيتر از همه دکان
بست زنی آسيد احمد است با يک جهان ابزار و
اسبابی که روی ميز کوتاهپايهی قهوهای رنگی
چيدهاند .از انبرکهای کوچک و بزرگ گرفته تا
سيمهای نرم و باريکههای حلبی و تخم مرغ سوراخ
شدهی پيالهی آهک و متهای که با کشيدن کمانی
ميچرخد و سطح لغزان ظروف چينی را سوراخ می
کند و انگشتان ورزيده ای که با مهارت و حوصله
قطعات چينی شکسته را کنار هم ميگذارند و بست
ميزنند و از اينها مهمتر وجود خود سيد خوشروی
مهربان که پشت ميزک روی تخته پوستی نشسته
است و گرم کار خويش است...که لولهی شکسته
قوری را به بدنهاش وصل ميکند و کاسهی چينی
دو قطعه شده را به کمک مفتولهای ظريف به هم
پيوند ميزند.

شهر

صفحه 3
؟

میدان زار یا میدان بازار

با توجه به توصیفی که از بازار قدیم و میدان آن
به دست آوردیم متوجه میشویم که مجموعهی
بازارهای چند داالنهی سیرجان از منظر معماری و

عکسها :سید محسن فروزنده

تاریخی نفیس و اصیل ،دچار زخمهایی شده و خط
و خشی بر تن و جانش نشسته که تنها با درایت
و همکاری مشترک چندوجهی قابل حل و فصل
است .همکاریئی همدالنه همراه با درک نیازها و
محدودیتهای طرفین از کسبهی مالک و مستاجر
گرفته تا میراث فرهنگی و شهرداری و ...یک بافت
و تن بزرگ و سترگ به نام بازار سیرجان شامل
چند راسته با صنوف مختلف را در نظر بگیریم ،این
بافت کلی دچار یک سری بیماریهایی شده است.
اما محوطهی معروف به میدان بازار سرجمع و سرریز
همه ی این مشکالت و بیماریهاست.
ساز ناکوک سقف ایرانیتی در میان هارمونی سقف
گنبدی

استفاده از سقف ایرانیتی در این محوطه را باید به
عنوان یک دهن کجی بزرگ به کل بافت تاریخی و
معماری اصیل بازار سیرجان در نظر بگیریم .آیا همان
چند سال پیش وقتی سقف بازار مرمت میشد،
امکان جمع آوری این پیکرهی زشت از میدان بازار
نبود .پیکرهی زشتی که که دشنام مجسمی به
سقف های گنبدی بازار است .همان طور که گفته
شد اینجا در قدیم راستهی مشاغلی بوده که سر و
صدایی داشتهاند و بیسقف بودن این بخش حکمتی

اطالعیه شرکت تعاونی مرغداران سیرجان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضاء شرکت می رساند که جلسه مجمع عمومی عادی شرکت در تاریخ 1401/09/06
روز یکشنبه راس ساعت  3بعد از ظهر در محل شرکت تشکیل می گردد.
لذا خواشمند است در تاریخ و ساعت تعیین شده در محل مربوطه حضور بهم رسانید:
دستور جلسه بشرح ذیل است:
-1انتخاب اعضا هیات مدیره شرکت برای سه سال مالی
-2انتخاب بازرسان شرکت برای یک سال مالی.
-3تصویب حساب سود و زیان سالهای مالی  97الی 1400
-4استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان و مدیر عامل
شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران سیرجان
-5تعیین خط مشی آتی شرکت

تره بار ،سیفی جات ،خشکبار و مواد فاسد شدنی سال 1401
خود را بصورت جداگانه از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.

متقاضیان از تاریخ انتشار آگهی به نشانی :سیرجان /جاده راه آهن ،مرکز آموزش شهدای وظیفه نداجا ،آماد
همگانی جهت دریافت اسناد مناقصه مراجعه و اسناد مذکور را پس از تکمیل ،برابر قانون تا پایان وقت اداری روز
یکشنبه مورخ  1401/09/13به دفتر بازرسی مرکز آموزش شهدای وظیفه نیروی دریایی سیرجان تحویل نمایند.
*شرکت کننده در مناقصه باید دارای جواز کسب معتبر و کد سازمان امور مالیاتی باشد.
*جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های  )034( 4220 0068 - 4132 4610 :تماس حاصل نمایید
*هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
* مرکز آموزش شهدای وظیفه نداجا در رد یا قبول پیشنهادات مختار خواهد بود.
* به پیشنهادات مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.

آگهی فراخوان شناسایی

خریداران گونی  50کیلوئی (آردی)

شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد؛

واقع در روستای عباس آباد از توابع شهرستان بردسیر»

را از طریق برگزاری مزایده به فروش رساند.

لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس الکترونیکی  www.parizpishro.irمراجعه و اسناد مذکور

را از قسمت مناقصه و مزایده دانلود نمایند  .مهلت تحویل پاکات روز سه شنبـه مورخ  1401/09/15در محل دفتر مرکزی شرکت

واقع در سیرجان ،محله کوی فرهنگیان ،بلــــــوار پیـــــروزی ،طبقه همکف ،پالک  ،36کدپستی -7816947838دبیرخانــــــه
آقای اسدی می باشد .ضمنا ً بازدید در روز شنبــه مورخ  1401/09/05از ساعت  8الی  13برای متقاضیان بالمانع می باشد.

شرایط شرکت در مزایده :

بازسازی تنها موجبات محدودیت و انواع سدها را در
پیش راه این کسبه فراهم میکند و به سرگردانی
کسبه می افزاید .فروشگاههایی از بازار و اطراف
آن که طاقچههای قدیم و سقف گنبدیشان را با
سفیدکاری و آجرکاری داخل حجره احیا کردهاند،
اگر توسط مسووالن تشویق میشدند ،ناخواسته
مورد تقلید باقی کسبه قرار میگرفتند .اما این کارها
نشده و موجبات دلگرمی برای الگو قرار دادن همین
کار توسط کسبهی دیگر فراهم نشده است .اگر این
شیوه ادامه بیابد چه بسا اتفاق تلخی که برای برخی
بازارهای شهرها کوچک افتاد برای بازار سیرجان هم
پیش بیاید.
یعنی خالی از صنوف شدن به تدریج آنها.
خوشبختانه تاکنون از رونق افتادن بازار قدیم و تنها
حالت موزهای شدن آن در سیرجان رخ نداده و شهر
ما این توفیق را داشته که هنوز بازار قدیمش نفس
بکشد .این فرصت را باید غنیمت شمرد و با رسیدن
به الگوی مرمت حجره ها بر اساس نیاز روز کسبه،
موقعیت پیش آمده را تقویت کرد .تا بازار سیرجان
همچان یک موجود زنده باشد و زنده باقی بماند و
حتا با حفظ اصالت و قدمتش مورد توجه گردشگران
قرار بگیرد ،سرزندهتر شود و بازدید و گرمی و داغی
بساطش افزون گردد.شهرداری در این راستا کمکی
که میتواند در حیطهی مسئولیت خودش بکند،
مرمت و آجرکاری کف بازار است .حتا شهرداری
سیرجان میتوانست با الگو گیری از خیابانهای
سنتی تهران و اصفهان و شیراز در سر و شکل دادن
به مشکالت خیابان امام ورود کند .کارهایی که در
گذشته توسط شهرداری سیرجان (مثال در زمان
زمان شهرداری منصور آبیار) در خیابان بازار انجام
شد ،اکثرا غیرکارشناسی و بدون مطالعه بود .چه
بسا ایجاد یک سنگفرش به جای آسفالت در خیابان
بازار یا دست کم روبروی آن و ممنوع کردن ورود
خودروهای شخصی هم معضل ترافیک و نبود جای
پارک را در این خیابان حل میکردد و هم استفاده از
کالسکه و خودروهای تاکسی برقی و ایجاد دکههای
اغذیه فروشی و صندلی و نیمکت هم بر رونق این
بخش تاریخی شهرمان که هنوز نفس میکشد
میافزود و نیز اصالت و تاریخیت آن را حفظ میکرد
و برای آیندگان به یادگار میگذاشت.
راستی چرا شهرداران و شورانشینان شهر کوچک
کویری ما در سالهای گذشته به جای سفر به چین،
سعی نکردند تجربههای شهرهای کهن و تاریخی
مثل اصفهان و شیراز و تهران را بیاموزند و در
سیرجان پیاده کنند؟

آماد همگانی مرکز آموزش شهدای وظیفه نداجا (سیرجان) درنظر دارد

آگهـی مزایده شمـاره /1401/006م.ز
«  300تُن کود گاوی حاصل از دامپروری گلستان پیشرو (گوساله پرواری) خود
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مناقصـه مرکز آموزش شهدای وظیفه نداجا سیرجان

آگهـــی دعــوت مجمع عمومــــی
شرکت تعاونی کشاورزی مرغــداران سیرجان(نوبت دوم)

داشته و حاال دیگر این صنوف نیستند و آن حکمت
از میان رفته .بنابراین یا باید به همت میراث فرهنگی
و گردشگری باید آن صنوف در این راسته احیا شوند
یا دست کم اگر چنین چیزی ممکن نیست ،این
بخش به همان شیوهی سقفها گنبدی باقی بازار
مسقف شود یا حداقل یک خیمه اینجا نقش سایبان
را برعهده گیرد تا نیاز امروز کسبهی کنونی این
بخش از بازار هم برآورده شود.اما در مقابل نه تنها در
همهی این سالها چنین اتفاقی نیفتاده که در عمل
شاهد بودهایم که در خود راستههای مختلف بازار
نیز مغازههای زیادی از روی ناآگاهی و در بیتوجهی
و نبود نظارت میراث فرهنگی ،اصالت حجرههاشان
را در بازسازی از بین بردهاند و در میانهی انبوهی
از آجرکاری زیبا و سقف آجری و گنبدی ،یکباره
شما را با دیوارههای آلومینیومی و سنگی و درهای
سکوریت روبرو کردهاند! این میان بازار مشرف به
این میدان یعنی بازار ق ّوتوها مشکالت فراوانی مثل
سیمکشی غیراستاندارد و خطر آفرین دارد.
اگر شبانه آتشسوزی اتفاق بیفتد ،همهی بازار
را با خطر روبرو میکند .درحالی که امکان ورود
کامیونهای آتشنشانی نیز به این منطقه نیست.
پس عالج واقعه قبل از وقوع باید کرد .در این دوران

رکود اقتصادی و دست خالی ادارات دولتی متولی
فرهنگ از بودجه ،تنها راه حل شاید توجه به صدای
کسبه و نیازهاشان است .کسبهی زیادی به دنبال
هزینه کردن برای مرمت حجره و مغازهشان هستند
تا هم امنیت خود و کاالشان را از احتمال ویرانی
و تخریب و خسارت باال ببرند و هم نیازهای دیگر
امروزشان را برآورده کنند.
اگر الگویی در مرمت به آن ها ارائه شود که براساس
آن هم حفظ اصالت حجرهها و هم نیاز امروز کسبه
برآورده شود ،نیمی از راه را رفتهایم .تاکنون هم
برخی از کسبه چه در راستهی قهوهق ّوتو و چه در
راستههای دیگر مثل همین میدان یا پارچهفروشان
بازار جهرو یا برخی عطاریها و ..خودشان دست به
کار شده و با استفاده از مشاوره کارشناسان معماری،
نمای سنتی قدیم مغازه را با توجه به نیازهای
امروزشان بازسازی کردهاند که حرکتی شایستهی
تقدیر است اما وقتی پای حرفهای همین کسبهی
محترم مینشینی از انواع و اقسام سنگ اندازیهای
اداره میراث فرهنگی در این راه خبر میدهند .یعنی
کسبه وقتی با خرابی سقف حجره یا مشکالت این
چنین روبرو می شوند و نیازمند مرمت و بازسازی
مغازهشان هستند ،اداره میراث به جای ارائه الگوی

شماره 719

به اطالع می رساند شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد به منظور

فروش ماهیانه  3000عدد گونـی  50کیلویـی دسـت دوم (سالم)
حاصل از دامپروی خود ،نسبت به شناسایی خریداران اقدام نماید.

*کلیه متقاضیان حداکثر تا تاریخ  1401/09/20تقاضای کتبی خود را با قید نشانی کامل و
شماره تماس خود به آدرس – سیرجان بلوار پیروزی – دفتر شرکت پاریز پیشرو صنعت
توسعه ارسال نمایند.

-1سپرده شرکت در مزایده به یکی از صورت های ذیل :
*چک تضمینی بانکی در وجه شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه
*ضمانت نامه بانکی معتبر به نفع شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه(ضمانت نامه شرکت در مزایده مورد قبول است)

*واریز وجه نقد به شماره حساب  10/3309211/2بانک رسالت و ارائه اصل فیش واریزی
تضمین شرکت در مزایده 50/000/000 :ریال

توضیحات :
* بدیهي است تحویل مدارک فوق صرفا ً به منظور شناسایی و ارزیابی متقاضی بوده و هیچ گونه
حقي را براي متقاضیان جهت دعوت به ارائه پیشنهاد مالي و انعقاد قرارداد ایجاد نخواهد کرد.

*این شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

* مدت اعتبار قیمت پیشنهادی دو ماه از تاریخ گشایش پاکت ها می باشد.

* متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعـــات بیشتر با شمـــاره تلفـــن 0 9 1 3 9 5 6 5 3 2 2

* متقاضیان می توانند جهت بازدید کسب اطالعات فنی با شماره  - 0913 956 5322آقای محیاپور تماس حاصل نمایند.

(آقای محیاپور) از ساعت  7صبح لغایت  14تماس حاصل نمایند.

*هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

•جهت کسب اطالعات درخصوص مزایده با شماره  034-41424328تماس حاصل نمایید.

پیش
امور حقوقی و قرارداداهی شرکت اپرزی رو صنعت توسعه

پیش
امور حقوقی و قرارداداهی شرکت اپرزی رو صنعت توسعه

آغاز عملیات
ساخت  ۴۳مدرسه
خیرساز در استان
کرمان

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به شکلگیری نهضت مدرسهسازی در استان،
گفت :در  ۱۰ماه اخیر عملیات ساخت  ۴۳مدرسه به همت خیرین در کرمان آغاز شده است.
در آیینی مدرسه شش کالسه خیرساز صبح امروز با حضور مدیران کل آموزش و پرورش و نوسازی
و تجهیز مدارس استان کرمان در ریگان افتتاح شد .رضایی ،با بیان اینکه هزینه مال در مسیر تعلیم
و تربیت برکت دیگری دارد ،زیرا چهرههای اثرگذار در دنیا محصول مدارس هستند ،اظهار داشت:
کار خیر مدرسهسازی ،مقام رفیعی را برای فرد به همراه دارد.

