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8 برنا: معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان با اشاره به نقش رسانه ها 
در اطالع رسانی دقیق و مسئوالنه گفت: رسانه ها و خبرنگاران فعال تجلیل می شوند. 
محمد صادق بصیری در جلسه شورای اطالع رسانی استان کرمان با تاکید بر اهمیت 
ارزیابی رسانه ها اظهار داشت: مدیرانی که در حوزه اصحاب رسانه و نشست های 
خبری ورود کرده اند طعم خوب آن را چشیده اند و توانستند حرف خود را بزنند. 

وی از مدیران خواست تا تعامل بیشتری با رسانه ها داشته باشند. 

رسانه ها و خبرنگاران 
فعال تجلیل می شوند 

ایرنا : به گفته سرپرست فرمانداری ویژه سیرجان از مجموع ۴۸پروژه قابل افتتاح در هفته دولت امسال ، پنج طرح عمرانی و فرهنگی 
آن با اعتبار ۳۲۴میلیاردریال در منطقه زیدآباد این شهرستان نیز مورد بهره برداری قرار گرفت. سهراب بهاءالدینی شامگاه دوشنبه 
مراسم افتتاح طرح های هفته دولت منطقه زید آباد افزود : در طول هفته دولت  مجموعا ۴۸ طرح عمرانی و فرهنگی با اعتبار یکصد 
میلیارد تومان به بهره برداری خواهند رسید که نقش مهمی در تقویت زیرساخت های توسعه و اشتغال این شهرستان خواهد داشت 
.وی عمده طرح های افتتاحی در زیدآباد را شامل طرح آسفالت معابر و  راههای روستایی ، افتتاح پارک انقالب به مساحت ۹۰۰ 

متربرشمرد.

سازمانهایی  ها  شهرداری  فرهنگی هنری  سازمان های 
عمومی،  غیردولتی و مستقل هستند. که بودجه آنها توسط 
شهرداری ها تامین می شود. توسعه فرهنگی،  تعمیق معرفت 
دینی،  تقویت زیبایی طلبی و حقیقت جویی انسان ها، شاد 
زیستی همراه با روحی سازنده و کسب مهارت های زندگی 
اجتماعی نیازهای اساسی هستند. که این سازمان ها در پاسخ 
به آنها موجودیت یافته اند.این سازمان ها با در اختیار داشتن 
تعداد زیادی مراکز فرهنگی و هنری،  فرهنگسرا،  نگارخانه،  
کتابخانه و غیره می توانند سهم زیادی در فرهنگ شهروندان 
داشته باشند. اما شهرداری سیرجان کامال مستثنا از این مهم 
فرهنگی  ارتقای بخش  در جهت  و تالش چشمگیری  است 
جامعه نداشته است از همین رو سخن تازه این هفته سعی 
کرده است که این مشکل را ریشه یابی کند. رضا سروش نیا 
شهردار سیرجان و حسن خدامی عضو کمیسیون فرهنگی 
شورای شهر از پاسخگویی به سواالت خبرنگار ما سر  باز زدند

      نوظهوری بنام پیوست نگاری 
 وحید حسینی مسوول شورای فرهنگی شهرداری سیرجان 
قالب  در  شهرداری  فرهنگی  حوزه  جدید  عملکرد  نحوه  از 
پیوست نگاری چنین گفت: دی ماه گذشته طی حکمی به 
عنوان مسوول شورای فرهنگی شهرداری سیرجان ازسوی رضا 
سروش نیا شهردار سیرجان انتخاب شدم، باتوجه به فعالیت 
هایی که در این زمینه داشتم با اشتیاق کامل پذیرفتم دیدگاه 
من  که  بود  اینگونه  فرهنگی  مسائل  درمورد  شهردار  آقای 
پیوست هایی فرهنگی برای مسائل مهم شهرداری درسال۹۹ 
باتوجه به بودجه ی فرهنگی که تخصیص شده تدوین کنم، 
کار بسیار نوینی بود که دربرخی از شهرداری های شهرهایی 
چون مشهد، اصفهان و کاشان صورت پذیرفته  که این امر به 
پیوست نگاری فرهنگی معروف است، موظف بودم به عنوان 
مسوول این پست یک شورای فرهنگی تشکیل دهم و کمیته 
های مورد نظر را بابت هرموضوع انتخاب کنم که به مجموع 
آن شورای فرهنگی می گویند. کارسختی بود که بتوانیم بار 
فرهنگی اهل فن را در یک قالب مشخص دور هم جمع کنیم 
و بصورت یک پیوست ارائه دهیم. رفته رفته با توجه به بودجه 
هایی که متعلق به بخش های عمرانی و فضای سبز سازمان 
سیما منظر و فضای سبز شهری است که برای امسال درنظر 
گرفته شده بود پرداخته شود ازهمین رو جلسات متعددی 

صورت پذیرفت تا بتوانیم این پیوست ها را تدوین کنیم
پسماند و ترافیک

حسینی در ادامه گفت وگو چنین گفت: حوزه ی ترافیک 
شهری را نیز موضوع مورد نظر این پیوست ها قرار دادیم چون 
به دلیل افزایش جمعیت شهرنشینی سالهای آتی شهر میزبان 

ترافیک سنگینی خواهد بود دراین موضوع جلسات متعددی  
بامسوولین ترافیک شهری اعم از فرماندهی پلیس راه و نیروی 
حوزه ی  فرهنگی  پیوست  توانستیم  و  شد  برگزار  انتظامی 
ترافیک را نیز تنظیم کنیم و درحال حاضر مشغول به تهیه ی 
پیوست  هستیم،  سبز  فضاهای  به  مربوط  فرهنگی  پیوست 
نگاری درظاهر شاید کارساده ای باشد اما نیاز به بارش فکری 
و جلسات متعدد دارد. ارتباط مان را با اهالی فرهنگ و هنر 
خوب حفظ کرده ایم و امیدواریم این ارتباط را گسترش دهیم 
خواهشی که از فرهنگیان و هنرمندان شهرستان داریم این 
است اگر قابلیت کمک به ما را دارند دریغ نکنند و درصورت 
پیشنهاد طرح با بنده درارتباط باشند. همچنین دراین حوزه 
دوست داریم با ادارات فرهنگی شهرستان بیشترتعامل داشته 

باشیم.
حسینی در ادامه افزود حوزه ی فرهنگ و هنر حوزه ای است 
که باید از مدارس آغاز شود در بحث پسماند قبل از کرونا از 
ادارات و مدارس شروع کردیم و باید برنامه های مان را بر اساس 
شیوع این بیماری تنظیم کنیم. وی در آخر گفت:  بااینکه در 
هرسیستم اداری قوانین دست و پاگیری وجود دارد و روند 
کار را کند میکند اما پیوست نگاری های فرهنگی بعد از تایید 
توسط شهردار جهت تصویب به شورا فرستاده میشوند و انشاهلل 

این مصوبات الزم االجرا خواهند شد.
در ادامه ی گفت و گو پیرامون مسائل فرهنگی شهرداری و 
تعامل گفته شده با اداره های فرهنگی شهرستان چون ارشاد 
و فرهنگ اسالمی به سراغ مجید پور محسنی ریاست این 

اداره رفتیم.
پورمحسنی صحبت هایی در تقابل با وحید حسینی 

داشت و چنین گفت:
بر اساس وظایف ذاتی و قانونی مسوولیت های فرهنگی و 
اجتماعی شهرداری ها کمتر از مسوولیتهای عمرانی نیست.  
شهرداری های و شوراهای شهر بازوی اصلی واجرایی مطرح 
درحوزه اجتماعی و فرهنگی هستند. ونیازهای فرهنگی جامعه 
کم از نیازهای عمرانی جامعه نیستند.  شوراها منتخب مردم و 
شهرداران منتخب شوراها هستند. ماده ی اول قانون تشکیل 
را  تشکیل شوراها  اصلی  اهداف  از  یکی  به صراحت  شوراها 
کمک و تسهیل در امر پیشبرد برنامه های فرهنگی، اجتماعی، 

بهداشتی و غیره می داند به نحوی که باعث آرامش روانی 
در سطح جامعه گردد و کاهش آسیب های  اجتماعی را به 
دنبال داشته باشد. درسالهای اخیر دغدغه ی اصلی مقام معظم 
رهبری تاکید بر کاهش آسیبهای اجتماعی در سطح جامعه 
بوده است دراین راستا وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با تدوین 
ارائه  به  اقدام  با شهرداری ها  طرح های مشارکتی خصوصا 
ی سه طرح عمده که موجبات توسعه ی  فرهنگی و هنری 
جامعه،  ایجاد جاذبه های مشارکت از قبیل مکانهای هنری 
باعث توسعه ی گردشگری، ایجادروحیه ی نشاط و شادابی، 
توسعه ی مشارکت های مردمی، توسعه ی فرهنگ مطالعه 
و غیره نموده است ولی این امر متاسفانه نه تنها باعث تعامل 
بیشتر فی مابین اداره ی فرهنگ و ارشاد اسالمی سیرجان با 
شهردار محترم و مجموعه ی شهرداری نگردیده بلکه ما عمال 
در بحث راه اندازی گذرهای فرهنگ و هنر، پایتختی کتاب، 
شهرهای خالق و شاخص درحوزه ی فرهنگ و هنر توفیق 
حاصل ننموده ایم. متاسفانه  یا ما نتوانسته ایم به درستی این 
موضوعات مهم را به شهردار محترم منتقل نماییم و یا اینکه 

