
خیابان  سمت  به  پیروزی  بلوار  تهران، 
خیابان  یک  سیرجان.  خیابان  شکوفه، 
کوچک و نقلی که با خیابان شکوفه تقاطع 

ایجاد کرده است. 
خیابان  در  سرو  بلند  نسبتا  درخت های 
سیرجان در همان ابتدا خودنمایی می کنند 
همکف  در  تعمیراتی  عمدتا  مغازه هایی  و 
چنارها  کنار  از  طبقه.  چند  آپارتمان های 
جوی آب باریکی جریان دارد و روان است. 
وارد خیابان سیرجان که می شوی عریض 
سمت  به  پیچی  میانه  از  خیابان  و  است 
راست دارد. از این پیچ به بعد خیابان تنگ 
مغازه ها  اما  کوچه  یک  حد  در  می شود. 
خیابان  هستند.  هم  باز  و  نمی آورند  کم 
هست.  هم  کوچه فرعی  از  پر  سیرجان 
کوچه هایی که اکثرا بن بستند. کوچه ارباب 
و کوچه مسجد ارباب و کوچه کهنمویی و...

بیشتر  خیابان  شده ی  باریک  بخش  در 
و  فرسوده   بافت  و  طبقه  یک  خانه ها 
تازه  بخش  برعکس  درست  تاریخی اند. 
سازه هایش  که  خیابان  شده ی  عریض 
فروشنده  جوان  از  نوسازند.  و  بلندمرتبه 
اسم  چرا  پرسم  می  سوپرمار  کت  مغازه ی 
سوالم  از  است؟  سیرجان  خیابان  این 
متعجب می شود؟ تا حاال کسی از این طور 
"شاید  می گوید:  نپرسیده.  ازش  سوال ها 
منظورت این است که این خیابان سیرجان 

است؟ بله اینجا سیرجان است."
و  نمی داند  را  نام گذاری  این  دلیل  جوان 

شانه تکان می دهد. 
مغازه ی  یک  می روم  که  جلوتر 
مرد  صاحبش  است.  گاوصندوق فروشی 
"آقا  می پرسم:  هم  ا و  از  میانسالی ست. 
سیرجان  خیابان  این  اسم  چرا  ببخشید 

است؟ آخر من اهل سیرجانم..."

شهری  "بله.  می کند:  قطع  را  حرفم  مرد 
در جنوب ایران و در استان کرمان."

مرد توضیح می دهد که از وجهه تسمیه ی 
نام چیز زیادی نمی داند. از او می پرسم آیا 
نام این خیابان قبل ترها چیز دیگری بوده و 
در سال های اخیر شورا و شهرداری تهران 

تصمیم گرفته اند این نام را بگذارند؟ 
در همین  بچگی  از  او  منفی ست.  جوابش 
خیابان  این  اسم  بوده  تا  و  بوده  محل 
ذهنش  در  دیگری  نام  و  بوده  سیرجان 

نیست. 
مثال  قدیم ترها  خیلی  که  می داند  فقط  او 
از  بخشی  محله  این  قاجار  دوره ی  در 
دروازه دوالب بوده. دروازه ای از تهران قدیم 
می شده  منتهی  دوالب  روستای  به  که 

است. 
پیرهای  سراغ  به  که  می دهد  پیشنهاد  او 

اهل این خیابان بروم.
سیرجان  خیابان  باریک  بخش  انتهای  در 
به پیرمردی می رسم که زیر درخت چناری 

ایستاده با ماسکی روی چانه. 
برای  قبال  و بش می کنم.  نیز خوش  او  با 
کرده.  گذر  ما  از شهر  بندرعباس  به  رفتن 
شاه  دوران  مربوط  را  خیابان  این  نام  او 
اینجا  اسم  هم  بودیم  بچه  "ما  می داند: 

همین بود.  
پیرمرد تهرانی هم دلیل این نامگذاری را 
فقط  و  نمی داند  دقیق  و  درست  قدیم  در 
که  شدی  "متوجه  می زند:  حدس هایی 
اسم یه کوچه ارباب بود و اسم یه دیگه ش 

مسجدارباب؟"
جوابم یک آری ست. پیرمرد ادامه می دهد: 
ارباب  ارباب نشین دوالب بوده . یک  "اینجا 
بوده که  مالک بوده و کشاورزهای زیادی 
و  بوده  هم  خیری  آدم  داشته.  دست  زیر 
مثال مسجد و حمام عمومی و... بنا می کرده 
ارباب  این  گمانم  به  من  عام المنفعه.  برای 

