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شهردار سیرجان با اشاره به اینکه ستاد استقبال از نوروز در شهرداری سیرجان تشکیل گردیده اظهار 
داشت: با بازدیدهای محله ای و منطقه ای که در روزهای گذشته از محالت ۲۵ گانه شهر انجام گردیده 
تقسیم وظایف بین مناطق، سازمان ها و واحدهای مختلف شهرداری صورت گرفته که ان شاهلل با همت 
همکارانم و مشارکت شهروندان محترم در سال نو حذف زوائد بصری از سطح شهر انجام می شود تا 
چهره شهر برای استفاده شهروندان و مسافران آماده شود. کریمی پور در پایان گفت : برنامه و اقدامات 

شهرداری جهت پایان سال و نوروز در آینده ای نزدیک تشریح خواهد شد.

ستاد استقبال از نوروز 
در شهرداری سیرجان 

راه اندازی شد

18 متخصص به کادر درمان اضافه شد
معاون درمان دانشکده علوم پزشکی سیرجان از افزوده شدن ۱۸ پزشک تخصص و فوق تخصص به مجموعه درمان شهرستان خبر داد.  جلسه 
معارفه و آئین توجیهی پزشکان متخصصی که به تازگی به مجموعه های درمانی دانشکده علوم پزشکی سیرجان از جمله بیمارستان امام رضا )ع( 
و کلینیک تخصصی سالمت شادروان حسینی افزوده شده اند،  در ابتدای این مراسم که با حضور مسوولین دانشکده علوم پزشکی و همچنین تعداد 
۱۷ پزشک متخصص و ۱ پزشک فوق تخصص برگزار شد؛ رییس دانشکده به متخصصان جدید الورود گفت: در تقسیم بندی تعیین محل خدمت، 
مناطق دور و محروم در نظر گرفته شده است و امیدواریم رضایت مندی مردم شریف سیرجان به واسطه خدماتی که توسط متخصصان جدیدالورود 

ارائه خواهد شد، افزایش یابد.

قلعه سنگ سیرجان و جایگاه  اهمیت  در 
تاریخی اش همین بس که امروز پژوهشگران 
از روی  آلمان  در  تاریخ  علم  دانشمندان  و 
روی سکه های ضرب  تصاویر  و  نوشته های 
صحت  در  سیرجان(  قدیم  )نام  شیریگان 
ایران  تاریخ  منقول  روایت های  برخی 
ناچار  که  شده اند  تردید  دچار  جایی  تا 
و  اندیشیده  دگرگونه  تاریخ  فرایند  برای 

فرضیه ای دیگری در نظر گرفته اند.
که  می شوند  نکته  این  یادآور  سکه ها 
دانش تاریخ نیز مانند همه ی علوم پویاست 
راکد  نگاه  که  نکته  این  کننده ی  ثابت  و 
تاریخی  روایات  و  مفروضات  به  یقینی  و 
همان قدر اشتباه است که روزگاری تصور 
می شد زمین تخت است و جز این نیست!

در  که  می دهد  نشان  موضوع  همین 
سالیان گذشته چقدر نسبت به قلعه سنگ 
رعایت  از  است.  شده  بی مهری  سیرجان 
تاریخی  پایگاه  این  حریم  حداقلی  نکردن 

در  شیریگان  باستانی  شهر  روی  باغ ریزی  تا 
جدید  و  قدیم  مسووالن  رضایت  و  سکوت 

شهر!
از موتورسواری در دامنه ی تپه ی قلعه سنگ 
و  نوشتن  و  سنگی  منبر  روی  پاشی  رنگ  تا 

فحش و یادگاری!
این میراث گران  در یک کالم نه مردم قدر 
بها را می دانند و نه مسوولی از خیل مسووالن 
ارزشی  عیان  گنج  این  برای  استان  و  شهر 
جز  نمی سوزد  دلش  کسی  شاید  است!  قایل 
ثروت اند  دنبال  به  عتیقه که  همان گنج یابان 
مکشوفه  اثری  حفظ  موجب  ناخواسته  اما 
به خارج کشور می فرستند  را  آن  و  می شوند 