عمال عزمی یا برنامه ای دراین رابطه در شهرداری سیرجان 
وجود ندارد، شهردار کلیددار و سفیر هر شهر در حوزه های 
بطور  سالهای ۹6و۹7  در  سیرجان  شهر  میباشد.   مختلف 
جد کاندیدای پایتخت کتاب ایران بوده است و دراین زمینه 
تالش های سخت کوشانه ای از سوی کارشناسان و دلسوزان 
حوزه ی توسعه و ترویج مطالعه انجام شد و حتی در سال۹7 
از میان۹۰ شهر کاندیدای این طرح سیرجان به مرحله ی 
۲۰ شهر پایانی منتخب راه یافته بود ولی متاسفانه با عدم 
حمایت شهرداری سیرجان که از ارکان اصلی این طرح بود 
موفقیت هایی دراین رابطه حاصل نگردید درسال۹۸ باتوجه به 
ظرفیت به وجود آمده در حوزه ی هنر گلیم بافی و انتخاب این 
شهرستان بعنوان شهرجهانی گلیم  ازسوی مجامع بین المللی 
موجود  پتانسیل  به همچنین  هنر  این  تالشگران  و زحمت 
درحوزه ی تئاتر شهرستان و در برگزاری  میزبانی موفقیت 
آمیز جشنواره ی تئاتر استان برگزاری دو دوره ی جشنواره 
ی داستان آهن باهمت هنرمندان و فعاالن، با این سه هنر 
شاخص رسما در قالب کاندیدای  شهرهای حوزه ی خالق قرار 

گرفتیم ولی باز هم متاسفانه با عدم حمایت حتی درزمینه ی 
امضای فرم های کاندیداتوری از سوی شهرداری روبه رو شدیم 
و عمال این فرصت گرانبها را در امر توسعه ی فرهنگی و هنری 
از دست دادیم متاسفانه از این دست بی مهری ها در امر تعامل 
فرهنگی که پیامدهای آن متوجه کل جامعه که هنرمندان 
نمایندگان آنان به جهت رشد و اعتالی آن هستند کم نبوده 
و ازاین دست  می توان به عدم مشارکت و تعامل دربرگزاری و 

میزبانی فعالیت ها جشنواره ها و... اشاره نمود.
پور محسنی در ادامه افزود: بانگاهی اجمالی به مشارکت 
حتی  و  استان  مراکز  استان،  شهرهای  در  شده  انجام  های 
شهرهای مختلف کشور  فی مابین حوزه ی فرهنگ و هنر و 
شهردای ها  در راه توسعه و ترویج فرهنگ و هنر که زمینه ی 
رشد و تعالی جامعه را به دنبال دارد و متوجه کم اقبالی این 
موضوع در میان مسووالن محترم شهرداری سیرجان به این 
حوزه میشویم، البته در سنوات اخیر تعامالتی مابین حوزه ی 
فرهنگ باکمیسیون فرهنگی شورای شهر به همت ریاست این 
کمیسیون اهتمام پذیرفته که به اعتقاد من این تالشها نیز در 
هزارتوی پیچیده ی شهرداری سیرجان راه به جایی نخواهد 

برد و اصوال من به این امر خوشبین نیستم.
الزم به ذکر است جلسات محدودی دراین رابطه به همت 
کمیسیون فرهنگی شورا و چند نفر از دلسوختگان این حوزه 
برگزار شده ولی از دیگر کارشناسان و خبرگان این حوزه که 
نقش عمده ای میتوانند در جهت زیباسازی شهر، بهداشت 
روحی و روانی و غیره داشته باشند بطور جد پیگیری انجام 
نشده و به نوعی اختیارات شرکت کنندگان و برگزار کنندگان 

این جلسات محدود به همان جلسات میباشد.
حوزه معاونت فرهنگی، نگین و پیشانی هرشهرداری است. 
تعیین و اولویت بندی مباحث فرهنگی و مدیریت یک پارچه 
اجتماعی  و  فرهنگی  وظایف حوزه ی  از عمده  اختیارات  با 
شهرداری ها است و به اعتقادبنده میباسیت دراین حوزه فرد 
متخصص و آشنا به امور با اختیارات کامل به کارگمارده شود.

