
سخِن همشهریان؛ انعکاس
سالم دیروز سیزده فروردین روز طبیعت بود اکثر هم شهریها برای تفریح به دل طبیعت رفتن روی 
صحبت بنده با اون دسته از راننده های هست که شعور وفرهنگ ترافیک وتحمل ترافیک نداشتن وبا 
رانندگی در شانه خاکی جاده باعث گرد وخاک و نبود دید کافی در جاده و تصادف بعضی از هم شهری ها 
شدن انشاهلل در سال آینده شاهد این طور راننده ها در جاده ها نباشیم. دیشب موقع برگشتن از سیزده 
بدر بعضی از راننده ها در جاده بلورد به سیرجان چدن ترافیک سنگین بود مینداختن توی شانه خاکی 
جاده و اصال حق و حقوق بقیه براشون مهم نبود. کاش چند کیلومتری یک ماشین پلیس یا مامور توی 

شانه خاکی حضور داشت و اونها را ادب می کرد.      #انتقاد#حق#مردم#است

سخِن همشهریان؛ 
موضوع نگاه متفاوت مسئولین شهر به محله های پایین شهر توی شهرداری منطقه 
دو هم به چشم میاد حتی از زدن درخت های اکالیپتوس مکی آباد هم خودداری 
کردن که این وضعیت رو میتونید مشاهده کنید باور کنید موقع باد شدید هرلحظه 
ترس افتادن درخت رو داریم گذشته از اون که اصال این درخت نباید کاشته میشد 
توی شهر و پارک ها الاقل نسبت به هرس این درخت ها اقدام کنند این وضعیت توی 
پارک شوخی بردار نیست واقعا خطرناکه این روزای طوفانی هرلحظه امکان شکسته 

شدن شون هست.      #انتقاد#حق#مردم#است
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و  تاریخی  سابقه  با  کرمان  استان 
اقلیم،  چهار  سرزمین  و  کهن  فرهنگی 
مهد انواع صنایع ساخت دست است، به 
باوجود گسترش شهرنشینی  طوری که 
تغییر  و  مدرن  وسایل  و  ابزار  ظهور  و 
اخیر، هنوز  سبک زندگی در دهه های 
در هر شهر و روستای کرمان می توان 
آثار و تولیدات صنایع دستی را مشاهده 
کرمان  استان  های  دست بافته  کرد. 
و حصیر  گلیم  انواع  قالی،  فرش،  شامل 
از مشهورترین و نفیس ترین محصوالت 
زیرانداز حوزه صنایع دستی دیار کریمان 
محسوب می شود که آوازه جهانی دارند 
و زینت بخش کاخ های مجلل و خانه ها 

در داخل و خارج از کشور هستند.
ایرنا در گفت و گو  به همین مناسبت 
پژوهشگر  هنرمند،  سیستانی  عقیل  با 
گلیم  حوزه  در  که  دانشگاه  مدرس  و 
عشایری  های  دست بافته  و  سیرجان 
های  نوشته  و  تحقیقات  کرمان   استان 
ارزشمندی را در کارنامه دارد نشستیم تا 
با سابقه و ماهیت گلیم در استان بیشتر 
دارستان سیرجان  روستای  آشنا شویم. 
و این شهرستان به سبب گلیم شیرکی 
به  گلیم  جهانی  دهکده  عنوان  به  پیچ 

ثبت رسیده اند.
مستند نگاری میدانی گلیم عشایری

از  سیستانی اظهار داشت: کرمان یکی 
استان های تاریخی و مهم کشور و نیز 
سیرجان هم یکی از مهم ترین شهر های 
استان و جنوب شرق کشور در این زمینه 
به شمار می روند که دست بافته زیبای 
آنها در جهان شهرت دارد و در جنوب 
شرق ایران شاخص هستند؛ بافندگی در 
دختران  و  زنان  کار  بیشتر  منطقه  این 
است و دست بافته های بسیار زیادی از 
در  سیرجان  جهانی  شهر  و  استان  این 

موزه های بزرگ دنیا وجود دارد.

