
گنبدی،  خانه های  و  کوچه باغ ها  و  قدیم  بافت  همه ی  از 
نمانده.  چیز  هیچ  هماشهر  منطقه ی  در  آجری  خشتی، 
و  ایرانیتی  سقف  خانه های  را  زیبایی ها  آن  همه ی  جای 
تخریب  را  است. همه  و سیمانی گرفته  بلوکی  دیوارهای 
کردند طوری که اگر یک ناشناس از تنها خیابان هماشهر 
بگذرد، فکر می کند کل تاریخچه ی این روستاهای به هم 
پیوسته در منطقه قهستان سیرجان، نهایت به بیست سال 

قبل برگردد!
همین  فقط  مانده  زیبا،  قاجاری  خانه های  آن  همه ی  از 

بادگیر و یک برج خشتی که آن طرف تر از این بادگیر در 
کنار حسینیه ی قدیم سعادت آباد قرار دارد. 

این عکس و این متن را در اینجا منتشر نمی کنیم که فردا 
بروند شبانه  فرهنگی  میراث  تملک  ترس  از  ملک  وارثان 
تخریبش کنند. بادگیری را که سال ها بی مهری را تحمل 
فرهنگی  میراث  راحت.  نه. خیال تان  مانده.  و سرپا  کرده 

کشور و به ویژه استان ما بی رمق تر از این حرف هاست. 
آینده  در  که  می نویسیم  تاریخ  برای  فقط  را  ستون  این 
فعاالن فرهنگی و مذهبی هماشهر نگویند ما نفهمیدیم و 

چرا کسی هم به ما نگفت که یک نمونه از معماری اهالی 
قدیم منطقه را برای یادگار نگه داریم. 

خانه ها ی  انبوه  بازمانده  تنها  ارزش  با  بادگیر  این 
گنبدی ئی ست که در مجاورت حسینیه ی قدیم سعادت آباد 
در  می توانند  هماشهر  شهرداری  و  شورا  داشت.  وجود 
راستای عمل به مسوولیت فرهنگی خود، با خرید این خانه 
از وارثان، هم دستی به سر و روی این بادگیر بکشند و آن 
را برای یادگار از گذشتگان به طور اصولی مرمت کنند و هم  
می توانند زمین اطراف این یادگیر را به اضافه برج خشتی 

تبدیل به مکانی فرهنگی برای هماشهر کنند. 
دوستان باور کنید که اگر این سال ها خبرهای 
خوبی از آن منطقه  مخابره نمی شود، فقط و 
متوازن  توسعه ی  به  بی توجهی  به خاطر  فقط 
رشد  کمیت  نظر  از  منطقه ای  اینکه  است. 
پیدا کند و جمعیتش افزوده شود اما ساکنان 
فکر کنند که به هویت تاریخی خاصی متصل 
نیستند و امکانات فرهنگی ئی هم به آن ها داده 

نشود.

پیشنهادی برای شورا و شهرداری هماشهر

تا دیرنشده، فرهنگ و هویت را دریابید

شماره 627
12 آذر 1399 فرهنگ

7  راه دانا: جلسه هماهنگی برنامه های هفته جهانی معلولین با حضور مشاور ارشد مدیر کل بهزیستی، و دیگر مسوولین بهزیستی برگزار 
شد. در این نشست ابتدا احمدی پور معاون توانبخشی بهزیستی استان کرمان با اشاره به ۱۳ آذر روز جهانی معلولین گفت: شعار روز جهانی 
معلولین امسال »ساخت جهانی بهتر پس از کرونا برای افراد دارای معلولیت« است و بر همین اساس همکاران ما برنامه های متنوعی را در 
حوزه های فرهنگی اجتماعی و ورزشی برای هفته جهانی معلولین در نظر گرفته اند. وی با اشاره به برگزاری اولین جشنواره عکس و فیلمهای 
کوتاه ۱۰۰ ثانیه ای ویژه افراد دارای معلولیت عنوان کرد: امیدواریم با مشارکت شهرداری در این جشنواره بتوانیم روحیه سرزندگی و نشاط 

را در افراد دارای معلولیت ایجاد نموده و در راستای شکوفایی استعدادها و خالقیت و ابتکار جانعه معلولین استان گام برداریم.

برگزاری اولین جشنواره عکس و فیلم ۱۰۰ ثانیه ویژه معلوالن کرمان
خبــر

باشگاه خبرنگاران: مدیرکل کمیته امداد استان کرمان با حضور در سیرجان، به همراه فرماندار 
ویژه سیرجان و مسئوالن شهرستان از پروژه در حال احداث منازل مسکونی مددجویان کمیته امداد 
بازدید کرد. مدیرکل کمیته امداد استان کرمان با اشاره به اقدام ارزشمند طرح خودکفایی مددجویان 
سیرجان، گفت: برای بر طرف کردن مشکل مسکن مددجویان در صورتی که مسئوالن شهرستان، 
زمین در اختیار این نهاد قرار دهند ما آمادگی داریم برای کلیه مددجویان فاقد مسکن، مسکن مناسب 
احداث و در اختیار آن ها قرار دهیم. رییس کمیته امداد امام خمینی )ره( سیرجان گفت: تاکنون ۴۰ 
واحد مسکونی احداث و تحویل مددجویان شده  و تعداد ۶۰ واحد دیگر نیز در حال احداث می باشد.