اصالتا سیرجانی بوده. یعنی خودش یا پدر 
و پدرجدش از سیرجان آمده بودند و بعدها 
در دوران پهلوی خانواده و بازماندگانش در 
بوده اند.  نام گذاری  این  بانی  کوچه  این 
از کوچه ها را خود مردم  تا  گرچه اسم دو 
کوچه  و  ارباب  کوچه  عرفی  طور  به  قدیم 

مسجد ارباب صدا می زده اند"
از پیرمرد سپاسگزاری می کنم و دوباره راه 
آمده را برمی گردم به سمت بخش عریض 
خیابان سیرجان تا در مسیر باز نیم نگاهی 

به خیابان بیندازم. 
در راه به یک شباهت دیگر هم میان این 
اینکه  می برم.  پی  خودمان  شهر  با  خیابان 
شهر ما نیز مثل این خیابان دچار توسعه ی 
نامتوازن است. باال و پایین و تنگ و باریک 

دارد.

بازدیدیازیکخیابانیقدیمیدرپایتختکهنامشهرمارایدکمیکشد

سیرجاِن دروازه دوالب!
        حسام الدین اسالملو
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مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان با اشاره به خسارت های سیل تابستانی به 
استان کرمان گفت: »براساس برآورد کارشناسان دستگاه های اجرایی و فرمانداری ها، 
از سوم تا نهم مردادماه جاری، سیل و طوفان حدود هشت هزار و ۹۴۲ میلیارد تومان 
افزود: »سه هزار و ۹۶۴  وارد کرده است«.مجید سعیدی  استان کرمان  به  خسارت 
میلیارد تومان از این مبلغ مربوط به بخش زیربنایی و چهار هزار و  ۹۷۸ میلیارد تومان 

در بخش کشاورزی و دام است«.

سیلوطوفان۸۹۴۲
میلیاردتومانبهاستان
کرمانخسارتزد

خبــر شیوعسابواریانتهایجدیددرموجهفتم
کرونا طی چند ماه اخیر به ویژه از اردیبهشت به بعد نوسانات و خیز و فرودهایی داشت. حتی ما یک پیک کوچک با ارتفاع 
کم هم در اردیبهشت ماه داشتیم، اما از آنجایی که بیماریابی فعالی نداریم و عمدتا بر روی بستری و مرگ و میر مانور داده 
می شود، تغییرات اپیدمی خیلی نمود پیدا نمی کند و نمی توان تحلیل کرد که گردش ویروس در کشور چگونه است و بر 
همین اساس آن پیک مشخص نشد.  در حال حاضر با توجه به ایجاد ساب واریانت های جدید، موج هفتم بیماری در کشور 
شکل گرفت و از آنجایی که قابلیت انتشار این ساب واریانت ها بسیار زیاد است، موارد ابتالیمان بسیار زیاد شد و به تبع باال 

رفتن موارد ابتال، بستری و مرگ هم بیشتر شد.  

گردشگری کرمان را در سفر رئیس جمهور نادیده گرفتند 
دکتر هادی خانیکی استاد علوم ارتباطات همزمان با روز خبرنگار در 
آگاهی بخشی،  کنار  در  اجتماعی  امید  »تولید  کرد:  اظهار  گفت وگویی 
رویکردی است که روزنامه نگار و کنشگر رسانه ای یا خبرنگار باید انجام 
در  را  اجتماعی  حیات  استمرار  و  تداوم  است  موظف  خبرنگار  دهد؛ 
یا  فکری  انجماد  و  توقف  با  )خبرنگار(  او  دهد.  نشان  بحرانی  وضعیت 

کهنگی مهارت ها، نمی تواند در این مسیر راه به جایی برد«.
به گفتۀ وی، خبرنگاری فن نیست بلکه نوعی فهم است. اینکه بفهمیم 
خبرنگاری تفهمی چیست و برایش یک جایگاه و اعتبار علمی، حرفه ای 

و حقوقی و حتی اقتصادی و معیشتی وضع کنیم.
وی افزود: »خبرنگاری تفهمی، آموختن است و مدام در فرآیند آموختن 
انباشتن پیوستۀ دانش و مهارت و تجربه برای توانا  قرار گرفتن است، 