وی تصریح کرد: تقریباً در تمامی ایالت 
بزرگ و مهم این منطقه از جمله افشار، 
خواجویی،  قرایی،  رایینی،  بُچاقچی، 
خراسانی، لُری و طوایف شول، آل سعدی، 
میرپاریزی و طوایف مستقل میرپاریزی، 
محمودآبادی، نجمی و زیدآبادی در هفت 
نقطه شهری سیرجان، نجف شهر، پاریز، 
خواجوشهر  و  بَلَورد  زیدآباد،  هماشهر، 
گلستان،  پاریز،  مرکزی،  بخش  پنج  و 
زیدآباد و ۱۰ دهستان چهارگنبد، پاریز، 
گلستان، شریف آباد، نجف آباد، سعادت 
آباد، ملک آباد، و محمودآباد  از قدیم به 
کار بافت گلیم مشغول بوده اند که امروزه 

نیز ادامه دارد.
کاربرد گسترده گلیم

استان  گلیم  دستی  محقق صنایع  این 
کرمان می افزاید: گلیم به شکل سنتی 
روکش  و  روانداز  عنوان  به  کاربردی  و 
لوازم عشایری و گلیم روباری به عنوان 
دست بافته کیسه ای )کشکدان، دستدان، 
توشه دان، توبره، نمکدان، جوال، رکعت، 
مفرش، خوره، ُخرجین و غیره( و پوشش 
حیوان)باربر پاالن، جل و روزینی اسب، 
قاطر، شتر و االغ( استفاده می شده است.

تنوع زیاد در تکنیک و روش
وی با بیان اینکه گلیم بافی در استان 
کرمان شهر جهانی سیرجان دارای تنوع 

زیادی در تکنیک و روش بافت است ادامه 
می دهد: بر اساس تحقیقات، از گذشته 
تاکنون حداقل هشت تکنیک گلیم بافی 
از جمله ساده بافی، جفت قالب معروف 
و  ریزیا چپی  سینه  یا  ماشوله  به چهل 
خارا، سوزنی ضخیم، گلیم فرش یا گلیم 
ترکیبی، تک قالب و جفت قالب شیرکی 
جهانی  شهر  در  که  داشته  وجود  پیچ 
و  پیچ  شیرکی  های  تکنیک  سیرجان 
گلیم فرش از شهرت بیشتری نسبت به 
سایر تکنیک های گلیم بافی برخوردارند.

سیرجان،  منطقه  کرد:  بیان  سیستانی 
یکی از مناطق مهم و معروف عشایرنشین 
رابُر،  بافت،  های  شهرستان  کنار  در 
جیرفت،  شهربابک،  بردسیر،  اُرزوئیه، 
عنبرآباد، کهنوج، منوجان، فاریاب، قلعه 
مناطق  مهمترین  از  نوب  رودبار  و  گنج 
کرمان  استان  در  گلیم  تولید  و  بافت 

هستند.
تنوع، ماندگاری رنگ و نقوش اصالت دار

وی می گوید: در واقع بسیاری از زنان 
و  و دختران شهرستان سیرجان عشایر 
روستایی نشین بوده اند که بافندگی یکی 
از هنرهایشان محسوب می شده و آن را 
سینه به سینه از مادرانشان یاد گرفته اند 
و گلیم بافی هنوز هم بخشی از وظایف 
روزانه زنان قوم افشار و منبع مهمی برای 

درآمد خانواده محسوب می شود.
بافندگان  جمله  از  افزود:  سیستانی 
گلیم در سیرجان، اقوام افشار و بچاقچی 
هستند که در دنیا دست بافته های افشار 
شهرت،  این  همچنین  و  است  معروف 
بافته  اعتبار جهانی دست  با  ارتباط  بی 
های افشاری و غیرافشاری سیرجان در 
گذشته نیست و بسیاری از دست بافته 
های افشار منطقه سیرجان در موزه ها و 
کلکسیون های)مجموعه( خارج از ایران 
وجود دارد که با ثبت جهانی گلیم این 
شورای  سوی  از   ۱۳۹۶ در  شهرستان 
جهانی صنایع دستی، این اعتبار رسمیت 
و  توسعه  به  نیاز  و  کرد  پیدا  بیشتری 
معرفی بیشتری با نگاه ملی و بین المللی 

دارد.
های  ویژگی  از  کند:  می  تصریح  وی 
در  خالقیت  و  نوآوری  سیرجان،  گلیم 
طرح  و  نقوش  ترکیب  تلفیق،  رنگ، 
است  منطقه  این  بومی  و  سنتی  های 
صنایع  کاالهای  برخی  برخالف  که 
دستی تولید امروز یا دهه های اخیر که 
ندارند،  توجه  کننده  مصرف  سلیقه  به 
تولیدکنندگان و بافندگان این منطقه با 
حفظ کاراکترهای )شاخص های( بومی 
و ملی، براساس سلیقه مصرف کننده در 

محصوالتشان تغییر ایجاد کرده اند.
روستایی  های  بافته  دست  محقق 
شیوه  داد:  ادامه  کرمان  عشایری  و 
سنتی،  سیرجان  گلیم  تولیدمحصوالت 
این  و گلیم  اصالت است  دارای  و  بومی 
و  آداب  رسوم،  فرهنگ،  معرف  منطقه 
نماد و نشانه بومی و اقلیمی این منطقه 
شده  تولید  گلیم  مثال  طور  به  است؛ 
مانند  همجوار  مناطق  با  سیرجان  در 
جیرفت، بردسیر و سایر مناطق همانند 
قابل  آذربایجان  و  سیستان  فارس، 

تفکیک و شناسایی است.