رفع مشکل مسکن 
مددجویان 
کمیته امداد

یاد سهراب عیساپور به خیر. روز یکشنبه همین هفته، 
یک آن گمان کردم زنده شده و برگشته تا دل غمزده و 
تنهای ما مردم سیرجان را در یک صبح پاییزِی خلوت، 
باز کند و گویی دارد با سازش ندای دل ما را می خواند و 
می گوید: من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید/ قفسم برده 

به باغی و دلم شاد کنید.«  
اما نه. این صدای پای سهراب نبود. صدای سازش هم نبود. 
اما نفس سهراب بود. نفس سهراب بود که این بار داشت 
از گلوی یار قدیمی اش نغمه  می سرایید: »آی حمومی، آی 
حمومی، آب حمام تازه کن...« آهنگ این ترانه را که در 
ذهن خود تداعی کنید، به نغمه ای می رسید که این روزها 
ساز سرنای یک نوازنده در خیابان های مرکزی سیرجان 
گوش  ها را نوازش می دهد. وقتی دلگیر و غمگین از این 
نوازنده ی  می گذشتم،  خیابان  از  کرونازده  تلخ  دوران 
را  شادی  و  امید  برق  که  دیدم  را  میانسالی  سبزه روی 
خوش  را  حالت  طوری  سازش  می داد.  هدیه  مردمش  به 
می کرد که دوست داشتی اسم سازش را سرنای خوشحال 
بگذاری و پشت پا بزنی بر همه ی غم های جهان، پیش از 
رو  آبی  انگار  آهنگش  خزان.  کند  را  ما  رخ  گلشن  آنکه 
آتش دل ها بود. همشهریان هرکس پیاده از کنار نوازنده 
می گذشت به پاس آن حس خوبی که یافته بود، دستی 

در جیب می کرد و به حد بضاعت اسکناسی را به نوازنده 
می داد. آهنگ که تمام شد، در میانه ی نفس تازه کردن 
مرد نوازنده و نواختن آهنگ بعدی، فرصت را برای زدن 

یک گپ کوتاه با او غنیمت شمردم.

شاد  از  بهتر  هنری  چه  گرم.  نفس تون  شما.  به  درود   
کردن دل مردم و ایجاد امید در این اوضاع و شرایط.

نباید  برمیاد  دستش  از  کاری  که  هرکسی  دیگه.  بله 
کوتاهی کنه.

  اسمتون چیه استاد سرنا نواز؟
محمد پوراسدی.

سهراب  یاد  زنده  یاد  و  شنیدم  رو  سازتون  صدای   
سهراب هایی  مثل  هنوز  که  خوشحالم  افتادم.  عیساپور 

در دیار ما هستند.
خدا بیامرزدش. همکار بودیم.

 اهل سیرجان هستید؟
بچه حاجی آبادم اما چند سال هم سیرجون می نشستم. 
بین حاجی آباد و سیرجون میرم و میام. در رفت و اومدم.

  چند سال دارید؟
۶۰ سال.

  شغل تان از اول همین بوده.

ها دیگه. البته نه توی خیابون. توی عروسی ها می زدم. اما 
کرونا عروسی ها رو تعطیل کرده.

  پس برای خرج خانه ناچار به خیابان آمدید؟
میرم.  هنوز  گرمسیر  منطقه  البته  لقه.  و  تق  عروسی ها 
چون من اونجا قراره فقط طبق رسم و رسوم مردم منطقه 
باز، عروس و  توی فضای  و  روز  گرمسیر یک ساعت در 
داماد رو همراهی بکنم. برای همین اون مدل عروسی ها 
هنوز پابرجان و من رو دعوت میکنن. اما توی سیرجون 

دیگه عروسی نرفتم توی دوران کرونا. 
 عروسی ئی چند می گرفتید؟

داماد می گفت مثال یک ساعت بزن و دویست-سیصدتومن 
می داد.

 پس معیشت تان در دوران کرونا سخت شده؟
از چه نظر؟

 از نظر مشتری برای ساز و دهل.
خب بله االن عروسی نیسته دیگه. برا همین اومدم توی 

خیابون میزنم. 
شما  از  حمایتی  نیستید؟  چیزی  هنرمندانی  بیمه   

نمی شود؟
نه. بیمه نکردم خودم رو.

 زن و بچه هم دارید؟

بله. هفت تا بچه دارم.
 از خانواده ت بگو 

دوماد  و  عروس  همشون  بچه هام 
شدن. 