که قدر گوهر را کسی نشناسد جز گوهری.
کار رعایت نشدن حریم قلعه سنگ تا بدانجا 
کشیده که اخیرا اگر بخواهی برای بازدید به 

فالن  دیوار  و  مردم  باغ  از  فقط  بروی،  آنجا 
شرکت و بهمان کارگاه سردر می آوری!
راستی که در چنین شرایطی داشتن 
فرهنگی  نگاه  فرماندار  اینکه  توقع 
پیدا  مکان  این  بر  را  خود  خاص 
میراث  مسووالن  با  رایزنی  در  و  کند 
فرهنگی؛ بودجه ی مرمتی و پژوهشی 
باستانشناسی  گروه های  حفاری  برای 
و ساخت موزه  پیرامون منبر سنگی و 
ایجاد نگهبانی در این تپه فراهم کند، 

چقدر با واقعیت سازگار است!
از  حتا  ما  مسووالن  چرا  راستی 
همان  تاریخ  پیرامون  فرهنگی  کار 
و  دارند  را  ادعایش  که  اعتقادی 
دریغ  می زنند،  سینه  به  را  سنگش 
تاریخ  خود  سنگی  منبر  آیا  دارند!؟ 

در  ایمان  و   دین  به  باور  قدمت  از  گویایی 
دلسوزان  مثال  آن  چرا  یا  نیست؟  سیرجان 

فرهنگی که مدام دلواپس مسائل حاشیه ای و 
بی اهمیت می شوند، دلشان برای این آیه های 
بر منبر سنگی نمی سوزد  قرآنی حک شده 
که دارد در تخریب انسانی و طبیعی از بین 

می رود؟ 
سال ها  این  در  حتا  کنار  به  مسائل  این 
زحمت  خود  به  حتا  سیرجانی  مسووالن 
تاریخی  محوطه ی  محدوده ی  که  نداده اند 
قلعه سنگ را حفظ بکنند و اجازه ی فعالیت 

برای باغ ریزی و ... ندهند.
با  سیرجان  فرهنگی  میراث  اداره  بهانه ی 
بودجه  که  است  این  بی کار  نیروی  چند 
ندارد. بهانه ی اداره کل میراث هم شاید این 
باشد که در استان پهناور کرمان، قلعه سنگ 
اولویت  ایالت کرمان،  به عنوان مرکز سابق 

ندارد! 

بهانه ی فرماندار چیست؟ این قدر توان ندارد 
که مثل منصور مکی آبادی فرماندار اسبق یک 
معین اقتصادی را از میان شرکت های معدنی 
دوران  در  بگمارد؟  قلعه سنگ  برای  رنگارنگ 
خوبی  کارهای  مکی آبادی  منصور  فرمانداری 
شد که ناشی از نگاه مثبت او به فرهنگ بود 

و متاسفانه با کنار رفتن او ادامه پیدا نکرد.
کم  دست  هم  بها الدینی  سهراب  نبود  بد 
گردشگردی  صنعت  توسعه ی  راستای  در 
سنگ  قلعه  به  نگاهی  نیم  سیرجان  در 
طرح های  اجرای  برای  نه  البته  باشد.  داشته 
تاریخ ستیزی مثل تله کابین. برای مهیا کردن 
منطقه ی  این  در  کشف  و  حفاری  بودجه ی 
یک  مجاورش.  در  موزه  ساخت  و  باستانی 
جمشید.  تخت  کوچکتر  سطح  در  چیزی 
خاک  زیر  از  سنگی  منبر  زیر  مسجد  اینکه 
یا  و  بشود  بازسازی  پالن هایش  و  دربیاید 
ایجاد یک سقف به سبک معماری قدیم قلعه 
برپا  محل  در  شده  یافته  اشیای  موزه ی  یک 
برای  گردشگران.  و  مردم  بازدید  برای  شود 
آشنایی سیرجانیان با تاریخ خودشان و اتصال 
قطع  هویتی  و  فرهنگی  ریشه های  دوباره ی 