خبر
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جامعه

شماره 719

برنامه ملی آموزش شنای دانش آموزان در استان کرمان آغاز شد

خبــر

با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان برنامه ملی آموزش شنا(سباح) ویژه دانشآموزان پایه سوم دوره ابتدایی
بعد از  ۱۲سال وقفه در استان آغاز شد .برنامه ملی آموزش شنا (سباح) ویژه دانش آموزان پایه سوم دوره ابتدایی صبح امروز
با حضور رضا رضایی مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان ،معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش ،مدیر آموزش و
پرورش ناحیه یک ،دبیران تربیت بدنی و جمعی از دانشآموزان در استان کرمان در استخر دانشآموزی الله آغاز شد.

 2آذر1401

گزارشی از مشکالت دانشآموزن سیرجانی ،اولیای خانه و مدرسه؛

اما ضروری است

مجتبی همتیفر ،رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت
کودک با اشاره به اینکه دورۀ پیش از دبستان ،اجبار نیست
اما ضروری است ،گفت« :دورۀ پیش از دبستان ،جزیی از
حوزۀ دبستان نیست ،بلکه خود یک دورۀ تربیتی مستقل
است».
وی در نشست شورای برنامهریزی و نظارت پیشدبستان
و کودکستانهای شهر تهران ،ماموریت اصلی سازمان ملی
تعلیم و تربیت کودک را سازماندهی مراکز تربیت کودک به
خصوص در سه سال دوم کودکی ،توانمندسازی خانوادهها
و «ارتقای زیستبوم کودکی در ایران برشمرد و اظهار کرد:
«آیندۀ کشور وابسته به شیوۀ تربیت امروز کودکان است،
اگر براساس منویات مقام معظم رهبری به این امر توجه
کنیم ،میتوانیم امید داشته باشیم که دانشآموزان و نسل
فردای ما پیشرفتی که مدنظر است را محقق کنند».
همتیفر با اشاره به اینکه دورۀ پیش از دبستان ،اجبار
نیست اما ضروری است ،افزود« :دورۀ پیش از دبستان،
جزیی از حوزۀ دبستان نیست ،بلکه خود یک دورۀ تربیتی
مستقل است و خدمت به کودکان قبل از ورود به دبستان
جدا از ماموریت و رسالت این سازمان ،یک وظیفۀ شرعی
محسوب میشود» .رئیس سازمان ملی تعلیم وتربیت
کودک ادامه داد« :همه ما در کنار وظایف اداری خود باید
برای کودکان برنامه داشته باشیم».
همتیفر با اشاره به ضرورت تشکیل سازمان ملی تعلیم و
تربیت کودک در راستای مدیریت یکپارچهسازی تصمیمها
و برنامهریزیها در عرصۀ کودکی تاکید کرد« :در کنار
تشکیل سازمان ،مطالعاتی بومی در رابطه با دورۀ کودکی
انجام میشود تا منجر به شکلگیری الگوی نظری و عملی
تربیت کودک در ایران شود».
وی ظهار کرد« :در این خصوص رشتههای مختلفی داریم
که مربیان نه تنها خود فرامیگیرند بلکه به خانواده برای
مهارت کار با کودک در خانه یاد میدهند».
همتیفر خاطرنشان کرد« :وظایف سازمان ملی تعلیم و
تربیت کودک ارائه خدمات به کودکان و خانوادههای این
کودکان است و محصوالت فرهنگی و تربیتی و همۀ امور نیز
زیر نظر سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک منتشر میشود،
محصوالت قابل توصیه به خانوادهها و کودکستانها در قالب
بستههای محتوایی معرفی میشود و امید است در آینده به
عنوان رویدادهای اصلی سازمان تثبیت شود».

صفحه 4
؟

مادرهای معلم ،پدرهای ناظم!

پیشدبستانی «اجباری» نیست

سمیرا سرچمی

گزارشی از مشکالت دانشآموزن سیرجانی
اولیای خانه و مدرسه؛ مادرهای معلم،
پدرهای ناظم!
«دختر من کالس ششم ابتدایی است.
در هفته دوم یا سوم مهر بود که مدرسه
دعوت نامه برای جلسه با اولیا داد .وقتی
که به مدرسه مراجعه کردم محتوای جلسه
همکاری والدین در خانه و رسیدگی به امور
درسی بچه ها بود و حرف معلمها این بود
که چون کالسها شلوغ است ،ما نمی توانیم
به همه کالس رسیدگی کنیم و شما باید
درسهای بچه ها خصوصا ریاضی را مرتب
چک کنید و فیلم های آموزشی را دانلود
کنید تا مطابق روش مدرسه پیش بروید.
از طرفی من خودم برای دخترم به دلیل
نزدیکی به سن بلوغ و مشکالت این سن،
مشاور گرفتم و مرتب با ایشان در ارتباط
هستم و توصیه مشاورش این بود که مادر
نباید نقش معلمی داشته باشد و دخترم باید
در این زمینه مستقل عمل کرده و من نباید
به او فشار بیارم.
دقیقاً حرف مخالف مدرسه و خواسته
معلمان و با چند تن از مادران دیگر هم
صحبت میکردم .آنها هم مشکل من را
داشتند و نوعی سرگردانی در این زمینه
هست .آیا باید با خواست معلمان کنار بیایم
یا حرف مشاور را گوش کنیم؟ از طرفی
دخترم خودش هم دوست دارد مستقل
عمل کند .به نظرم دوران کرونا و مدارس
آنالین توقع مدرسه و معلمان را از والدین
باال برده و توقع همکاری زیادی دارند.
زمانی که حرف مشاور را به مدرسه منتقل
کردم ،معلمها گفتن ما نمیرسیم و بدون
کمک والدین بچهها ضربه میخورند و از
درس عقب میمانند .حاال ما چه کنیم؟!»

عکس :سید محسن فروزنده

این پیام گالیهآمیز مادر یک دانشآموز
سیرجانی بود .موضوعی که در این دوران
دغدغهی اصلی همهی پدر و مادرهایی
است که فرزند مدرسهای دارند .مشکلی که
از تضاد و تناقض نقش پدری و مادری با
نقش آموزگاری حکایت دارد و فشار اولیای
مدرسه بر اولیای خانه.
به این بهانه ابتدا با عزت آبادی رییس
آموزش و پرورش سیرجان تماس گرفتیم
و با اینکه قرار بود وی تلفنی پاسخگوی
سواالت ما باشد اما وعدهی خود را عملی
نکرد .سپس به سراغ آموزگار یکی از مدارس
شهرمان رفتیم و موضوع را با او در میان
گذاشتیم.
مصطفا اسالمی* :خانه را جهنم
دانشآموزان نکنیم.
اول اینکه نخستین معضل ما اعتقاد راسخ
خانوادهها به مدارس غیردولتی است.
این مدرسهها تعدادی نیروی آزاد و بعضا

آموزش ندیده با رشته های تحصیلی غیر
مرتبط را برای تدریس به بچه های دبستانی
میگذارند .در صورتی که مدارس دولتی
هیچگاه معلمان با رشته غیرمرتبط را سر
کالس نمیفرستند .به اعتقاد من مدارس
دولتی از لحاظ محیط فیزیکی و امکانات از
بسیاری از غیرانتفاعی ها بهتر هستند .دوم
اینکه بسیاری از والدین آینده بچه خودشان
را فقط در گرو درس خواندن میبینند و یا
پز نمره  ۲۰را به فامیل دادن! در این میان
هیچ توجهی به حال خوبِ بچه خودشان
ندارند .بچه در وهله اول مهم این است که
شاد باشد و بازی کند.
مهارتهای زندگی را یاد بگیرد و در
کنارش درسش را هم بخواند .شاهد هستیم
که سر تا پای بچه را با نمره  ۲۰گرفتند
ولی بچه توانایی برقراری ارتباط با همسن
و ساالن خودش و یا بزرگتر از خودش را به
هیچ وجه ندارد! یا حتا توانایی پرت کردن

