انعکاس

نماینده محترم مردم سیرجان در مجلس شورای اسالمی ،جناب حسن پور ،با سالم و احترام.احتراماً معروض میدارد که ظلم بزرگی که در حق مردم ساکن در حوزه انتخابیه جنابعالی صورت میگیرد این است که از تمام
سخن همشهریان:
ِ
قطارهای مسافری که از سیرجان عبور میکنند ،مردم سیرجان سهمیه ای ندارند ،از هر قطار مسافری که از سیرجان عبور میکند ،یک یا دو کوپه ،سهمیه سیرجان است ،که این سهمیه در برابر جمعیت سیرجان و رفت و آمدهایی که بخاطر مناطق
صنعتی این منطقه به سیرجان میشود ،بسیار ناچیز است .و مردم سیرجان برای مسافرت ،باالجبار باید بلیط بندرعباس را تهیه و کرایه بندرعباس را پرداخت کنند.و این همان ظلم بزرگیست که در حق مردم این ّ
خطه میشود .و این دلیل باعث
معدنی و
ِ
طالبان سفر با قطار را در سیرجان ،به شدت
شده که سیرجانیها  ،علی الخصوص اقشار ضعیف ،اتوبوس را برای مسافرت انتخاب کرده و آنرا به قطار ترجیح دهند ،تا هزینه بلیط بندرعباس که در واقع پول زور میباشد  ،پرداخت نکنند .این دلیل ،تعداد
ِ
کاهش داده است.نظر به اینکه هر روز تعداد زیادی مسافر از سیرجان به مقصد تهران و قم و ایستگاههای طول مسی ِر تهران ،اعزام میشوند ،لذا پیشنهاد میشود که لطفا مرحمت فرموده و با مسئولین مربوطه در خصوص حرکت یک رام قطار مسافری از
مبدا سیرجان به تهران بصورت هر روزه یا حداقل بصورت یکروز در میان ،تشریک مساعی فرمایید ،الزم بذکر است که این قطار میتواند ایستگاههای خاتون آباد و احمدآباد را هم تحت پوشش داشته باشد و مسافران این ایستگاهها را هم حامل باشد.
نکردن هزینه بلیط بندرعباس ،به اتوبوس روی آورده اند ،در اینصورت برای مسافرت ،قطعاً دوباره قطار را انتخاب خواهند کرد .در صورت انجام این مهم و حرکت این قطار  ،دعای خیر مردم سیرجان شامل حال جنابعالی شده
آن قشر از ملت که بخاطر پرداخت
ِ
️محمود شهبا
و اجبار پرداخت هزینه بلیط بندرعباس از دوش این ملت انقالبی و مستضعف ،برداشته خواهد شد .از همکاری جنابعالی در این مورد کمال تشکر و قدردانی را داریم.
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انتشار کتابی تازه درباره سیرجان در دوره قاجار

پوشش ایرانی زنان و حاکم موسیقیدان

دستگیری عامالن باند تقلب کنکور در سیرجان

دانشجوی پزشکی متقلب از کار درآمد

دادستان سیرجان با اشاره به دستگیری عامالن توزیع
سئواالت کنکور سراسری و تقلب در این آزمون ملی در
سطح کشور گفت :یکی از اعضای این باند اهل سیرجان
است که توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل
اطالعات استان کرمان و اداره اطالعات سیرجان شناسایی
و دستگیر شد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان کرمان،
محسن نیکورز افزود :ماموران وزارت اطالعات قبل از
برگزاری کنکور چندین باند که از طریق فضای مجازی
ادعای فروش سئواالت را داشتند شناسایی و دستگیر کردند.
وی ادامه داد :همچنین یک باند کشوری که با همکاری
داوطلبان کنکور قصد تقلب را داشتند حین برگزاری کنکور
شناسایی شدند و به دام افتادند.
نیک ورز افزود :فعالیت این گروه از چندین ماه پیش از
سوی سربازان گمنام امام زمان (عج) تحت رصد بوده و
این باند هفته گذشته در چندین استان از جمله کرمان و
همچنین در تهران مورد ضربه قرار گرفت.
وی تصریح کرد :برخی اعضای این باند از دانشجویان نخبه و
اساتید بودند که با شیوهای بسیار خاص و به شکل گروهی به
داوطلبان مورد نظر حین برگزاری کنکور تقلب میرساندند.
این مقام قضایی ادامه داد :شیوه و شگرد این گروه به این
شکل بود که داوطلب کنکور در روز امتحان پس از توزیع
سئواالت از طریق موبایل از آنها عکس میگرفت و به یکی
از اعضای باند تقلب ارسال میکرد .آنان نیز سئواالت را
در اختیار یک گروه بزرگ علمی قرار داده و به سرعت
باتوجه به تعداد باالی افراد ،پاسخ را استخراج و تحویل
میدادند ،سپس پاسخهای صحیح در اختیار افرادی که در
امر کلیدزنی سئواالت تبحر خاصی داشتند قرار گرفته و
کلید پاسخ صحیح استخراج و از طریق وسائل الکترونیکی به
داوطلب کنکور ارسال میشده است.
دادستان سیرجان اضافه کرد :یکی از افرادی که در این باند
نقش تولید فوری کلید را داشته ،دانشجوی سیرجانی است
که در رشته پزشکی تحصیل میکند و از سوی ماموران اداره
اطالعات دستگیر شد.
نیکورز گفت :اعضای این باند بسیار حرفهای بوده و
شیوه جاسازی و انتقال موبایل و دیگر ابزار الکترونیکی به
داخل جلسه کنکور را به داوطلب آموزش میدادند و به
ازای هر آزمون مبلغی تا حدود  ۲۰میلیون تومان را دریافت
میکردند.
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حسام الدین اسالملو

«شش ماه در ایران» از سفرنامه ادوارد استاک ،کتابی
 300صفحهای است که پیش از این توسط نشر ققنوس
با ترجمهی شهال طهماسبی منتشر شده بود اما به تازگی
یکی از ناشران استان کرمان؛ چهار فصل از یادداشتهای
ادوارد استک را با ترجمه مجید باغینیپور منتشر کرده
است که در آن سفر استوک از سیرجان تا کوهبنان را
شرح میدهد .کتابی  72صفحهای در قطع رقعی که
توسط انتشارات خدمات فرهنگی کرمان منتشر شده
است.
درباره ادوارد استاک ایرلندی اطالعات زیادی وجود
ندارد .او کارمند غیرنظامی حکومت هند انگلستان یا راج
بریتانیا بود (تشکیالتی که انگلیسیها برای اداره شبهقاره
هند ایجاد کرده بودند) و نیز از مقامات سازمان «منطقه

و مستعمره» در ایاالت شمال غربی هند .استاک
پس از هشت سال کار در هندوستان ،در ژانویه
 1881م 1298 /ه.ق به قصد سفر به اروپا از طریق
ایران و دیدن این سرزمین پررمزوراز از هند خارج
شد .او مانند اکثر کسانی که از هندوستان به
ایران میآمدند مقصدش بوشهر بود و در فوریه
 1881م /بهمن  1298ه.ق در اواخر دهه سوم
سلطنت ناصرالدینشاه قاجار وارد ایران شد .پس
از گشتوگذاری مفصل و شبانهروزی در مناطق
جنوبی ایران به تهران و از آنجا به شمال ایران
رفت تا از راه روسیه به اروپا بازگردد .دقت نظر
و دیدگاههای جامعهشناسانه و واقعبینانه و نثر
هنرمندانه و تصویری استاک جذابیت زیادی به
نوشتههای او بخشیده است و چون برای این سفر
مأموریت دولتی نداشته تا حدودی بدون جانبداری
و تعصب خاص برخورد کرده و با ایرانیان بسیار
اخت شده است .او در بخش آخر سفرنامه خود
نتیجهگیریها ،ارزیابیها و توصیههایی برای
استفاده از منابع طبیعی و انسانی سرشار ایران
کرده است که امروز نیز مصداق دارد و یک نمونه
آن کویرهای نمک بسیار و گسترده ایران است.
همچنین توضیحاتی درباره مختصات جغرافیایی،
نظام مالیات ارضی در مناطق جنوبی و مرکزی و وضعیت
عمومی ایران در آن زمان ارائه داده است.
بخش ورود به منطقهی سیرجان از وقتی شروع میشود
که ادوارد استاک همراه با همراهانش از کوههای جنوبی
سیرجان سرازیر میشوند .او توصیف زیبایی از دشتی که
چهارطرفش را کوه پوشانده و قلههای دوردست پوشیده
از برف بودهاند« :حال در حوزه سیرجان بودیم که مرکز
آن سعیدآباد است .سیرجان منطقهای است وسیع و پر
رونق که در ابتدای دشت یا درهای واقع شده است و از
جهت شمال غربی تا اصفهان امتداد دارد .آب سیرجان از
قناتهایی تامین میشود که در دامنهی کوههای شرق
سیرجان حفر شدهاند .این قناتها را رشته کوههای سر
به فلک کشیده چهارگنبد هزار و الله زار واقع در دور
دستها تغذیه میکنند .دامنهها و قلههای پوشیده از
برف این کوهها ویژگی بارز و شکوهمن ِد چشماندازش

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده
شماره/1400/17ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد پروژه « طراحي ،خريد ،ساخت و بهره برداري از آبشار ،رودخانه
مصنوعي  ،خطوط انتقال آب و برق و احداث سيستم پمپاژ تغذيه و پمپاژ سيستم بسته در پارك گردشگري» خود را به روش  EPCواقع

بود».
منزلگاه اول ادوارد استاک در سیرجان،
روستای عباسآباد بوده است .روستایی مجاور
قلعهسنگ که تا همین چند سال پیش با اینکه
خالی از سکنه شده بود هنوز وجود داشت اما
تخریب گشت و در باغهای پسته بلعیده شد.
او از خانههای گنبدی آنجا میگوید و توضیح
میدهد که در اکثر ایران این نوع بنا را ترجیح
میدهند چون چوب کمیاب است.
سپس سفرنامه نویس پس از توضیحات چند
سطری از مردم عباسآباد ،به مرکز سیرجان
یعنی سعیدآباد وارد میشود« :در سعید آباد به
کاروانسرا رفتیم .زکیبیگ (تفنگچی گماشتهی
همراه کاروان) را نزد حاکم فرستادیم .او با این
خبر برگشت که اقامتگاهمان نیم ساعته آماده
میشود .ساختمان خشتی وسیعی که محتاج
تعمیر اساسی بود .سرشب حاکم را مالقات
کردم .او جوان خوش مشربی بود که یکی
از چشمانش لوچ بود .پدرش عایدات منطقه
سیرجان را با دو هزار تومان خریداری کرده
بود و این درحالی بود که عالوه بر عوارض باید
ساالنه مبلغ  26هزار تومان به خزانهی دولت
واریز کند .موعد پرداخت وجوه معوقه سوای آن دو هزار
تومان فرا رسیده بود .و حاکم به کرمان رفته بود تا قضیه
را سر و سامان بدهد و مهلت بخواهد .پسرش را تا زمان
بازگشت حاکم منطقه تعیین کرده بود .آن مرد جوان
نمونهی کاملی از شاهزادهای مهربان و خوش مشرب بود.
به ویژه اطالعات زیادی درباره موسیقی داشت .به جز
موسیقی در سایر رشتهها کامال بیسواد بود .وی حتا با
جغرافیای منطقه سیرجان ناآشنا بود .در مقایسه با فارس
گرسنگی کشیده و فقیر ،ظاهر شهر سیرجان امیدبخش
و پر رونق است».
او سپس توصیف پوشاک سیرجانیها را میکند:
«مردم سعیدآباد پوششی مناسب به تن دارند و پوستی
روشنتر از اهالی جنوب .بچهها بشاش و و زیبا هستند.
در سعیدآباد میتوانی لباس زنانهی واقعی ایرانی را دید.
تونیک همراه با دامنهایی که تقریبا به زانوی زنان

برگ سبز پراید 132ex
مدل 1392
به رنگ سفید روغنی و
شماره پالک ایران 437 -75ب 67

در کیلومتر  20جاده سیرجان-شیراز ،از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط و دارای گواهینامه صالحیت

به نام اصغر مصطفی زاده گسمونی

طرح و ساخت با رتبه حداقل  3در رشته آب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و یا پیمانکار دارای رتبه حداقل  5در رشته آب

مفقود گردیده و از

واگذار نمايد .لذا متقاضيان ميتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه به صورت حضوری و به نشانی :دفتر کمیسیون معامالت گل گهر

درجه اعتبار ساقط می باشد.

یا تأسیسات ( با مشارکت مهندسین مشاور دارای رتبه حداقل  2در رشته آب و یا دارای واحد طراحی) مطابق با اسناد مناقصه،
واقع در کیلومتر  50جاده سیرجان-شیراز و یا به نشانی :دبیرخانه دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران -خیابان دکتر فاطمی-
مقابل هتل الله -ساختمان نگین پالک  273مراجعه و اسناد مذکور را دریافت نمايند  .مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز
دوشنبه مــورخ  1400/4/28در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد .شركت معدني
و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار ميباشد.

کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

میرسد و شلوارهایی گشاد به رنگ آبی و کالهی نمدی
بر سر».
استاک درباره سیرجان قدیم میافزاید« :سعیدآباد
هشت هزار نفر جمعیت دارد .شهری آباد است و بازاری
سرپوشیده و آبرومند و آراسته دارد».
استاک سیرجان را شهری غنی و ثروتمند توصیف
میکند که مردمش بسیار سختکوش هستند و آن
قدر منظم و قانونی که به گفته نویسنده تنها شهری
بود که فقط یک تفنگچی داشت! او تنها در سیرجان و
روستاهای تُرکنشین آن توانسته روی غیر گوشهنشین و
اجتماعی زنان ایرانی را ببیند.
سعادتآباد ،کران و پاریز و مناطق اطراف آن از دیگر
جاهایی بوده که استاک آنجاها حضور یافته ،ساکن شده
و با مردمانش خوش و بش کرده و روستایشان توصیف
کرده است.

از یک نفر
تحویلدار غذا ( خانم )
جهت کار در فستفود
معتبر در سیرجان با
حقوق و مزایای مناسب
دعوت به عمل می آید.
0992 771 8301

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
شما را با باالترین قیمت در محل خریداریم.
0913 278 3052/0913 145 2643
 0919 230 5036خدائی

فروش ،نصب ،سرویـس،شــارژ گـــاز و
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کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید  -روبروی فروشگاه افق کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
42338788 - 09164458335

