
سخِن همشهریان؛ انعکاس
سالم وقت بخیر خواستم یه گزارش در رابطه با پمپ بنزین صدف تهیه کنید 
ما ساکنین شهرک صدف هر موقع که بخواهیم از خیابان کنار پمپ بنزین 

تردد کنیم این مشکل رو داریم
کال ورودی و خروجی خیابان کنار پمپ بنزین را اینجوری مسدود میکنن . 

لطفا پلیس راهنمایی و رانندگی به این مشکل رسیدگی کنه
  #انتقاد#حق#مردم#است 

سخِن همشهریان؛ 
با سالم خدمت پرسنل نشریه سخن تازه،شما که برای مشکالت مردم وقت میگذارید این عکس مربوط به 
خیابان خواجو کوچه ۱۸ است که تیر برق مربوط به روشنایی و برق خیابان در وسط ورودی کوچه قرار گرفته 
است که برای جابجایی آن به اداره برق رفتیم و میگویند باید هزینه ی جابجایی آن را شهرداری یا اهالی محل 

پرداخت کنند،به شهرداری مراجعه کردیم جوابی نگرفتیم!!
سوال اینجاست برای جابجایی تیر چراغ برق که مربوط به روشنایی خیابان و انتقال برق آن است اهالی محل 

باید هزینه آن را بپردازند؟؟!!            #انتقاد#حق#مردم#است
شماره 687
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ایران  مناطق  همانند سایر  مردم سیرجان 
که  دارند  نوروز  ایام  در  مختلفی  آیین های 
با فرا رسیدن این ایام شور و شوق بیشتری 
ایجاد  مردم  بین  در  سنت ها  احیای  برای 

می شود.
کماج سهن، مسقطی و باقلوای سیرجانی

 اولین سنتی که در بین مردم ایران به طور 
مشترک رایج است، خانه تکانی است. در این 
ایام مردم سیرجان گرد وغبار را از خانه خود 
می زدایند، از دیگر رسوم  عید نوروز،  درست 
و  هفت سین  سفره  چیدن  و  سبزه  کردن 
بازدیدهای نوروزی است که در بین ایرانیان 
مرسوم است. از جمله سنت های سیرجانی ها 
در ایام نوروز، پخت کماچ سهن بوده است 
آرد  از  استفاده  با  سنتی  شیرینی  این  که 
گندم پخته می شود. کماج سهن به جز ایام 

به  و  نمی شد  پخته  دیگری  زمان  در  نوروز 
داده  قرار  هفت سین  سفره  در  سمنو  جای 
دیگری  شیرینی های  همچنین  و  می شد 
همچون قطاب، مسقطی و باقلوا نیز در بین 
باقلوای  بوده است و شیرینی  مردم مرسوم 
سیرجان که از نشاسته و شکر تهیه می شود، 

از جمله سوغات مشهور سیرجانی هاست.
شنبه اول سال به اشیای سیاه نگاه نمی کردند

شنبه گردی  نوروز  آیین های  از  دیگر  یکی 
فرا  با  هرساله  مردم  رسوم  این  طبق  است؛ 
دامان  به  جدید  سال  شنبه  اولین  رسیدن 
نگاه  نیز  سیاه  اشیای  به  و  رفته  طبیعت 
روز  در  باید  رسم  این  طبق  بر  نمی کردند 
شنبه اول سال از دید و بازدید اقوام پرهیز 

کرد.
گره زدن سبزه در روز سیزده  به در

در سیرجان قدیم موقع تحویل سال مردم 
اقدام به رشته بری و پختن آش می کردند و 
باور داشتند که با این کار سر رشته زندگی 
تا آخرسال به دستشان خواهد بود. در قدیم 
کسانی که باسواد بودند هنگام تحویل سال 
قرآن می خواندند و سکه ای به عنوان برکت 
و  رسم  این  هم  هنوز  که  می دادند  بقیه  به 
و  روستاها  و  طوایف  برخی  در  رسومات 

عشایروجود دارد. 
در  گذشته  از  باغو  یا  سبزه  کاشت  سنت 
میان مردم مرسوم بوده و چند هفته مانده 
به نوروز با کاشت گندم، حبوبات و یا تخم 
بشقاب ها  و  سفالی  کوزه های  روی  ترتیزک 
اقدام به کاشت سبزه نوروز می کردند و این 
سبزه را تا روز سیزدهم نوروز نگه داشته و 
بال  رفع  برای  روز سیزده بدر  در  آن  از  پس 

آن را به آب روان می سپردند و یا در صحرا و 
بیابان رها می کردند که هنوز هم ادامه دارد.  
نحس  را  نوروز  سیزده  روز  سیرجان،  مردم 
می شمرند و برای رهایی از نحسی این روز 

به دامن طبیعت رفته و این روز را در خارج 
از شهر سپری می کنند و همچنین در این 
روز مردم به گره زدن سبزی اقدام می کردند.

آیین های سنتی سیرجان در نوروز
قاچاق مهاجران غیرمجاز در سیرجان حادثه آفرید

رئیس اورژانس سیرجان گفت: بر اثر واژگونی یک خودرو حامل مهاجران 
غیرمجاز، ۵ نفر کشته و ۷ نفر مصدوم شدند. نبی اهلل حیدر پور اظهار 
داشت: یکشنبه شب گزارشی مبنی بر یک مورد واژگونی خودروی پژو 
۴۰۵ در محور سیرجان به قطروئیه گزارش شد که بالفاصله گروه های 
به دلیل  افزود:  اعزام شدند. وی  به منطقه  آباد  پایگاه خیر  از  اورژانسی 
سرعت زیاد خودرو واژگون و ۵ نفر کشته و ۷ نفر در این حادثه مصدوم 
شدند.وی  منتقل  ریز  نی  بیمارستان  به  مصدومان  بالفاصله  که  شدند 
ادامه داد: این خودرو حامل مهاجران غیرمجاز افغانستانی بود که سعی 
داشتند خود را به استان های مرکزی برسانند. حیدر پور گفت: یک نفر از 
مصدومان با وجود صدمات بعد از حادثه از صحنه حادثه فرار کرده است.

 توقیف موتور سنگین در محور سیرجان بندرعباس
انتظامی شهرستان سیرجان  فرماندهی  اقتصادی  امنیت  پلیس  رئیس 
ارزش ۴  به  مجوز  فاقد  موتور سنگین سوزوکی  توقیف یک دستگاه  از 
میلیارد ریال هنگام تردد در محور سیرجان بندرعباس خبر داد. سرهنگ 
 ، اجتماعی  امنیت  ارتقاء  راستای  :در  داشت  اظهار  نکویی  محمدرضا 
مأموران پلیس امنیت اقتصادی و پاسگاه انتظامی گلستان هنگام کنترل 
خودروهای عبوری محور سیرجان - بندرعباس یک دستگاه موتور سنگین 
قاچاق که قصد تردد در این محور را داشت مشاهده، و با حضور ضربتی 
شده  انجام  بررسی  در  افزود:  وی  کردند.  متوقف  را  موتورسیکلت  این 
مشخص شد که این موتور سنگین سوزوکی فاقد مجوز تردد است که 
در همین راستا مالک موتورسیکلت برای انجام مراحل قانونی به مرجع 

قضایی معرفی شد.

دستگیری دو سارق با کشف ۲۱ فقره سرقت کابل برق 
جانشین فرماندهی انتظامی سیرجان از دستگیری دو سارق کابل برق 
شبکه هوایی و کشف ۲۱ فقره کابل برق به ارزش ۴ میلیارد ریال خبر داد.

: در پی وقوع چندین فقره  سرهنگ منصور رمضان نژاد اظهار داشت 
سرقت کابل برق در مناطقی از سطح شهرستان سیرجان در این رابطه 
ماموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطالعاتی دو سارق را شناسایی و 
طی یک عملیات غافلگیرانه هنگام سرقت به همراه ابزاراالت انجام سرقت 

دستگیر کردند.
این  داشت:  بیان  سیرجان  شهرستان  انتظامی  فرماندهی  جانشین 
سارقان ۲۱ و ۲۷ ساله که دارای سابقه سرقت و گرفتار اعتیاد به مواد 
روانگردان بودند در مواجهه با اسناد و مدارک موجود و بازجویی های انجام 
 شده به ۲۱ فقره سرقت سیم و کابل برق شبکه هوایی معترف شدند.