شده.
نجات  برای  فرصت چندانی  دیگر  کنید  باور 
این تپه ی باستانِی از نفس افتاده وجود ندارد. 
که  شده  فراموش  و  رفته  خاک  زیر  شهری 
یک  حفارِی  برای  هزینه  کوچکترین  از  بعد 
بالفاصله  شناسی،  باستان  کوچک  گروه 
می شود  کشف  قدمت  با  و  تاریخی  حمامی 
که نشان از تمدنی دیرپا در این ناحیه دارد. 
از زیر خاک دربیاید  اگر کامال  چنین شهری 
داشت.  خواهد  گفتن  برای  زیادی  حرف های 
تاریخ  دانش  در  نظر  تجدید  برای  حرف هایی 
اثبات  برای  حرف هایی  و  خاورمیانه  کل 
از  یکی  روزگاری  که  تمدنی  پیشینه ی 
امپراطوری  در  سکه  ضرب  مهم  پایگاه های 

ایران بوده است. 

قلعه سنگ اسیر گرد و غبار بی توجهی مسووالن؛

قلعـه ی فرامـوش شـده
      گروه فرهنگ

جشنواره دیوارنگاری سیرجان 
به همت روابط عمومی  گل گهر و با همکاری مشترک 
با شهرداری سیرجان از هنرمندان برای زیباسازی شهر 
دیوارنگاری  جشنواره  فراخوان  در  شرکت  به  دعوت 

می شود.
جشنواره دیوارنگاری سیرجان ۱۴۰۰ با هدف دعوت و 
بهره گیری از هنرمندان حوزه هنرهای تجسمی طراحی 
 ۱۴۰۰ دیماه   ۱۵ پایان  تا  عالقه مندان  و  است  شده 

فرصت ثبت نام و ارسال اثر دارند.
بصری  رویداد  یک  ایجاد  منظور  به  که  جشنواره  این 
تمامی  از  می شود،  برگزار  سیرجان  شهر  سطح  در 

عالقه مندان و هنرمندان دعوت به شرکت کرده است.
آزاد است و هنرمندان  گفتنی است موضوع جشنواره 
این  از  پیش  که  طرحی  سه  حداکثر  ارائه  با  می توانند 
این  در  است،  نشده  اجرا  یا  تصویب  دیگری  رویداد  در 

جشنواره شرکت کنند.
به صورت  تمامی طرح ها  اجرای  که  است  شایان ذکر 
نقاشی دیواری بوده و از تکنیک هایی چون کاشی کاری 

یا برجسته کاری استفاده نمی شود.
نظر  در  بدون  را  خود  طرح های  بایستی  هنرمندان 
یا  مربع  کادرهای  در  اجرا  برای  خاص  مکانی  گرفتن 
مندان  عالقه  کنند.  ارسال  عمودی  یا  افقی  مستطیل 
خود  رزومه  و  آثار  تصویر  فایل  تماس،  شماره  بایستی 
naghashi. نشانی  به  ایمیل دبیرخانه جشنواره  به  را 

واتس آپ  شماره  یا  و   divari@gmail.co
فرستادن  و  نام  ثبت  مهلت  ۰۹۱۳۱۷۹۳۹۷۱بفرستند. 
بایستی در  آثار  تا ۱۵ دی ماه است. گفتنی است  آثار 
فرمتjpg و باکیفیت باال فرستاده شود. به سه تَن از 
اعطا  جشنواره  ویژه  هدیه ی  و  یادبود  لوح  برگزیدگان 
با  آثار  اجرای  اولویت  درباره  تصمیم گیری  شد.  خواهد 

دبیرخانه جشنواره است.