و گرفتن و شوت زدن توپ ! خب این به
اعتقاد من یعنی هیچ! مورد سوم این هست
که اشتبا ِه والدین باعث رقم خوردن اشتباه
معلم میشود .برای مثال اگر بچه نمره۱۰
بگیرد والدین میگویند معلمش خوب نیست
و به مدیر مدرسه انعکاس میدهند .مدیر هم
با توبیخ معلم باعث میشود که این فشار از
طریق معلم به دانش آموز هم وارد شود و
در بسیاری موارد معلم مسوولیت خودش
را به گردن والدین می اندازد که شما با
بچه در خانه کار نمیکنید .بعد هم معلم
تکالیف سنگین میدهد و بچه از عهده آنها
بر نمیآید و فشارش باز به خانه و خانواده
برمیگردد.
دقیقا یک چرخه معیوب! مادر میشود
معلم .آن هم یک معلم اعصاب خرد و
دلهرهای ،پدر هم نقش ناظم را در خانه به
عهده میگیرد و بقیه ماجرا که اضطراب به
بچه منتقل میشود و حالش از هرچی درس

آگهی فقدان سند مالکیت

آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

و مدرسه و معلم هست به هم میخورد .در
صورتی که کار مادر مادری کردن است و
کار پدر پدری کردن ،خانه هم نمی تواند
مدرسه باشد.از نظر من راه حل برای عبور از
این چالش این هست که اول اعتماد خانواده
ها به مدرسه و معلم و البته بچه و رها کردن
او در دامان مدرسه شکل بگیرد و سپس
فراهم کردن یک محیط امن برای دانش
آموز .قرار نیست مدرسه زندگی کردن را
یاد بدهد .قرار نیست مدرسه زندگی و آینده
بچه را بسازد.
قرار نیست آداب اجتماعی را یادش بدهد.
اینها بچه را در بستر خانواده یاد میگیرد.
همان طور که خودمان هیچکدام از این ها
را از مدرسه یاد نگرفتیم .متاسفانه محتوای
ضعیف کتب درسی خودش آنقدر بحران
بزرگی هست که دیگر استرس و فشاری که
والدین برای این محتوا به بچه و بعد معلم
می آورند و بالعکس ،اوضاع را بدتر میکند.
مدرسه در ایران به جای اینکه مکانی برای
مهارت ورزی و مهارت آموزی (خصوصا
مهارتهای اجتماعی و فنی) باشد ،به یک
پروسه تبدیل شده که باید در  ۱۲سال طی
بشود.
خروجیهای این سیستم کامال مشابه هم
هستند و تنها در نمرات کارنامه تفاوت
دارند .پس به نظرم نیاز نیست مدرسه را
برای این طفل معصومها به جهنم تبدیل
کنیم .اگر من در نقش والد یا والدین باشم
به معلم میگویم که نباید اوضاع پیچیدهای
را برای فرزندم ایجاد کند و فرزندم را به
هیچ رقابتی با هیچکس نباید وادار کند .این
جوری نه به دانش آموز فشاری وارد میشود
و نه به خانواده .ولی قبوالندن این موضوع به
والدین که مدرسه و نمره  ۲۰هیچ آیندهای
را برای بچه شما نخواهد ساخت؛ کار بسیار
مشکلی است.

آگهی فقدان سند مالکیت

خانم سحــــر پورزرنـدی به وکالــــت از وراث مرحـــوم ماشااله آقای محسن یدالهی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد

واگذاری امور طبخ و توزیع غذای معاونت آموزشی

برفعلی پور با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره  194رسمی شماره  67سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای

سیرجان مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک  1فرعی از  40اصلی واقع در بخش  35کرمان بنام

واگــذاری امور طبـخ و توزیـع غـذای معاونـت آموزشـی

به شماره  2001092962000033را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه
ازدریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی

دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام 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.

پالک  16فرعی از  5103اصلی واقع در بخش  36کرمان بنام آقای آقای محسن یدالهی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده
ماشااله برفعلی پور ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک
بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده  120اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع
آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم اگهی می شود تا هر کس مردم اگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  :روز چهارشنبه 1401/09/02

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :ساعت  14:45روز پنج شنبه تاریخ 1401/09/10

مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت  10روز از تاریخ انتشار

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  9روز چهارشنبه تاریخ 1401/09/23

 10روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم روزنامه گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  :ساعت  14:45روز سه شنبه تاریخ 1401/09/22
زمان جلسه توجیهی  :ساعت  10روز دو شنبه مورخ 1401/09/14

دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند

جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.

الف :آدرس  :بلوار سید جمال جنب پارک ترافیک دانشکده علوم پزشکی و تلفن 42340625 :

شناسه آگهی-1410219 :تاریخ انتشار :چهارشنبه  1401/09/02شناسه آگهی-1410221 :تاریخ انتشار :چهارشنبه 1401/09/02

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

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان

زنده گیری و جمع آوری سگ های ولگرد در سطح شهر سیرجان
شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مزایده عمومی

(شرح مختصر؛ انجام زنده گیری و جمع آوری سگ های ولگرد در سطح شهر سیرجان)
به شماره  2 0 0 1 0 0 9 0 8 7 2 0 0 0 0 0 6را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir

انجام خواهــد شــد و الزم است

مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را
جهت شرکت در مزایده محقق سازند.

تاریخ انتشار مزایده در سامانه :چهارشنبه تاریخ  1401/08/25می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مزایده تا ساعت  13:00روز شنبـه تاریخ 1401/09/05

مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد :از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت  19:00روز سـه شنبـه تاریخ 1401/09/15
زمان بازگشایـی پاکت ها :ساعت  10:00روز چهارشنبــــه تاریخ 1401/09/16

اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار :جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

آدرس :سیرجان -بلوار شهید زندی نیا ،مجتمع سازمانی شهرداری
اطالعات تماس سامانه ستاد :جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس)021( 41934 :
دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768
مدرییت ارتباطات شهرداری سیرجان
تلفن)034( 4233 0055 :

تجدید مزایــده شهـرداری سیرجان ( نوبت دوم )

فراخوان تجدید مزایده عمومی انجام

مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.

محمد آرمانپور
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

محمد آرمانپور
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای مجید شهابی نژاد با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر آقای جلیل کریمی ورثه حسین کریمی سیرجانی با ارائه دو برگ

اسناد رسمی شماره  175سیرجان مدعی است که سند مالکیت استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره  14سیرجان مدعی است که

ششدانگ پالک  194فرعی از  588اصلی واقع در بخش  36سند مالکیت چهار اانگ مشاع از ششدانگ پالک  2041فرعی از
کرمان بنام آقای مجید شهابی نژاد ثبت و سند مالکیت صادر و  2311اصلی واقع در بخش  35کرمان بنام آقای حسین کریمی

تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور سیرجانی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که بعلت

تبصره یک اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده  120آیین
اطالع مردم اگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم اگهی می شود تا هر کس
سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت  10روز از تاریخ انتشار مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت

روزنامه گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر  10روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی اعتراض خود را به این اداره
اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم
مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.

واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.

شناسه آگهی-1410222 :تاریخ انتشار :چهارشنبه  1401/09/02شناسه آگهی-1410225 :تاریخ انتشار :چهارشنبه 1401/09/02
محمد آرمانپور
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

محمد آرمانپور
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

مس شهربابک
در صف دعیان،
باخت آرمان گهر
در تهران

تیم فوتبال مس شهربابک با پیروزی برابر خلیج فارس ماهشهر در جمع مدعیان باالی جدولی
لیگ آزادگان جای گرفت .تیم فوتبال مس شهربابک با برتری یک بر صفر در برابر خلیج فارس
ماهشهر پیروزی با ارزشی را در هفته چهاردهم مسابقات لیگ دسته اول فوتبال بدست آورد.
تيم فوتبال آرمان گهر سیرجان در تهران ميهمان تيم مدعي سايپا بود كه علیرغم بازي خوب
شاگردان شهبا و گلزني بازيكن جوان اين تيم سعيد عزت آبادي درنيمه دوم باز آرمان گهر در
دقايق پاياني بازي را واگذار كرد و با نتيجه دو بر يك مغلوب شد.

5

ورزش

شهرداری سیرجان  ۰ - ۵کیان نیشابور

شماره 719

دیگر دیدار پُرگل این هفته از رقابتها نبرد شاگردان جهاننجاتی در شهرداری سیرجان و سهیال جعفری در تیم کیان نیشابور
بود.سیرجانیها که در هفته سوم رقابتها با نتیجه یک بر یک برابر همشهری خود متوقف شده بودند و با  ۱۰امتیاز به طور
مشترک با خاتون بم در صدر جدول رده بندی قرار داشتند ،به خوبی میدانستند که با یک تعلل صدر جدول را از دست خواهند
داد .شاگردان جهان نجاتی در این دیدار موفق شدند پنج بار دروازه مهمان خود را باز کنند تا با این نتیجه و تفاضل گل بهتر
نسبت به همشهری خود به صدر جدول تکیه بزنند.

صفحه 5
?
 2آذر1401

اخبار ورزشی

تيم ايران ،و بدترين نتيجه تاريخ جام جهاني
آنهایی که نبودند تشویق شدند!

رضا فتح آبادی

بدترین نتیجه تاریخ در یکی از
پرحاشیهترین روزهای فوتبال ملی ایران
بهدست آمد.
ایران شاید به این راحتی نتواند  30آبان
را فراموش کند .تیم ملی با حواشی قابل
توجهی پا به دوحه گذاشته بود؛ حاشیههایی
از جنس فنی و غیر فنی .با این وجود این
امید وجود داشت که تیم ملی با تدابیر
تدافعی کارلوس کیروش مانند دو جام
جهانی قبل شروعی مطلوب در جام داشته
باشد .از فضای اطراف ورزشگاه بینالمللی
خلیفه هم معلوم بود که امروز روز تنها
فوتبالی برای تیم ملی ایران نخواهد بود.
از نظر فنی هم کارلوس کیروش با ریسکی
قابل توجه تیم ملی را راهی میدان کرد؛
ترکیب و سیستمی غیرمتداول.

اینکه جو بازی و سکوها جوی طبیعی
نیست از همان قبل از سوت شروع و هنگام
مراسم ابتدای بازی و خواندن سرود مشخص
شد .از ابتدا مشخص بود كه چيدمان نفرات
ایران برای این بازی کارساز نیست پس
از چند دقیقه همه چيز مشخص شد.در
اين بين اولين حادثه ،مصدومیت علیرضا
بیرانوندبود!
تفكرات عجيب کیروش باعث بدترین
بازي ايران در ادوار جام جهانی شد.
هوادارن ایرانیای که از پاي تلويزيون و
نزديك حاضر در ورزشگاه اين بازي را مي
ديدند خیلی زود متوجه شدند باید شاهد
یک باخت سنگین باشند .نبود اتحاد بین
تماشاگران هم بهچشم میآمد .چهرههایی
ملي در فوتبال گذشته بیشتر از بازیکنان
حاضر در زمین تشویق شدند.

و اما نیمه دوم هم مثل نیمه اول بي
نظم شروع شد؛ گل چهارم .نشان از
اين داشت كه بازي روند بدي خواهد
داشت اما گل مهدی طارمی برای
ایرانیها یک نقطه امید شد .هواداران
به یکباره ایران را تشویق کردند،
موضوعی که در این بازی كمتر دیده
شد .اما باز هم مارکوس رشفورد آب
سرد را بر پیکره ایران ریخت .دوباره
سکوت ايرانيان حاضر در ورزشگاه و
شعارهاي انگلیسیها به گوش مي
آمد.
حرکت عجیب کیروش و طارمی

در زمانی که بازی  5بر یک بود و انگلیس
در حال حمله بود ،کیروش بازی را رها کرد
و به سمت هواداران آمد تا آنها را وادار به
تشویق کند .در میان این حواشی گل ششم
هم از راه رسید تا روز تلخ فوتبال ايران

كامل شود .در روزی که اتحاد و همدلي
دیده نشد ،تشویق و هو شدنها به اصل بازی
سایه انداخت .تنها بازیکنی که طعم تشویق
را چشید سردار آزمون بود و برعکس مهدی
ترابی با اتفاقاتی دیگر روبرو شد.
گل دوم ایران برای هواداران یک مسکن

اعزام هوادار به رقابت های جام جهانی ۲۰۲۲قطر

با توجه به هجمههای روزهای اخیر
پیرامون اعزام  ۲نفر از هواداران
فوتبال به عنوان نماینده اعزامی در
قالب مشوقان تیم ملی فوتبال در
بازی های جام جهانی  2022فوتبال
بسيار حاشيه ساز شد.
مهدي جهانشاهي رييس هيات
فوتبال استان ،در همين راستا و نحوه
انتخاب اين دو ليدر توضيحاتي ارايه
داد و نظر و مالك هاي معرفي اين دو
ليدر راتوضيح داد :طبق گفته رياست
هيات استان ،مقامات فدراسیون
فوتبال و سازمان لیگ پیرو مکاتباتی
از مرداد ماه سال جاری از هیات
فوتبال درخواست معرفی ۲هوادار

(لیدر) را از هیات فوتبال استان
کرمان داشتند.
وي ادامه داد  :برای انتخاب این
افراد هیچ گونه توصیه ای به برگزاری
نظر خواهی عمومی و یا کسب اجازه
از فرد و افرادی به هیات فوتبال
نشده بود و هیات فوتبال استان برای
معرفی این افراد با در نظر گرفتن
سوابق و برخی مالحظات مرسوم
اقدام به معرفی این افراد داشته است.
جهانشاهي ادامه داد :هیات فوتبال
استان از سهمیه ای که فدراسیون
برای این هیات در نظر گرفته
استفاده کرده و به هیچ وجه سهمیه
های مذکور مربوط به باشگاههای

سالمند تنها بصورت تمام

پیروزی ارزشمند شهرداری سیرجان در خانه

خفیف بود .اتفاق عجیب اما حلقه بازیکنان
در انتهای بازی بود .حلقهای با میدانداری
مهدی طارمی که ایرانیها را امیدوار کرد که
میتوانند از این باخت در آینده عبور کنند.
حاال بايد منتظر ماند و ديد آيا تيم ايران در
دو بازي بعدي خود مي تواند آبروداري كند؟

داوران سیرجانی در مسابقات کشوری سوت می زنند

خدمات انجام شده از سوی هواداران
و لیدرهای واقعی فوتبال ،برخورد
قانونی با افرادی که طی روزهای
گذشته با طرح مسائل کذب و
اتهامات فراوان در فضای مجازی
زمینه ساز تخریب جایگاه هیات
فوتبال استان شده اند را حق طبیعی
خود می داند.
در پایان ضمن آرزوی سالمتی و
موفقیت ملی پوشان کشورمان در
بازی های جامجهانی قطر  ،برای
تمامی هواداران واقعی به عنوان
سرمایههای ارزشمند فوتبال استان
کرمان آرزوی سالمتی و موفقیت
می کنیم.

