
از  عشایر  در  بهار  برای  شدن  آماده  و  نوروز  از  استقبال 
تقویم  در  سده  جشن  است.  می شده  شروع  سده  جشن 

عشایری از نوروز مهم تر بوده است زیرا 
اگر جشن سده که پنجاه روز پیش از 
نوروز و در دهم بهمن ماه قبول خداوند 
وهاب و رّزاق می افتاد  و باران رحمت 
بر زمین شلخته می بارید این باران نوید 
نوروزی سبز و پر از علفی را می داد که 

برای عشایر دامدار بهترین عید بود. 
در جشن سده عشایر هیزم های زیادی 
را جمع می کردند و همه در جمع آوری 
هیزم شرکت می کردند در ایل بچاقچی 
جشن سده سه شب برپا می شده است. 
در شب آخر دِم زرده چوپان بچه های 
ایشوم را جمع می کرد و دنبال خودش 
من  بّره های  مثل  اینها  که  می انداخت 
هستند و دِم دِر سیاه چادرها می گشت 

و شروع به خواندن می کرد. 
سی  می کشم  آب  فیروزه/  »فیروزه 
روزه/ خال گردنم نسوزه/  خال گردنم 
هم  قالی/  کردم  پشماشو  خالی/  خال 
گلیم و هم قالی/ بش خانای کرمانی/ در 

خونه رو به روزه / صاحبخونه مخمل دوزه / َهلَْل میشو 
بچه ها در جواب چوپان فریاد می زدند بع بع ، َهلَْل میشو 

…بع بع !

صاحِب خانه مقداری آجبل به بچه ها و قدری آرد هم به 
چوپان می داد. آرد جمع شده در آن شب کماچ می شد و 
مهره ای را چوپان در کماچ مخصوص مردها می گذاشت. 
را دور خود جمع  برافروخته می شد همه  آتش بزرگ که 
می کرد. بچه ها کشک به دست می آمدند که در زیر زغال 
آتش چال کنند به این امید که در بهار، قال }النه{ کبگ 
و  ریخته می شد  آتش  که  وقتی  کنند.  پیدا  تخم هایش  با 

زغال های ارغوانی می درخشیدند کماچ ها را می پختند. 
کماچی که مهره داشت بین مردها گردانده می شد مهره 
می زدند  کتک  را  او  مردها  دیگر  می افتاد  که  هر کس  به 
ریش  می شدند  دعا  به  دست  و  می کردند  گریه  زن ها  و 
می خواستند  مهلت  مردها  از  و  می شدند  ضامن  سفیدان 
چند  تا  بگو  می گفتند  بود  خورده  کتک  که  مردی  به  و 
مهلت  هفته  یک  یا  روز  سه  او  می بارد؟  باران  دیگر  روز 
می خواست و تا آن روز همه دعا می کردند که باران بیاید 
وگرنه او دوباره کتک می خورد و این ضمانت تکرار می شد 

تا وقتی که باران بیاید. 
هر سال بعد از سده سوزی آسمان دلش به حال مرد کتک 
بارش ها  این  اگر  می بارید.  و  می سوخت  پاکدل  خورده ی 
ادامه دار بود سالی که می آمد ترسالی و علف سالی بود و آن 
نوروز عید عشایر بود و اگر خشکسالی می آمد و ننگ سالی 
رسیدن  شادی  نداشت.  فرقی  دیروز  با  نوروز  عشایر  برای 
نوروز به علف و سبزی گره خورده بود. در علف سالی، ساِز 

عیش عشایر کوک بود.
امان اَ میش امان اَ صولت میش
امان اَ شوق و ذوق گشتن میش

اگر سال علف سالی بیایه
امان اَ بره و شیر دادن میش 

و  دوغ  و  مسکه  و  ماست  و  فراوان  شیر  نوید  سبز  بهار 
کلوهای پنیری و ترف و لور و روغن های زرد را به عشایر 

می داد. 
عشایر یک روز قبل از نوروز را »علفه« می گفتند. در روز 
علفه بیشتر به یاد درگذشتگان می گذشت. آنها در این روز 
علف یا سبزه ای بر سر مزار تازه گذشتگان می گذاشتند و 
همچنین دم چادرهای شان یک دسته خوشه سبز می زدند 
و به استقبال نوروز می رفتند. در این روز برای درگذشتگان 
و نیاکان شان غذایی پخته می شد و به یاد رفتگان به ویژه 

تازه درگذشتگان فاتحه می خواندند.
در نوروز عشایر لباس نو می پوشیدند و دست و پا های شان 
را حنا می بستند آنها همچنین بر یال اسب های شان و بر 
در  که  تنقالتی  می گذاشتند.  حنا  تفنگ های شان  قنداق 
نوروز درعشایر مرسوم بود آجیل چوبی بود. آجیل چوبی 
با  زردآلو  هسته  پوست،  با  بادام  پوست،  با  گردو  شامل 

پوست، ُکنگ، خرما پیارم، نخوِد گل و مویز بوده است. 
و  می شدند  جمع  ایشوم  افراد  همه ی  نوروز  روز  در 
چوپانان گله های گوسفند ایشوم را می آوردند. در این روز 

بره ها را به پای مادرشان می ریختند که به این کاره »بره 
چادر  یک  در  را  قرآنی  ایشوم  سر  زن  و  می گفتند  پی« 
سفید می گذاشت و این چادر سفید را در چادرشب تمیزی 
می گذاشتند و دو طرف چادر شب را به دست دو دختر قد 
بلند می دادند و گله گوسفند را چوپان ها از زیر چادر شب 
که قرآن در آن قرار داشت رد می کردند. به چوپان ها آجیل 
و آذوقه بیست روز را می دادند و آنها را با گله راهی کوه و 