    خبر

  بـاور کنیـد دیگـر فرصـت چندانـی برای 
نجـات ایـن تپـه ی باسـتانِی از نفـس افتـاده 
و  رفتـه  زیـر خـاک  نـدارد.  شـهری  وجـود 
فراموش شـده کـه بعـد از کوچکتریـن هزینه 
باسـتان  بـرای حفـارِی یـک گـروه کوچـک 
شناسـی، بالفاصله حمامی تاریخـی و با قدمت 
کشـف می شـود که نشـان از تمدنـی دیرپا در 
ایـن ناحیـه دارد. چنیـن شـهری اگـر کامال از 
زیـر خـاک دربیایـد حرف هـای زیـادی بـرای 

داشـت.      خواهد  گفتـن 

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
 شما را با باالترین قیمت در محل  خریداریم.
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دکتــر سعدالـه صمدی )عضو انجمن جراحان پالستیک و زیبایـی ایران(
انجام کلیه جراحی های پالستیک شامل رینوپالستی) جراحی بینی( 

سپتوپالستی ) جراحی انحراف بینی (
ماموپالستی ) کوچک، بزرگ ، باال کشیدن و پروتز پستان (

ابدومینوپالستی ) برداشتن چربیهای شکم ،تامی تاک ( 
برداشت چربی پهلوها و ایجاد فرم ساعت شنی

فیس لیفت ) جراحی زیبایی صورت ، از بین بردن شلی ، خط خنده و غبغب (
براکی پالستی ) جراحی بازو ، اصالح شلی پوست بازو (

بلفاروپالستی ) جراحی پلک ها ( 
باال بردن ابروها

جراحی پیشانی 
پروتز چانه و گونه 

پروتز باسن ، فیلر ) ژل و چربی(
تزریق ژل و چربی ، بوتاکس ، مزوتراپی، پالکت درمانی )پی ار پی ( 

رفع کک و مک ، لک صورت ، جای زخم و اسکار سوختکی و خالکوبی با لیزر
لیزر موهای زاید 

اتوپالستی ) زیبایی گوش ( 
زاویه سازی و رفع عیوب فک و چانه و شکستگی فک

کلیه جراحی های ترمیمی شامل پیوند اعضا و ناهنجاریهاری مادرزادی 

کرمـــان ،بلــوار جمهوری ، بعد ار سه راه هوا نیـــروز، برج اول ، طبقه ۷ ، واحد ۱ 
۰ ۹ ۱ 3 ۱ ۴ ۱ ۰ ۱ ۲ ۹   - 3 ۲ 6 5 8 3 ۱ 6 تلفــن: 

فروش، نصب، سرویـس،شــارژ گـــاز و 

نقد و اقساطلولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
۴ ۲ 3 3 8 ۷ 8 8 - ۰ ۹ ۱ 6 ۴ ۴ 5 8 3 3 5  

آگهي تمدید مهلت تحویل پاکات
 مناقصــه عمومـي  شماره۱۴۰۰/6۲/ع

پیرو درج آگهی و انتشار اسناد مناقصه با موضوع » اجرای عملیات ترمیم دایک های سد باطله شرکت معدنی 

و صنعتی گل گهر« به آگاهی می رساند، این شرکت در نظر دارد اجرای موضوع مناقصه مذکور را از طریق 

برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط و دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری با رتبه حداقل 4 در 

رشته آب )زیر شاخه سد سازی( از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور واگذار نماید. لذا اسناد مناقصه 

از طریق وبسایت شرکت به نشانی www.geg.ir بخش مناقصه و مزایده قابل دریافت می باشد. الزم به 

ذکر است، مهلت تحویل پاکات مناقصه به روز چهارشنبه مورخ 1400/10/22 در محــل دفترکمیسیون 

معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران موکول گردید. ضمناً بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه 

روز شنبه مورخ 1400/10/11 مقرر شده است و الزامی می باشد. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در رد 

یا قبول هر یك از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 