یک شرکت پیمانکاری در
معدن  3گهرزمین
از  2نفر سرویسکار

به همت کمیته داوران هيات فوتبال
سیرجان تعداد  ۴۰نفر به جمع داوران
شهرستان سیرجان اضافه و مراسم
معارفهی داوران جدید بانو و آقای این
هيات فوتبال برگزار شد.
در این مراسم که رييس هيات مدیره
باشگاه گلگهر ،سرپرست و دبیر هيات
فوتبال ،روسای کمیته های داوران،
آموزش و بانوان هيات فوتبال و تنی چند
ازپیشکسوتان داوری حضور داشتند،
بلوردی سرپرست هيات فوتبال ضمن
تبریک پیوستن داوران جدید به جرگه
داوران سیرجان گفت؛ الزمه پیشرفت
داوری ،آموزش و تجربه اندوزی است .ما
بستر تجربه را برایتان فراهم می کنیم
و بایستی شما نیز همواره بدنبال دانش

نوین داوری باشید.
در ادامه جهانشاهی رییس کمیته
داوران نیز در سخنانی یادآور شد که
آرزوی بزرگ در سر داشته باشید تا
موفق شوید .برای رشد باید هدف و نقشه
راهبرای خودتان تعریف کنید که هیچ
تعالی دور از دسترس نیست .در تالشیم
شما را به مسابقات کشوری اعزام کنیم و
این وظیفه ماست.
در ادامه مراسم از عباس نورمندی،
فهیمه اسفندیارپور و سارا موسایی پور به
عنوان داوران سیرجانی مسابقات کشوری
تجلیل شد .معرفی داوران جدیدکمیته
داوران هيات فوتبال سیرجان و بیان
نقطه نظرات و درخواست آنها ،پایان
بخش این جلسه تخصصی داوری بود.

آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی
به طور فوق العاده شرکت به ُبر سیرجان

شرکت بهبر سیرجان ثبت شده به شماره  638و
شناسه ملی  10860520273بدینوسیله از کلیه
سهامداران این شرکت دعوت به عمل می آورد تا
در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده این

وقت دعوت به عمل می آید

یک نفر نگهبـــان

مسکن رایگان +حقوق مناسب

دعوت به عمل می آورد:

دستور جلسه:

0917 822 3248

-3انتخاب روزنامه جهت درج آگهی های شرکت

0913 145 1326

جوشکـاری سیــار

َفنس کِشی -تعمیر در و پنجره  -اجرای سایه بان و...

09135320842 -09132794372

شرکت که در تاریخ  1401/09/12راس ساعت
 10صبح تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
-1انتخاب مدیران  -2انتخاب بازرسین

هیات مدیره شرکت به ُبر سیرجان

بهبر سیرجـان
اطالعیـه شرکت ُ

برای همنشینی با یک خانم

صورت گرفت؛
در چارچوب هفته چهارم رقابتهای لیگ برتر فوتبال
بانوان کشور ،روز یکشنبه بیست و نهم آبانماه تیمهای
کیان نیشابور و شهرداری سیرجان ساعت  ۱۳در ورزشگاه
امام علی(ع) سیرجان ،به مصاف هم رفتند و در نهایت تیم
شهرداری سیرجان موفق شد امتیاز این دیدار را از آن خود
کند.
در همین رابطه الهام بصیرینیا مدیرعامل باشگاه
فرهنگیورزشی شهرداری سیرجان یادآور شد :بانوان و
شیرزنان تیم شهرداری سیرجان آنطور که شایسته و
بایسته است؛ الگوی عینی پایبندی به ارزشها هستند و در
کنار ورزش حرفهای خود نسبت به رعایت اخالق حرفهای
و پهلوانی ،در راستای مسئولیتهای اجتماعی و فرهنگی
گام برمیدارند.
قبل از شروع این دیدار به مناسبت پاسداشت مقام شهدای
حادثه تروریستی حرم مطهر شاهچراغ(ع) مراسم تجلیل از
خانواده شهید علیاصغر لریگویینی دانشآموز هشت ساله
که در این فاجعه انسانی به شهادت رسید با حضور مسئوالن
ارشد شهرستان و سایر مسئوالن ورزشی و مدیران حاضر در
ورزشگاه برگزار شد .جامعه ورزشی بانوان سیرجان ضمن
تسلیت و همدردی با خانواده این شهید معزز ،مظلومیت
او را فراموشنشدنی دانست و از خانوادهی وی تقدیر کرد.
به گزارش روابطعمومی باشگاه فرهنگیورزشی شهرداری،
در نیمهی اول این دیدار هستی فروزنده توانست گل اول
را در دقیق ه  ،۱۵شبنم بهشت دقیقه  ۲۶و افسانه چترنور در
دقیقه  ۳۶از نقطه پنالتی برای شهرداری سیرجان به ثمر
برساند .نیمهی دوم نیز شاگردان مریم جهاننجاتی به ترتیب
در دقیقه  ۷۱توسط شبنم بهشت و دقیق ه  ۷۷توسط زهره
عرفانی دروازهی حریف را گشودند .در پایان ،این بازی با
نتیجهی  ۵بر  ۰به سود تیم شهرداری سیرجان پایان یافت.

آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی
فوق العاده شرکت به ُبر سیرجان

شرکت بهبر سیرجان ثبت شده به شماره  638و شناسه
ملی  10860520273بدینوسیله از کلیه سهامداران
این شرکت دعوت به عمل می آورد تا در جلسه مجمع
عمومی فوق العاده شرکت که در تاریخ 1401/09/12
راس ساعت  9صبح تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلســه:

 -1تغییر تعداد اعضای هیات مدیره و
اصالح ماده مربوطه در اساسنامه
 -2تغییر محل شرکت

هیات مدیره شرکت به ُبر سیرجان

بهبر سیرجـان
اطالعیـه شرکت ُ

از یک پرستار خانم

فوتبال استان نبوده است.
وي افزود :گویا مقامات فدراسیون
از باشگاههای فوتبال استان هم
مکاتباتی پیرامون اعزام لیدر
داشتهاند که این موضوع به هر دلیلی
انجام نشده است.
جهانشاهي ضمن گاليه از بعضي
دوستان گفت متاسفانه در روزهای
اخیر شاهد رفتارهای ناپسند و خارج
از عرف از سوی افرادی هستیم که
تنها خود را لیدر و هوادار فوتبال
کرمان می دانند ،موضوعی که
زیبنده هواداران همیشه همراه دیار
کریمان نیست .هیات فوتبال استان
کرمان ضمن احترام و قدردانی از

در ادامه بازیهای هفته چهارم لیگ برتر بانوان

معارفهی داوران جدید

حاشيه سازي اعزام هواداران فوتبال از استان كرمان

خبــر



تلفن سفارش آگهی09133475191 :
تلفن   42231335 :
سایتاینترنتیwww.sokhanetazeh.com :
پست الکترونیکیsokhan.tazeh@Gmail.com :
اینستاگرامSokhan_Tazeh :