دشت می کردند.
از  نودم  چهلم،  مثل  عشایری  زندگی  در  مهم  تاریخ های 
از  بعد  روز  یعنی چهل  است  می شده  نوروز حساب  زمان 

نوروز و نود روز بعد از نوروز.
 در زندگی عشایری بی شک مهم ترین رخدادها رخدادهای 
وابسته به طبیعت بوده اند برای آنها گردش ماه و خورشید 
و آمدن باران و نیامدن باران از هر چیزی مهم تر بوده است. 
شیرینی نوروز و وجد از بر آمدن سبزه و گل به یقین برای 
عشایر بیشتر از دیگر طبقات اجتماعی بوده است. *ایشوم: 
ده  از  حداکثر  و  می آمده  حساب  به  طایفه  مجموعه  زیر 

خانوار تشکیل می شده است.  

     لیال اسفندیارپور

سنت های نوروز در ایل بچاقچی
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کلیه مراحل برگزاری مزایده 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 
مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه: تاریخ 1400/12/18 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت: از تاریخ انتشار مزایده در سایت تا ساعت 12:00 روز دوشنبـــه 
تاریخ 1401/01/08

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 12:00 روز پنج شنبه  تاریخ 1401/01/18
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 14:15 روز یکشنبه  تاریخ 1401/01/21 

اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت ها
الف- آدرس: سیرجان- بلوار شهید زندی نیا، حوزه معاونت خدمات شهر و  تلفن 42338102 - 034

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

فراخوان مزایده عمومی یک مرحله ای عملیات جداسازی، 
تفکیک پسماند خشک، حفر کانال و دفن زباله سایت زباله) کویز( شهر سیرجان
)شرح مختصر: جداسازی، تفکیک  شهرداری سیرجان در نظر دارد مزایده عمومی خدمات 

شماره  به  سیرجان(  شهر  »کویز«  زباله  سایت  زباله  دفن  و  کانال  حفر  خشک،  پسماند 

1000005674000007 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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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 مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1400/12/18 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت 18:00 روز پنج شنبـــه 
تاریخ 1400/12/26

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روزسه شنبه  تاریخ 1401/01/09
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 14:40 روزچهارشنبه  تاریخ 1401/01/10 

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:
دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان مرکز تماس: 41934-021     دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
 انجام امور خدماتی مربوط به بهشت رضا )ع( سیرجان

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر:  انجام امور خدماتی 

مربوط به بهشت رضا )ع( سیرجان( به شماره 2000005674000118 را از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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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 1400/12/21 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت 18:00 روز شنبـــه 
تاریخ 1400/01/06

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روزسه شنبه  تاریخ 1401/01/16
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 14:40 روزچهارشنبه  تاریخ 1401/01/17 

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:
دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان مرکز تماس: 41934-021     دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات جمع آوری، بارگیری، 
حمل و تخلیه پسماندهای ساختمانی در محدوده منطقه یک شهرداری سیرجان

انجام عملیات جمع  )شرح مختصر:   دارد مناقصه عمومی خدمات  در نظر  شهرداری سیرجان 

آوری، بارگیری، حمل و تخلیه پسماندهای ساختمانی در محدوده منطقه یک شهرداری سیرجان( 

به شماره 2000005674000119 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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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 1400/12/21 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت 18:00 روز شنبـــه 
تاریخ 1400/01/06

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روزسه شنبه  تاریخ 1401/01/16
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 15:00 روزچهارشنبه  تاریخ 1401/01/17 

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:
دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان مرکز تماس: 41934-021     دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات جمع آوری، بارگیری، 
حمل و تخلیه پسماندهای ساختمانی در محدوده منطقه دو شهرداری سیرجان

انجام عملیات جمع  )شرح مختصر:   دارد مناقصه عمومی خدمات  در نظر  شهرداری سیرجان 

آوری، بارگیری، حمل و تخلیه پسماندهای ساختمانی در محدوده منطقه دو شهرداری سیرجان( 

به شماره 2000005674000120 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

خانم زهرا جهانشاهی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 153 سیرجان مدعی است که سند مالکیت 
ششدانگ پالک 1695 فرعی از 2311  اصلی  واقع در بخش 35 کرمان به نام زهرا جهانشاهی ثبت و سند مالکیت 
صادر و تسلیم گردیده  است که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت، مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه، گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد. 
در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی، سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.  

1595  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1400/12/25
محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت

آگهی مزایده عمومی شماره 1400/15/ز 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در نظر دارد» 65 هــزار تُن گندلـــه سنـگ آهــن با عیــار 65 درصد« 

را از اسکله شهید رجايی بندرعباس با شرايط تحويل به صورت FOB ، از طريق مزايده به فروش برساند. 
متقاضیان می توانند به منظور دريافت اسناد مزايده و همچنین اطالع از شرايط مزايده به وبسايت اين شرکت 

مزايده  و  مناقصه  بخش   www.geg.ir نشانی  به 
مراجعه نمايند.

حداکثر  بايد  می  پیشنهادی  پاکت  است  ذکر  به  الزم 
تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1401/01/22  
سیرجان   مجتمع  معامالت  کمیسیون  دفتر  آدرس:  به 
شود.  داده  تحويل  شیـراز(  جاده   50 )کیلومتـــــــر 
پاکات رأس ساعت  10:00 روز سه  بازگشايی  تاريخ 
شنبه مورخ 1401/01/23 در محل دفتر کمیسیون 

معامالت مجتمع سیرجان خواهد بود.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

شماره 687
25 اسفند 1400 فرهنگ
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  عکس ها: محمدرضا بهار ناز