سرهنگ رمضانی نژاد با اشاره به اینکه در بازرسی از خودرو و مخفیگاه این 
سارقان ۱۳۶۵ متر انواع سیم و کابل برق هوایی کشف شد ، خاطرنشان 
کرد: با هماهنگی های الزم اموال کشف شده تحویل اداره برق و متهمان 

نیز پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مقامات قضایی معرفی شدند.

   خبر

سرپرست  معارفه  و  تودیع  مراسم 
جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
فرمانداری  در  امروز  صبح  سیرجان 
امام  با حضور  ویژه این شهرستان و 
جمعه، فرماندار و جمعی از مسئوالن 
شد. برگزار  شهرستانی  و   استانی 

ارشاد  اداره  روابط عمومی  به گزارش 
زحمات  از  مراسم  این  در  سیرجان 
رضا  و  تقدیر  حافظی  محمدعلی 
جدید  سرپرست  به عنوان  رضازاده 

اداره ارشاد معرفی شد. 
اشاره  با  مراسم  این  در  امام جمعه 
حوزه  اهمیت  و  تاثیرگذاری  به 
شورای  عملکرد  گفت:  فرهنگ 
توانسته  سیرجان  عمومی  فرهنگ 
و  شود  رتبه  حائز  کشور  سطح  در 
که  است  تاکید  واسطه  به همین 
و  فرهنگی  فعالیت های  کلیه  انجام 
شورای  مسیر  از  شهرستان  هنری 
تا  کند  عبور  عمومی  فرهنگ 
بتوانیم شاهد تاثیرگذاری حداکثری 
باشیم. جامعه  سطح  در   آن 

از زحمات  نیز ضمن تشکر  فرماندار 
از  بخشی  در  حافظی  محمدعلی 
و  سیرجان  جایگاه  خود  سخنان 
جایگاه  را  آن  بالقوه  ظرفیت های 
رفیعی عنوان کرد و گفت: در حوزه 
جدیت  و  دقت  با  بایستی  فرهنگ 
بسیار  فرهنگی  کار  چراکه  شد  وارد 
این  از  مهم و حساس است و مردم 

حوزه انتظاراتی دارند.
ارشاد  اداره  جدید  سرپرست  امید   
فرهنگی  حوزه  در  بتواند  سیرجان 
 تاثیرات اثربخشی را بر جای بگذارد.

فرهنگی  معاونت  حسین زاده 
از  بخشی  در  نیز  اداره کل  رسانه ای 
حوزه  در  کار  گفت:  خود  سخنان 
عالقه  عشق،  با  اگر  هنر  و  فرهنگ 
سخت  کار  نباشد؛  همراه  پشتکار  و 
درعین حال  اما  طاقت فرسایی  و 

خواهد  جامعه  بر  به سزایی  تأثیرات 
یک  رسانه  و  هنر  فرهنگ؛  گذاشت. 
جمعی  اثر  و  پیوسته است  مجموعه 
بدنبال دارد و این تاثیرگذاری ارزش 
معنوی بسیار باالیی دارد. وی افزود: 
کسی که کار فرهنگی انجام می دهد 
شود  خسته  و  ناامید  دلسرد،  نباید 

اتصال  حلقه  فرهنگ،  حوزه  چراکه 
سایر بخش های جامعه است.

کرد:  خاطرنشان  حسین زاده   
بسیار  فرهنگی  ظرفیت  سیرجان 
باالیی دارد و شخصیت های فرهنگی 
کرده  معرفی  دنیا  به  را  بی شماری 
که تاثیرگذار بوده اند. این شهرستان 

فعالیت های  برای  مناسبی  بستر 
سطح  در  حتی  و  بزرگ  فرهنگی 
فرهنگی  معاونت  معاون  است.  ملی 
از  تقدیر  ضمن  کل  اداره   رسانه ای 
تالش آقایان حافظی و پور محسنی 
گفت: این دو بزرگوار در طول دوره 
برای  زیادی  زحمات  خود  مدیریت 
سیرجان  هنر  و  فرهنگ  توسعه 
تجربه  صاحب  افراد  از  و  کشیدند 
این حوزه هستند که جای تقدیر و 

تشکر دارد. 
انتخاب یک نیروی اصلح برای حوزه 
یک  و  است  حساسی  کار  فرهنگ 
که  بود  این  می طلبد؛  را  مدبر  مدیر 
هدایت  ادامه  برای  را  رضازاده  آقای 
سکان مدیریت اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی سیرجان در نظر گرفته ایم و 
امید است که با حضور وی و تجاربی 

که در این عرصه دارد شاهد اتفاقات 
خوبی باشیم.

جدید  سرپرست  رضازاده  رضا 
فرهنگ و ارشاد اسالمی سیرجان نیز 
ارشاد  اداره  ریاست  این  پیش از  که 
بردسیر و ریاست امور شهرستان های 
کارنامه  در  را  اداره کل  در  استان 
ثبت کرده؛ ضمن تشکر  کاری خود 
واسطه  به  سیرجان  مسئوالن  از 
اعتمادی که به وی داشته اند؛ گفت: 
حوزه فرهنگ و هنر حوزه مشارکت، 
تعامل و همدلی است و با این رکن 
را  خوبی  تأثیرات  می توان  که  است 
بر جای گذاشت و حمایت مسئوالن 
باشد.  امیدبخش  شهرستان می تواند 
وی افزود: خدمت به مردم در حوزه 
این  در  و  ماست  وظیفه  فرهنگ 
مجموعه  همراهی  و  حمایت  مسیر 
راه گشا  می تواند  سیرجان  ارشاد 
باشد تا بتوانیم گام های مؤثری را در 
شهرستان  فرهنگ  اعتالی  راستای 

سیرجان برداریم.

در واپسین روزهای سال سکان فرهنگ شهر به رضا زاده سپرده شد؛

حافظی با اداره ارشاد خداحافظی کرد 

  عکس: سید محسن فروزنده

آگهي مناقصــه عمومـــي 
شمــاره  1400/95/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد پروژه »طراحي، تامین، ساخت ، نصب و راه 
را در محل مجتمع  اندازي 47 عدد برج روشنایی 18 متری با مشخصات فنی ذكر شده در اسناد مناقصه« 
معدنی و صنعتی گل گهر واقع در كیلومتر 50 جاده سیرجان-شیراز، از طريق برگزاري مناقصه عمومي 
به پیمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسايت اين 
شركت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزايده مراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم 
پرسشنامه ارزيابي تأمین كنندگان دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز چهارشنبه 
مــورخ 1401/01/31 در محــل دفتركمیسیون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مركزی تهران مي 
باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز دوشنبه مورخ 1401/01/08 مقرر شده است و 
الزامی می باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول يا رد هر يك از پیشنهادات بدون نیاز به ذكر 

دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي مناقصــه عمومـــي 
شمــاره 1400/94/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد پروژه»خدمات مهندسي، تأمین كاال، ساخت و نصب تجهیزات 

بصورت توأم )EPC( جهت احداث نیروگاه موتور گازسوز 15 مگاواتی« خود را در محل مجتمع معدنی و صنعتی گل 

گهر واقع در كیلومتر 50 جاده سیرجان-شیراز، از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانكار واجد شرايط و دارای 

گواهینامه صالحیت پیمانكاری با رتبه حداقل 5 در رشته نیرو از سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور واگذار نمايد. 

لذا متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسايت اين شركت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه 

و مزايده مراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمین كنندگان دانلود نمايند. مهلت تحويل 

پاكات ساعت 9 الي 14 روز يكشنبه مــورخ 1401/01/21 در محــل دفتركمیسیون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه 

دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز سه شنبه مورخ 1401/01/16 مقرر 

شده است و الزامی می باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول يا رد هر يك از پیشنهادات بدون نیاز به 

ذكر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد

                       كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

فروش، نصب، سرویـس،شــارژ گـــاز و 

نقد و اقساطلولـه كشی زیركار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  كوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
4 2 3 3 8 7 8 8 - 0 9 1 6 4 4 5 8 3 3 5  

نوروزاتن  ریپوزره روزاتن نوروز