عکس :سید محسن فروزنده

هفتهنامه سیاسی ،اجتماعی
صاحب امتیاز :بتولهاشمیمعصومی
مدیرمسوول :ابوالقاسم محمودآبادی
گرافیست و دبیر تحریریه :ساره میرحسینی
ویراستار :سارا سرمد
مدیر بازرگانی :مصطفی کریمی
پ :مهدوی کرمان
چا 
نشانی :سیرجان ،بلوار دکتر صادقی روبروی داروخانه آریا

زوم

ویترینآخر

گوناگون
اولتیماتوم ایران به عراق

آفتابنیوز :محمدکاظم آل صادق ،سفیر کشورمان در بغداد در گفت با شبکه
 ۷۰مدرک و سند به طرف ع راقی دادیم مبنی بر
العالم تاکید کرد که بیش از ۷۰
اینکه مجموعه های تروریستی در شمال این کشور حضور دارند .به دولت ع راق
 ۱۰روزه دادیم تا مجموعه های تروریستی مسلح را خلع
و اقلیم کردستان مهلت ۱۰
سالح کنند .سازمان موساد رژیم صهیونیستی از طریق خاک کردستان تاسیسات
حیاتی ما در کرمانشاه را هدف ق رار داد.

تغییر در وزارت راه /رستم قاسمی رفتنی شد

به گزارش عصر ای ران به نقل از یورو نیوز :ریيس پارلمان اروپا اعالم کرد :تا
اطالع ثانوی ارتباطات و گفتگوهای مستقیم میان این نهاد اروپایی و جمهوری
اسالمی ای ران قطع م یشود .روبرتا متسوال ،با اشاره به وقایع دو ماه اخیر ای ران
با استقبال از تحریم های بیشتر علیه جمهوری اسالمی ای ران خبر داد که
نمایندگان پارلمان تصویب کرده اند که تا اطالع ثانوی هیچ گونه تماس
مستقیمی میان پارلمان اروپا و همتایان رسمی در ای ران نداشته باشند.

دفاع کی روش از عملکرد تیم ملی!

ایسنا :کارلوس ک یروش ،سرم ربی تیم ملی فوتبال ای ران پس از شکست  6بر
 2تیم ملی ب رابر انگلیس اظهار کرد :ما تا آخرین توان جنگیدیم و شجاع بودیم.
آن چه در توان داشتیم را در زمین پیاده کردیم .وی ادامه داد :هنوز چیزی تمام
نشده و ما دو بازی دیگر در جام جهانی داریم و تالش م یکنیم که با موفقیت
آنها را پشت سر بگذاریم.

بیرانوند از بیمارستان مرخص شد

با سیاست

صفحه 6
پیرامون

آفتاب نیوز :سیدمحمد حسینی درباره برخی اخبار مبنی بر احتمال تغییر وزیر
راه و شهرسازی اظهار داشت :تغییر وزیر راه و شهرسازی جدی است و ق رار است
دولت یکشنبه هفته آینده گزینه پیشنهادی را در نامهای به مجلس معرفی کند.
معاون ریی سجمهور در پاسخ به سوالی درباره گزینههای پیشنهادی دولت ب رای
جایگزینی رستم قاسمی گفت :تا این لحظه آقای «مهرداد بذرپاش» گزینه اصلی
ب رای تصدی وزارت راه و شهرسازی است.

پارلمان اروپا روابط با ایران را قطع کرد

خداحافظیزیدآبادی

ن تی م ملی فوتبال ای ران که بعد از مصدومیت در دیدار ب رابر
ایسنا :دروازهبا 
انگلیس به بیمارستان منتقل شده بود ،مرخص شد .علیرضا بی رانوند در دقایق
 ۲۰۲۲قطر
ابتدایی دیدار تیم ملی فوتبال ای ران ب رابر انگلیس در جامجهانی ۲۰۲۲
از ناحیه بینی دچار مصدومیت شد و به بیمارستان منتقل شد تا اقدامات
پزشکی ب رای او انجام شود .در این زمینه خب رنگار ایسنا کسب اطالع کرد که
بی رانوند با بهبودی وضعیتش از بیمارستان مرخص شده است.

بدون شرح ...

احمد زیدآبادی ،روزنامهنگار ،در یادداشتی تلگ رامی با
عنوان «لحظۀ خداحافظی!» نوشت:
بازتاب مطلبی که خطاب به حامد اسماعیلیون نوشتم،
م را نسبت به آیندۀ این کشور از هر جهت روشن کرد؛ گرچه
پیش از آن هم ،ب رایم کم و بیش روشن بود.
از فحاشی چارپاداری تا تهدید به قتل و تجاو ِز جنسی،
بخشی از واکنش اف رادی بود که در فضای مجازی و
غیرمجازی به حمایت از آقای اسماعیلیون نثارم کردند.
من این سرزمین را سرزمین عطار و سنایی و مولوی و
خیام و حافظ و سعدی م یدانستم .هرگز فکر نم یکردم
بخشی از مردم این سرزمین روزی به این نقطه برسند .حاال
که رسیدهاند ،دیگر جای حضور من نیست .به هر حال،
من هم از پوست و گوشت و خون و عصب ساخته شدهام.
فشارها از همه سوست و من چنان تنها و غریب ماندهام
که مرگ را بر هموطنی با چنین اف رادی ترجیح م یدهم.
این لحظه ،لحظۀ خداحافظی من با سیاستی است که
م یخواهد با این شیوه و روش پیش برود .من این صحنه
را ترک م یکنم ،چون هیچ رگی در وجودم با آن سنخیت
ندارد و با سرتاسرش بیگانهام.
از این به بعد ،بر نوشتن کتابهایم متمرکر م یشوم و در
این کانال نیز فقط در بارۀ تاریخ و امور انتزاعی م ینویسم
و کالمی از آنچه در این کشور م یگذرد و خواهد گذشت،
نخواهم نوشت .این تصمیم برگشتناپذیر است.
اگر ممنوعالخروج نبودم و پاسپورت داشتم ،ب رای مدتی
به یاد دوران شکوفایی فرهنگ ای ران ،به سمرقند یا بخارا
م یرفتم و یا راهی ع راق م یشدم و به یا ِد لحظههای غ ربت
و مظلومیت علی در جوار مسجد کوفه ساکن م یشدم.
با این همه ،من عاشق وطنم هستم .ب رایش دعای خیر
م یکنم و این تنها کاری است که فع ً
ال از دستم برم یآید.