البته من نمیدانم چنین حوزه ی درشهرداری درحال حاضر 
باوظایف و اختیارات موردنظر وجود دارد یاخیر؟ ولی درسالهای 
اگر حمایتهای شرکت های معدنی و صنعتی منطقه  اخیر 
هیچ  نبودند.  آن  بومی  مدیران  و  گهر  گل  شرکت  خصوصا 
فعالیت فرهنگی وهنری دراین شهرستان انجام نمی پذیرفت.

شورا پل ارتباط بین شهر و هنرمندان
رییس اداره ارشاد در پاسخ سوال سخن تازه من باب واسطه 
شدن شورا با هنرمندان جهت برنامه ریزی فرهنگی چنین 
گفت: چون شورا به نوعی خودش را منتخب جامعه میداند و 
پاسخگوی این امر به مردم است کارهایی انجام شده اما دراین 
موارد جزیی نیز تیغ شورا کند و در پیچ و تاب سیستم اداری 

شهرداری عمال راه به جایی نبرده است.

بررسی تعامالت فرهنگی شهرداری با دیگر ارگان های ذیربط؛

مسوولیت فرهنگی و فرهنگ بی مسوولیتی

       معظمه صادقی نژاد

افتتاح پنج طرح عمرانی و فرهنگی در زیدآباد سیرجان
خبــر
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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 1399/05/29 می باشد.

تاریخ  تا ساعت 18:00 روز دوشنبه  اسناد مناقصه  انتشار  تاریخ  از  از سایت:  مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه 
1399/06/10

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ  دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز پنج شنبه  تاریخ 1399/06/20
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 17:30 روز شنبه  تاریخ 1399/06/22 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف- آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها و تلفن 41325077 - 034

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 021-41934 
دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

فراخوان  تجدید  مناقصه عمومی یک مرحله ای 
تهیه مصالح و احداث میـــدان و آب نمـــای پـــارک بلــوار قائــم

و  مصالح  تهیه  مختصر:  )شرح  خدمات  عمومی  مناقصه  دارد  نظر  در  سیرجان  شهرداری 

2  را از  0 9 9 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 5 0 احداث میدان و آب نمای پارک بلوار قائم ( به شماره 

طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده 
شماره 99/23/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد» تامین تجهیزات و اجرای شبکه برق 20 
کیلو ولت هوایی جهت برقرسانی به چاه P5 شرکت معدنی و صنعتی گل گهر  واقع در قطار بنــه«

كليه  لذا  نمايد.  پيمانكار واجد شرايط واگذار  به شركت  برگزاري مناقصه عمومي  از طريق  را   
متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR  مراجعه 
و اسناد مذكور و دستورالعمل ارزيابي كيفي و فني  را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين 
كنندگان از قسمت - مناقصه و مزايده  دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 
روز چهارشنبه مــورخ 99/06/19 در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر 
مركزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي پروژه روز چهارشنبه مورخ 99/06/12 براي 
متقاضيان بالمانع مي باشد ، الزم به ذكر است شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول و يا رد  هر 

يک يا تمام پيشنهادات واصله بدون نياز  به ذكر دليل و بدون جبران خسارت  مختار مي باشد  .

مدیریـت قراردادها و معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي مناقصه عمومي شماره 99/29/ع
شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » تجهیز سالن تیراندازي با تفنگ 
بادي مجموعه ورزشي « خود واقع در شهر سيرجان را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به 
به  مناقصه  اسناد  اخذ  جهت  مي توانند  پيمانكاران  لذا  نمايد.  واگذار  شرايط  واجد  پيمانكار 
آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR مراجعه  و اسناد مذكور را از قسمت تأمين كنندگان 
و مشتريان - مناقصه ها دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز سه شنبه  
مــورخ 99/6/18 در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران 
مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز سه شنبه مورخ 99/6/11 مقرر 
شده است. شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يک از پيشنهادات بدون نياز به 

ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

مدیریـت قراردادها و معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 