در مصاحبه با مولف دایره المعارف گلیم جهانی سیرجان واکاوی شد؛

احتمال وقوع موج هفتم کرونا از اواسط اردیبهشترمزگشایی از تاروپود دست بافته های گلیم
یک اپیدمیولوژیست درباره ی زمان احتمالی وقوع موج هفتم بیماری، 
اظهار کرد: »با توجه به تعطیالت،  سفرها،  افزایش تماس ها، دید و بازدیدها 
و... احتماال وقوع موج هفتم بین دو تا شش هفته طول بکشد و احتمال 

می دهیم در اواسط اردیبهشت موج بعدی رخ دهد«.
گفت:  کشور،  در  بیماری  هفتم  موج  نحوه ی شکل گیری  درباره ی  وی 
»هرکجا که تراکم تماس ها بیشتر بوده است احتمال اینکه شاهد طغیان 
بیماری باشیم نیز بیشتر است، ولی کانون های اصلی آلودگی مهم هستند. 
درحال حاضر به نظر می رسد ترکیبی از واریانت های )اومیکرون و دلتا( در 
کشور وجود داشته باشد. احتماال چرخش ویروس درون کشور رخ دهد و 
شانس گسترش موج از نقاط پر تردد و پر تماس بیشتر است. با توجه به 
جابه جایی عظیم جمعیت در نوروز احتمال دارد که سرعت گسترش موج 

را بیشتر از شرایط عادی شاهد باشیم«.

هشدار وزارت بهداشت درباره شیوع سرخک
با  بهداشت  وزارت  واکسن  با  پیشگیری  قابل  بیماری های  اداره  رییس 
هشدار نسبت به خطر افزایش بروز سرخک در کشور به دلیل شرایط این 
بیماری در کشور همسایه، از ساکنین کشور خواست که فارغ از ملیت اگر 
کودک زیر ۵ سال دارند و به دلیل کرونا واکسیناسیون  کودک شان را به 
تعویق انداختند حتما برای تکمیل برنامه واکسیناسیون کودک خود علیه 

سرخک اقدام کرده و به مراکز بهداشتی مراجعه کنند.

 فرار مالیاتی 25 میلیاردی در کرمان
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان گفت: با پیگیری های ماموران 
پلیس امنیت اقتصادی یک فقره فرار مالیاتی به ارزش بالغ بر 2۵ میلیارد 

ریال کشف شد.
سرهنگ حمیدرضا میرحبیبی اظهار داشت: ماموران اداره مبارزه با جرائم 
اقتصادی این پلیس در پی کسب خبری مبنی بر فرار مالیاتی یک واحد 
صنفی فعال در حوزه فروش اقالم و کاالهای صنعتی متوجه شدند این 
واحد از پرداخت مبلغی بالغ بر 2۵ میلیارد ریال مالیات بر درآمد خود که 
از سال های۱۳۹۶ تا ۱۳۹8 وضع شده، سر باز زده و این امر موجب تضییع 

حقوق دولت شده است.
وی افزود: در این رابطه ماموران بنا به وظایف ذاتی خود تحقیقات الزم 
مرتبط با این مورد را طی چند مرحله تکمیل و در نهایت فرد متخلف را 

شناسایی و دستگیر کردند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان با اشاره به اعتراف این فرد 
به بزه ارتکابی و معرفی وی به مراجع قضایی تصریح کرد: از جمله وظایف 
پلیس امنیت اقتصادی برخورد جدی با تخلفات و کالهبرداری های حوزه 
مالیات است که رسیدگی به جرائم این حوزه و دیگر حوزه های مالی و 

اقتصادی از تضییع حقوق عامه مردم، دولت و کشور جلوگیری می کند.

   خبر

علی زینی وند استاندار کرمان با اشاره به تصمیم ستاد 
ملی کرونا و تاکید رئیس جمهور بر بازگشایی حضوری 
بازگشایی  اکثر کشورها  مدارس در سراسر کشور گفت: 
ارزیابی های  در  اینکه  ضمن  داشته اند،  را  مدارس 
تحصیلی  افت  در  مجازی  کاماًل  آموزش  گرفته  صورت 
دانش آموزان اثر داشته و نگرانی وجود دارد که تداوم این 

وضعیت خالئی در نظام آموزشی ایجاد کند.
نظرات  و  مباحث  این  با مجموع  داشت:  بیان  زینی وند 
واکسینه  جمعیت  اکثر  اینکه  دلیل  به  بهداشت  وزارت 