ادامه  رو  شما  راه  کدام شان  هیچ   
دادن؟

بله. پسر کوچیکیم.
زنده  را  هنرتان  پس  خوب.  چه   
ساز  کجاها  پسرتان  داشته اید.  نگه 

می زند؟
اونجاست.  خونه ش  حاجی آباد. 
همون جا هم توی جشن ها دعوتش 
می کنن. یعنی دعوتش می کردن توی 

عروسی ها  که کرونا خراب کرد.
یاد  کسی  چه  از  را  نوازی  سرنا   

گرفتید؟
بچه بودم. عالقه پیدا کردم و رفتم دنبالش.

 پدرتان رنا نواز نبود؟
نه. پدرم دندونساز بود. من خودم عالقه پیدا کردم و رفتم 

سورنا خریدم و خودآموز یاد گرفتم. 
هیچ  هم  مسووالن  دعوت  به  مراسم ها  و  جشنواره ها   

وقت شرکت کرده اید؟
وقت  هر  زدم.  جشنواره ها  توی  بخواد  دلت  تا  بله. 
جشنواره ای بوده دعوت کردن. اون هم یه منبع درآمدم 
بود که خب فعال اون هم ول شده. مگه اینکه 22 بهمن و 

این جور یادبودها خبر بدن.

     حسام الدین اسالملو

گپی با نوازنده ی دوره گرد ُسرنا در خیابان های سیرجان

ساعتی که حال شهر خوب شد
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  درگاه سامانه تدارکات 
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 1399/09/05 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 12:00 روز یکشنبه تاریخ 1399/09/16
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 12:00 روز شنبه  تاریخ 1399/09/29
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 16:00 روز یکشنبه  تاریخ 1399/09/30 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف- آدرس: سیرجان- بلوار شهید زندی نیا، مجتمع سازمانی شهرداری  و تلفن 42338102-3 - 034

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

دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
 عملیات بهسازی پارک کتابخانه مکی آباد واقع در شهرک فدک 

سازمان سیما، منظر و فضای سبز سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح 

شماره  به  فدک(  شهرک  در  واقع  آباد  مکی  کتابخانه  پارک  بهسازی  عملیات  مختصر: 

2 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 0 9 9 0 9 0 5 4 9 0 0 0 0 0 9

اصالحیه آگهی فراخوان مناقصه عمومی واگذاری امور
 مربوط به پروژه تکمیل مرکـز بهداشتی درمانـی هماشهــر 

دانشکده علوم پزشکی سیرجان در نظر دارد»مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور مربوط به پروژه تکمیل 
مرکز بهداشتی درمانی هماشهر « به شماره 2099092962000024 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و 
 www.setadiran.ir  بازگشایی پاکت ها از طریق در گاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
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 1399/09/10 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت  14:00 روز  دوشنبه  تاریخ 1399/09/17     
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14 روز  شنبه   تاریخ 1399/09/29 

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 روز  یکشنبه   تاریخ 1399/09/30 
زمان  جلسه توجیهی: ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 1399/09/24 

جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها به آدرس ذیل مراجعه نمایند. 
الف: آدرس : بلوار سیدجمال جنب پارک ترافیک دانشکده علوم پزشکی   و تلفن:42340625

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

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده )نوبت دوم( 

شمــــاره 99/29/ع
شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد »تجهیـز سالــن تیرانــدازي بـــا 

تفنگ بادي مجموعه ورزشي « خود واقع در شهر سیرجان را از طریق برگزاري مناقصه عمومي به 
آدرس  به  مناقصه  اسناد  اخذ  جهت  مي توانند  پیمانکاران  لذا  نماید.  واگذار  شرایط  واجد  پیمانکار 

الکترونیکي WWW.GEG.IR  مراجعه  و اسناد مذکور را از قسمت تأمین کنندگان و مشتریان - 

مناقصه ها دانلود نمایند . مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي 14 روز دوشنبه مــورخ 99/9/24 در 

محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازدید از محل 

اجراي موضوع مناقصه روز  سه شنبه مورخ 99/9/18 مقرر شده است. شرکت معدني و صنعتي گل 

گهر در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

مدیریـت قراردادها و معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 
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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 1399/09/05 می باشد.

تاریخ  شنبه  روز   18:00 ساعت  تا  مناقصه  اسناد  انتشار  تاریخ  از  سایت:  از  مناقصه  اسناد  دریافت  زمانی  مهلت 
1399/09/15

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ  دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبه  تاریخ 1399/09/25
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 17:00 روز چهارشنبه  تاریخ 1399/09/26 

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  مناقصه عمومی یک مرحله ای 
خریـــد چمــــن مصنوعـــــی زمین بازی فوتبـــــال

چمن  خرید  مختصر:  )شرح  خدمات  عمومی  مناقصه  دارد  نظر  در  سیرجان  شهرداری 

2  را از طریق سامانه  0 9 9 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 9 9 مصنوعی زمین بازی فوتبال ( به شماره 

تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.