چوب حراج به دارایی کشور میان اعتراضات

آفتابنیوز :تیشه به ریشهی محیط
زیست ،حیاط خلوتی که دولتیها
سالهاست در آن کمکاری خودشان را
جستوجو میکنند ،گاهی به بهانهی
توسعه گردشگری و احداث مجتمعهای
تفریحی سبب تخریب جنگل میشوند،
گاهی هم برای اشتغالزایی در بخش
کشاورزی آب را تا قطره آخر از زمین بیرون
میکشند تا ایران خشک شود؛ حاال نوبت
خاک ،منابع و معادن رسیده است.
مدتی قبل سید رضا فاطمیامین ،وزیر
صنعت ،معدن و تجارت ،در بازدید از معدن
ذغال سنگ رضی در شهرستان رامیان
از پروژهای پرده برداشت که به تعبیر
عباس محمدی ،کارشناس محیط زیست
«بدترین شکل تغییر کاربری زمین است».
وزیر دولت ابراهیم رئیسی از برگزاری ۵
هزار مزایده در سه ماه آینده در خصوص
اکتشاف و واگذاری معادن در کشور خبر
داد و گفت« :این اقدام در نوع خودش کار
بینظیری است که به رونق معادن کمک
میکند و در حال پیگیری و انجام است.».
اما تالش بحثبرانگیز دولت برای
برگزاری  ۵هزار مزایده و اکتشاف معدن
چیزی نبود که در دل اعتراضات اخیر از
دیدهی فعاالن محیط زیست پنهان بماند،
طوریکه جمعی از فعاالن ،سازمانهای
مردم نهاد و کنشگران محیط زیستی در
نامهای خطاب به دولت نوشتند« :آیا صدور
مجوز معدنکاوی در بیش از  ۷۰درصد از
سطح منابع ملی کشور به معنای عبور از
اصول آمایش سرزمین ،توسعه و در نهایت
تهی کردن منابع کشور نیست؟»
در ادامه این بیانیه آمده است« :چنین
اقداماتی ،تیشه زدن بر ریشههای
محیطزیست این کشور و در حقیقت

تهدید حیات است و فرصتطلبان بدانند
که کنشگران این سرزمین همچنان
طبیعت این کشور را دیدهبانی میکنند و
اجازه نخواهند داد در میانهی درد و رنج
و گرفتاریهای مردم ،عدهای سودجویانه
این سرزمین را به تاراج بگذارند ،لذا
اعالم میکنیم که این مزایده چوب حراج
است بر منابع کشور ،منابعی که تضمین
کنندهی حیات در کشور عزیزمان ایران
است و آنچه در جریان است خالف منافع
عموم و سرزمین است که بایستی سریعاً
متوقف شود».
راستی دغدغه و نگرانی فعال محیط
بهراستی
اما ب ه
زیست چیست و چرا آنها صدای اعتراض
در مقابل برگزاری  ۵هزار واگذاری برای
اکتشاف معدن شدهاند .عباس محمدی
برای پاسخ به این پرسش به خبرآنالین
میگوید« :بزرگترین تهدید برای کرهی
زمین ،تغییر کاربری عرصههای طبیعی
است و معدنکاوی بدترین شکل تغییر
کاربری زمین است .در معدنکاوی،
هیچگاه امکان بازگرداندن زمین بهشکل
نخست وجود ندارد ،و حتی ترمیم نسبی
آن هم بسیار دشوار است».
این نگرانی بهنظر میرسد در دل مدیران
محیط زیست هم ایجاد شده ،طوریکه
حسن اکبری ،معاون محیط طبیعی ،وتنوع
زیستی سازمان محیط زیست در واکنش به
مزایده اخیر گفته« :موضوع مزایده  ۵هزار
واحد معدنی در کشور که از سوی وزارت
صمت مطرح شده بسیار نگران کننده
است ،چراکه بسیاری از گونههای حیات
وحش بهدلیل فعالیتهای معدنی در حال
نابودی قرار دارند.».
این فعال محیط زیست با بیان اینکه
معدن کاوی «تخریب جبرانناپذیر

چشماندازهای طبیعی است» خاطرنشان
میکند« :در معدنهای روباز ،آزاد شدن
مواد رادیواکتیو ،مواد آزبستمانند ،و
گردوغبارهای فلزی از مهمترین خطرها
در مرحلهی برداشت مادهی معدنی است.
در مرحلهی جداسازی مادهی مورد نظر از
سنگ و خاک نیز دوغاب ناشی از فعالیت،
موجب انتقال انواع مواد سمی به روانابها و
آبخوانها میشود .در معدنهای زیرزمینی
هم عوارض شدیدی مانند فرونشست
زمین ،آزاد شدن گازها و امواج خطرناک
مانند گاز سرطانزای رادون ،و تخریبهای
ناشی از دفع باطلههای معدن وجود دارد».
با این وجود همیشه یکی از بهانههای
فعالیت در دل محیط زیست ،تولید
ناخالص ملی و توجیههای اقتصادی مانند
درآمدزایی و اشتغالزایی بوده است .این
درحالیست که محمدی معتقد است
کسانیکه از برداشت سنگ و خاک
سرزمین ،سود بی دردسر و بیحساب
میبرند ،غالباً بهشکل اغراقآمیزی از
منافع معدنکاری برای اقتصاد کشور یاد
میکنند« ،آنان در این زمینه از آمارسازی
و خبرپراکنی بیپشتوانه ابایی ندارند».
با این وجود آنطورکه از اظهار نظر
رئیس سازمان محیط زیست پیداست،
قرار نیست  ۵هزار مزایده معدن کاوی به
فراموشی سپرده شود و شاید در بهترین
حالت فقط با نظارت این سازمان انجام
بگیرد ،طوریکه روز گذشته علی سالجقه،
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست
عنوان کرد« :قرار شده بهصورت دقیق
اسامی  ۵۰۰۰معدنی که قرار است واگذار
شود به سازمان محیط زیست اعالم شود
تا تمهیدات الزم در زمینه حفظ محیط
زیست صورت گیرد.

آگهي فراخوان تجدیدشده (نوبت دوم)
شماره /1401/04ف

شناسایي و ارزیابی شرکتها جهت انجام خدمات آزمایشگاهی
آنالیز نمونههای مرتبط با پروژه های اکتشافی

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد به منظور« انجام خدمات آزمایشگاهی آنالیز

نمونههای مرتبط با پروژه های اکتشافی» اقدام به شناسايی و ارزيابی اشخاص واجد صالحیت نمايد .لذا
متقاضیان ميتوانند جهت اخذ اسناد فراخوان به وبسايت اين شركت به نشانی  WWW.GEG.IRبخش

مناقصه و مزايده مراجعه و اسناد مذكور را دانلود نمايند و پاكت خود را كه حاوي مدارك خواسته شده
جهت شناسايي و ارزيابي ميباشد ،حداكثر تا تاريخ يکشنبه مورخ  1401/09/13به نشاني دفتر كمیسیون
معامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مركزی تهران تحويل نمايند .شركت در فراخوان حاضر و ارسال پاكت
هیچگونه حقی جهت ارجاع كار ايجاد نمی نمايد.

کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر

در پارکهای سطح شهر (بوستان سعدی ،بوستان بانوان ،بوستان مسافر)

شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مزایده عمومی(شرح مختصر؛اجــاره ساختمــان ها و

ابنیه موجود در پارکهــای سطـح شهــر (بوستـان سعدی ،بوستان بانوان ،بوستان مسافر)
سال  1401به شماره  20010090872000005را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهــد شــد و الزم است
مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را
جهت شرکت در مزایده محقق سازند.

تاریخ انتشار مزایده در سامانه :چهارشنبه تاریخ  1401/08/25می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مزایده تا ساعت  13:00روز شنبـه تاریخ 1401/09/05

مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد :از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت  19:00روز سـه شنبـه تاریخ 1401/09/15
زمان بازگشایـی پاکت ها :ساعت  11:00روز چهارشنبــــه تاریخ 1401/09/16

اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار :جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

آدرس :سیرجان -بلوار شهید زندی نیا ،مجتمع سازمانی شهرداری
اطالعات تماس سامانه ستاد :جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس)021( 41934 :
دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768
مدرییت ارتباطات شهرداری سیرجان
تلفن)034( 4233 0055 :

تجدید مزایــده شهـرداری سیرجان ( نوبت دوم )

فراخوان تجدید مزایده عمومی اجــاره ساختمان ها و ابنیه موجود