شده اند، بازگشایی حضوری مدارس انجام گرفت.
دانش  درصد   ۹۰ حدود  داشت:  ابراز  کرمان  استاندار 
آموزان ۱2 سال به باال و ۳۰ درصد زیر ۱2 سال واکسینه 
بینی  پیش  مربیان  و  اولیا  انجمن  با  تدابیری  و  شده اند 
هم  سال  زیر ۱2  آموزان  دانش  واکسیناسیون  که  شده 

کامل گردد.
برای  جدی  نگرانی  امروز  شرایط  در  کرد:  عنوان  وی 
در خطر بودن سالمت دانش آموزان به صورت گسترده 
در صورت  آموزان  دانش  توصیه کرده ایم  و  ندارد  وجود 

کوچک ترین عالئم بیماری، به مدرسه مراجعه نکنند.
زیرساخت  و  آموزشی  فضای  کمبود  گفت:  زینی وند 
مدارس، جمعیت کالس ها را باال برده و به همین دلیل 
والدین  به  اما  نیست،  انجام  قابل  دقیق  فاصله گذاری 
اطمینان می دهیم که به دقت نظارت بر مدارس توسط 
و  بهداشت  و  پرورش  و  آموزش  کل  اداره  تیم های 

ستادهای کرونای شهرستانی صورت می گیرد.
استاندار کرمان عنوان کرد: اگر کوچک ترین عالئمی در 
مدرسه ای دیده شود که سالمت عمومی دانش آموزان را 
به خطر بیندازد، سریعاً و بالفاصله تصمیم گیری خواهد 
شد و از رسانه ها و والدین می خواهیم تا کمک کنند که 

شور و نشاط به مدارس برگردد.
به  پرورش  و  آموزش  وزیر  سفر  به  اشاره  با  وند  زینی 
استان و اقدامات سازمان نوسازی مدارس گفت: تالش بر 
این است که از سال تحصیلی جدید واحدهای آموزشی 
برطرف  حدودی  تا  فضا  کمبود  مشکل  و  شوند  اضافه 

گردد.
وجه  هیچ  به  مدارس  بازگشایی  گفت:  کرمان  استاندار 
ناگهانی و یک دفعه نبوده است، قبل از موج اخیر کرونا 

دستورالعمل ها ابالغ شد و مدارس حضوری شدند.
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نکات بهداشتی در مدارس کرمان 
به صورت دقیق اجرا می شود

جوشکـاری سیــار
َفنس ِکشی- تعمیر در و پنجره - اجرای سایه بان و...

09135320842-09132794372

در اجرای ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید عرضه مسکن بدینوسیله به اطالع می رساند در اجرای 
این قانون مورد تقاضای آقای محمد جواد اکبری نسب  فرزند احمد  به شناسنامه 3060052832 کد ملی 3060052832 صادره از سیرجان شش 
دانگ خانه پالک 142 فرعی از 291 اصلی واقع در بلورد سیرجان بخش 39 کرمان به مساحت 196 متر مربع که پس از رسیدگی هیات حل اختالف 
موضوع ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر رای به تحدید حدود صادر نموده، بدینوسیله به اطالع عموم می رساند در مورخ 1401/02/06 
روز سه شنبه عملیات تحدید حدود در محل ملک به عمل می آید. لذا ظرف مدت 20روز از تاریخ تنظیم صورتجلسه چنانچه کسی به تحدید حدود 
معترض است اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد سیرجان  تسلیم و از تاریخ تسلیم ظرف مدت یک ماه دادخواست اعتراض بر ثبت به مرجع 
صالح قضایی تسلیم و گواهی مربوطه را به اداره ثبت اسناد  سیرجان ارائه نماید. چنانچه ظرف مدت 20 روز از انتشار آگهی اعتراض نرسد و یا 
معترض ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض گواهی تنظیم دادخواست به مرجع صالح قضایی را ارائه ننماید. سند مالکیت به نام متقاضی صادر و تسلیم 

می گردد.  م الف 16  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/01/17
                                         محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی تحدید حدود هیات
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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 1401/01/17 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت 18:00 روز یکشنبـــه 
تاریخ 1401/01/28

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز پنج شنبه  تاریخ 1401/02/08
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 17:30 روز شنبه  تاریخ 1401/02/10 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف- آدرس: سیرجان- بلوار قائم، جنب پمپ سی ان جی،  سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر تلفن 42335800 - 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 مناقصـــه عمومـــــی 
اجــــاره 30 دستگـــــاه خودرو آژانــــــس

سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری در نظر دارد؛

 مناقصه عمومی خدمات )اجاره  30 دستگاه خودرو آژانس(
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.