شدن و ورود به دنیاهای متفاوت است«.
ارتباطی،  جامعۀ  از  اعم  جامعه،  که  می رود  »انتظار  کرد:  بیان  وی 
مدیریتی  جامعۀ  سیاست گذاران  همین طور  و  عام  در سطح  و  سیاسی 
و سیاست گذاری کشور، حداقل یک روز قلم و سخن را به متن کشور 
بسپارند که مدام وسط حادثه ایستاده اند. البته منظورم از سپردن قلم و 
سخن این نیست که تنها در باب فضائل آن ها و اهمیت کارشان حرف 
زده شود، بیش تر مد نظرم این است که موقعیت شان درک و حقوق شان 
شناخته شود. از دشواری کارشان دفاع شود و حرفۀ خبرنگاری و دانش 

خبرنگاری را در سطح باالیی از ارزش گذاری های عملی قرار بدهند«.
 وی در بخش دیگری از سخنان  خود دربارۀ جایگاه کار خبرنگاری 
توضیح داد: »خبرنگار کنشگری است که دغدغۀ اولش فهمیدن است؛ 
آن چیزی که ندانستن در آن راه ندارد و باید قدرت دیدن، شنیدن و 
گفتن و نوشتن آنچه که در پیرامونش است را باال ببرد و مبنای همۀ 
و  دنیای دغدغه مندی  تفهمی،  است.  خبرنگاری  فهمیدن  اینها همان 
دردمندی است، برای کسی که می خواهد آگاهی را منتقل کند و منتقل 
متفاوت، جامعۀ  تغییر، جامعۀ  به یک جامعۀ دستخوش  آگاهی  کردن 

متکثر و حتی در برخی جاها جامعۀ قطبی قطعا کار دشواری است«.
هنر خبرنگار چیست؟

به باور خانیکی و با تعاریفی که از خبرنگار دارد، عشق و عالقه ای که 
خبرنگار دارد، کار را برایش مطلوب می کند یا حداقل مقبول می کند. 
که  هر خبری  اینکه  و  و حقوقش  معیشت  آیندۀ شغلی اش،  از  نگرانی 
می دهد، دست و پایش بلرزد که چه اتفاقی خواهد افتاد، آن چیزی که 
همۀ این نگرانی ها و اضطراب ها را جبران می کند، همان عشق و شور 

است که تضعیف شدنی نیست.
فهمیدن  جهت گیری  باشد،  کارش  عاشق  باید  »خبرنگار  افزود:  وی 
داشته باشد و در این جهت گیری اولین مهارتی که پیدا می کند، هنر 
گفت وگوست که با همۀ الزامات و پیش فرض ها و تصورات قالبی خودش 
نباشد،  دستپاچه  واقعیت  فهم  برای  نشود،  روبرو  پیرامونش  مسائل  با 

سرعت و شتاب، او را از دقت و مشاهدات دور نکند«.

 یادداشت

رییس شورای شهر سیرجان بر لزوم تسریع 
و  موضوعات  پیگیری  و  پاسخگویی  روند  در 
توسط   ۱۳۷ سامانه  در  مردمی  تماس های 

مدیران شهرداری تاکید کرد.
اسالمی  شورای  عمومی  روابط  گزارش  به 
ظهر  از  پیش  خدامی  حسن  سیرجان،  شهر 
و  شهری  مدیریت  سامانه  در  حضور  با  امروز 
 ،)۱۳۷( سیرجان  شهرداری  همگانی  نظارت 
روند چگونگی  این مجموعه،  از  بازدید  ضمن 
مشکالت  و  مسایل  به  رسیدگی  و  پیگیری 

شهروندان را مورد بررسی قرار داد.
حسن خدامی؛ رییس شورای شهر سیرجان 

و مدیران  کارکنان  از زحمات  قدردانی  ضمن 
مشکالت  رفع  و  آرامش  ایجاد  شهرداری، 
شورای  موضوع  اصلی ترین  را  شهروندان 
سعه  با  افزود:  و  دانست  شهرداری  و  شهر 
شنونده  باید  انسانی  کرامت  حفظ  و  صدر 
مشکالت شهروندان بود و با درایت و آگاهی 
در حیطه اختیارات، در راستای رفع مشکالت 

شهروندان، پیگیری های الزم را انجام داد.
در این بازدید طی تماس با برخی همشهریان 
ارتباط برقرار کرده بودند،  با سامانه ۱۳۷  که 
به  رسیدگی  و  مشکالت  رفع  منظور  به 
به  مربوط  مسایل  شهروندان،  درخواست 

و  نخاله  )جمع آوری  پسماند  حوزه 
سگ های  جمع آوری  و  آسفالت  زباله(، 
و مطالبات مردمی در  انجام،  بالصاحب 
با  نیز در حال حاضر  حوزه فضای سبز 
دستور  در  پیمانکار،  انتخاب  به  توجه 

کار قرار دارد.
راه اندازی  ابتدای  از  است  گفتنی 
نظارت  و  شهری  مدیریت  سامانه 
خرداد  )از   )۱۳۷( شهرداری  همگانی 
اکنون  و  تماس   ۱۰۰ بر  بالغ  روزانه  ماه( 
مردمی  تماس   ۴۰ میانگین  طور  به 

برقرار می شود.

لزوم پاسخگویی مدیران شهرداری
 به تماس های ۱3۷

صفحه 3
خیابانها آسفالت

صفحه 4
عقد کنان

تولیدی و بازار مبل امام علی )ع(

 سرویس چوب کامل ویژه جهیزیه عروس شامل؛

بوفه بزرگپا تختیمیز جلو مبلیمیز ناهارخوریرختکن،جاکفشی

تشک طبی فنریمبـــل کمد لباسی سرویس خواب میز آرایش

اول قیمت ها را مقایسـه کنید

این فرصت بی نظیر را از دست ندهید
خرید کنید، تخفیف بگیرید و اشانتیون ببرید

همگی یکجا : 37/800/000 تومان

 انتهای بلـوار اصلی حجـت آبــاد  
0 9 1 2 4 1 5 8 0 0 1

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
 شما را با باالترین قیمت در محل  خریداریم.

0913 278 3052/0913 145 2643
5036 230 0919 خدائی

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 7 ، واحد ۱ 
0 ۹ ۱ 3 ۱ ۴ ۱ 0 ۱ ۲ ۹   - 3 ۲ 6 5 8 3 ۱ 6 تلفــن: 

رپرتاژ شورا

آقای محمود ایزد آبادی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 7 
سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  192 فرعی از 3647   اصلی 
واقع در بخش 36 کرمان بنام آقای محمود ایزد آبادی  ثبت و سند مالکیت صادر 
لذا بدستور تبصره یک  بعلت جابجایی مفقود گردیده  و تسلیم گردیده است که 
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 ظرف مدت 
10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی  اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در 
غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی 

بنام مالک صادر خواهد شد. 
 شناسه آگهی: 1364257 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/05/26

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم گل نساء قاسمی نژاد رائینی    با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی 
شماره 45 سیرجان مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک  
9298 فرعی از 2313   اصلی واقع در بخش 35 کرمان بنام خانم  گل نساء قاسمی 
نژاد رائینی    ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی 
قانون ثبت  نامه  آیین  لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120  مفقود گردیده 
مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی  
اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت 

قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.
 شناسه آگهی: 1364258 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/05/26

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای مرید خان آقایی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 45 
سیرجان مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک  9298 
فرعی از 2313   اصلی واقع در بخش 35 کرمان بنام آقای مرید خان آقایی    ثبت 
و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا 
بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع 
مردم اگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی  اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی 

سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد
 شناسه آگهی: 1364259 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/05/26

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

لوله بازکنی اعتماد
بازکردن لوله های فاضالب توالت ، آشپزخانه و . . .

6۲۱6 66۹ 0۹۱3- رضایی

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

09135320842-09132794372

آگهــی  فراخوان مناقصــه عمومـی دو مرحله ای واگذاری امور مربوط به 

پروژه حصارکشی مرکز بهداشتی درمانـی هماشهر سیرجان 
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای 

واگـذاری امور مربوط به پــروژه حصارکشــی مرکــز بهداشتـی درمانـی هماشهــر سیرجــان  
به شماره ۲00۱0۹۲۹6۲0000۱۱ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
ازدریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 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 :  روز چهارشنبه ۱۴0۱/05/۲6  

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت ۱۴:00 روز سه شنبه تاریخ ۱۴0۱/06/0۱ 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت ۱3:30 روز یکشنبه تاریخ ۱۴0۱/06/۱3                               

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۹ روز دوشنبه تاریخ ۱۴0۱/06/۱۴ 
زمان  جلسه توجیهی : ساعت ۱0 روز دوشنبه مورخ ۱۴0۱/06/07

جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها به آدرس ذیل مراجعه نمایند. 
الف: آدرس : بلوار سید جمال جنب پارک ترافیک دانشکده علوم پزشکی و تلفن : ۴۲3۴06۲5 

اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: ۴۱۹3۴ )0۲۱(
 دفتر ثبت نام: 88۹6۹737 و 85۱۹3768

روابط  عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان


