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شماره 708

9 شهریور1401 شهر

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  توسط  سیرجان  شهرستان  گروهی  عکس  نمایشگاه 
سیرجان، خانه عکاسان سیرجان، اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران، انجمن عکس و خاطره و 
با حمایت شرکت گل گهر، با محوریت روایت محرم برگزار می شود. عکاسان و عالقه مندان 
به هنر عکاسی می توانند آثار خود را تا یازدهم شهریور برای شرکت در این نمایشگاه 
ارسال کنند.گفتنی است این نمایشگاه در دو بخش تک عکس و مجموعه عکس برگزار 
خواهد شد.هم چنین هیات انتخاب آثار این نمایشگاه را  حمید صادقی، سعید استادیان، 

شهروز جاللت، وحید دهیادگاری و مسلم سلطان احمدی بر عهده دارند.   

نمایشگاه عکس 
روایت محرم 
برگزار می شود

خبــر آغاز پرداخت وام ۲۰۰ میلیونی مسکن روستایی
معاون مسکن روستایی بنیاد مسکن با بیان این که در جلسه هیات وزیران تسهیالت 200 میلیون تومانی مسکن روستایی با سود 5 
درصد تصویب شد،  اظهارکرد:  بانک مرکزی پرداخت این تسهیالت برای 200 هزار واحد مسکونی روستایی در سال 1401 مصوب و 
ابالغ کرده است. جودی بیان کرد: مقدمات و توزیع استانی در حال انجام است و پرداخت نیز در استان ها به متقاضیان انجام می شود 
و در هفته جاری عملیاتی و اجرایی خواهد شد.وی با بیان اینکه 1۳0 هزار مسکن روستا در قالب طرح نهضت ملی مسکن در حال 
ساخت است، گفت: 80 هزار واحد طی هفته دولت به بهره برداری می رسد. وی توضیح داد: در هفته دولت و در روزهای آتی 80 

هزار واحد مسکونی روستایی به بهره برداری خواهد رسید.   

افتتاح طرح مرمت و بازسازی منزل مرحوم دکتر حاج علی 
صادقی خبری بود که چند روز پیش منتشر شد. به همین 

بهانه ذکر چند نکته ضروی ست:

درشت  و  ریز  مسووالن  حضور  با  که  افتتاحی  آیین   1

سیرجان در خانه دکتر صادقی برگزار شد؛ بدون توجه به 
ساز  و  ساخت  پروانه ی  صدور  مرکز  که  بود  نکته  این 
حریم  و  داده  آب  به  گلی  دست  چه  سیرجان  شهرداری 
اصالت بصری یک خانه تاریخی با حیاط مرکزی و پشت بام 

گنبدی را چنین به استهزا گرفته است!
محاسبه  از  انواعی.  حریم  و  دارد  حریمی  تاریخی  اثر  هر 
ایجاد  تاریخی  آثار  مجاورت  در  حفاری  که  لرزش هایی 
رعایت  تا  شود  اثر  تخریب  موجب  است  ممکن  و  می کند 
و  پژوهشی  ارزش  نظر  از  باستانی  تپه های  حریم  نشدن 
حفظ  برای  بصری  حریم  تا  باستانی  اشیا  یافت  احتمال 

اصالت یک اثر.
حفاری  بر  چشم  گردشگری  و  فرهنگی  میراث  کل  اداره 
دوقلو  یخدان های  همسایگی  در  مکانیکی  بیل  عمقی 
می بندد. حفاری ئی که برای ایجاد سازه ای سه طبقه انجام 
کامال  دیدرس  از  را  سیرجان  تاریخی  یخدان های  تا  شد 

پنهان کند!
شعاع قلعه سنگ به عنوان حریم شهر باستانی شیریگان با 
تپه هایی که حاوی کلی سفال و سکه و... بودند، در دهه های 
مسئولی  هیچ  و کک  نابود شد  پسته  باغ های  توسط  اخیر 

نگزید!
اداره میراث  دارای  نیست که سیرجان  بیشتر  چند سالی  
فرهنگی شده و اگر سابق بر این چسبیده به بازار گنبدی 
تاریخی سیرجان، مجوز دو طبقه با نمای شیشه ای دودی 
حاال  اما  بود.  شهر  فرهنگی  میراث  بی کسی  از  شده  صادر 
دستک  و  دفتر  صاحب  سیرجان  در  فرهنگی  میراث  که 

اداری ست، چقدر اوضاع بهتر شده؟
و  فرهنگی  میراث  کل  اداره  کم.  خیلی  گفت  می شود 
در  مکانیکی  بیل  عمقی  حفاری  بر  چشم  گردشگری 
که  حفاری ئی  می بندد.  دوقلو  یخدان های  همسایگی 

تا  شد  انجام  طبقه  سه  سازه ای  ایجاد  برای 
دیدرس  از  را  سیرجان  تاریخی  یخدان های 

کاملن پنهان کند!
اول  ردیف  متهم  شهرداری  جاها  برخی  در 
می کند،  صادر  که  پروانه هایی  با  و  است 
مثاًلً  ندارد.  حریم  موضوع  این  به  توجه  هیچ 
مجوز  شده  ثبت  کاهگلی  اثر  به  چسبیده 
کوچه ی  در  یا  می دهد!  آلمینیومی  سازه ی 
برگزاری  محل  که  حاج رشید  تاریخی  خانه 
چند  مجوز  هست،  نیز  عزاداری  آیین های 

طبقه ی نمای سنگ رومی داده می شود!
ادارات  میان  هماهنگی  نبود  رویکرد  این 
کننده  ایجاد  می دهد.  نشان  را  سازمان ها  و 
میراث  اداره  باید  نیز  هماهنگی ئی  چنین 
فرهنگی سیرجان باشد تا در این باره جلسات 
اما  بگذارد  شهرداری  و  شورا  با  مشترکی 

متاسفانه دچار انفعال است.

2 حاال که با کمک شرکت های معدنی می شود خانه های 

میراث  اداره  دیگر  کرد،  مرمت  را  بادگیر چپقی  و  تاریخی 
فرهنگی سیرجان بهانه نبود بودجه را نمی تواند توجیه کم 
و  نامه نگاری  و  اداری  پیگیری  فقط  کند.  کاری هایش 
توافقنامه است که نیاز به بودجه ندارد. فقط رییس اداره و 

همکارانش باید محبت کنند و وقت بگذارند. 
اصالت  کرد.  هماهنگ  شهرداری  با  می شود  را  بازار  کف 
معماری حجره های بازار را نیز می توان با همکاری مالکان 
بازار  محترم  کسبه  از  بسیاری  برگرداند.  بازار  به  کسبه  و 
خودشان پیشروتر از اداره میراث فرهنگی هستند و عالقه به 
همکاری برای حفظ اصالت معماری ایرانی حجره شان دارند. 
در این زمینه حتا دیده می شود برخی کسبه در مجموعه 
بازار قوتو یا بازار جئرو و مجاورش خودشان آستین همت 
باال زده و با کمک مشاوره ای معماران و مرمت گران، سقف 
گنبدی و دیوار آجری یا قفسه های طاقچه ای گچی را احیا 

کرده اند.
 آن ها می توانند الگوی باقی کسبه باشند. فقط کافی ست 
تا  بگذارد  بقیه  جلوی  را  آنان  کار  الگوی  فرهنگی  میراث 

کسبه با هزینه ی خودشان حجره شان را از بی رنگ و رویی 
نجات بدهند و بازار سنتی شهرمان از شر نمای آلمینیوم و 
شیشه خالص شود. اما متاسفانه این کسبه ای که باید الگو 
می شدند، نه تنها از سمت میراث تقدیر و تشویق نشدند، 

اداره  که  می فهمی  می نشینی،  درددل شان  پای  وقتی  که 
میراث سنگ هم جلوی پای شان انداخته! خود اداره میراث 
نبش  ورودی  مغازه ی  در  جا  یک  هیچ.  کرده؟  چه کار  اما 
بازار نظر مشاوره ای داده، که آنجا هم به صاحب ملک بی نوا 
نگفته از آجر همرنگ با بافت آجر قدیم بازار استفاده کن یا 

در هالل حجره، نمای سنگ رومی نزن!

در  تاریخی  و  معماری  ارزش  با  زیادی  کاروانسراهای   3

شهرستان سیرجان وجود دارد که مورد بی توجهی ویژه قرار 
گرفته اند و چه بسا در بارندگی های اخیر نیز نفس ها آخر را 
در  حاج ابراهیم  کاروانسرا-تیمچه ی  از  باشند.  کشیده 
و  گدار  ابتدای  کاروانسرای  تا  سیرجان  بازار  همسایگی 
کاروانسراهای هماشهر و پاریز. اداره میراث برای این ها چه 
کار کرده؟ هیچ. نه تنها کاری نکرده که حتا شایعه شده که 
در  کرمان  مسیر  در  گردشگری حسین آباد  رستوران  مدیر 
کاروانسرای  یا  گدار  ابتدای  کاروانسرای  داشته  قصد  ابتدا 
هماشهر را کرایه ی بلندمدت کند و با هزینه ی خودش تحت 
رستوران  کاربری  عنوان  به  و  کرده  مرمت  میراث  نظارت 

اما  نماید  درامد  کسب  و  گردشگر  جذب  بین راهی  سنتی 
این  که  کرده  سنگ اندازی  قدر  آن  فرهنگی  میراث  اداره 
سرمایه گذار بخش خصوصی عطای کار را به لقایش بخشیده 
است! اداره میراث برای این چنین ابهاماتی چه پاسخی دارد 
و شخص فریدون فعالی مدیرکل میراث استان کی تالش 
این  به  سیرجان  در  نشستی  برگزاری  با  کم  دست  کرده 
ابهام ها پاسخ بدهد؟ ابهام هایی پیرامون اهمیت ندادن اداره 
کل میراث فرهنگی به آثار تاریخی سیرجان و نگاه مرکزگرا 

داشتن.

4 ابهام ها خیلی بیشتر است و مدیرکل میراث فرهنگی 

این صورت سرپرست  غیر  در  و  باشد  پاسخگو  باید  استان 
فرمانداری سیرجان بایستی دست کم رییس اداره میراث در 
شهرستان را بازخواست کند یا در صورت لزوم خواهان تغیر 

مدیر و این شیوه ی بد مدیریت شود. 
سرپرست فرماندار از رییس اداره میراث فرهنگی سیرجان 
بپرسد، برنامه ها و پیگیری های منصور مکی آبادی فرماندار 
اسبق در حیطه ی قلعه سنگ چه شد؟ قلعه سنگ به عنوان 
آن سکه های ساسانی  در  باستانی سیرجان که  مرکز شهر 
و عرب-ساسانِی ضرب شیرگان )نام قدیم سیرجان( یافت 
شده و به کار پژوهش تاریخی و تغیر نگرش در دانش تاریخ 
فرهنگی  سرمایه های  عنوان  به  موزه  در  نگهداری  البته  و 
بی توجهی  مورد  چرا  می آید،  آینده،  سیرجان  اقتصادی  و 
قرار گرفته؟ منبر سنگی با پیشینه  و اهمیت فوق العاده  اش 
افتاده که  در پژوهش تاریخ ادیان، چرا به این حال و روز 

تخریب شود و رویش یادگاری بنویسند؟
 امکان جا به جایی اش نبود، امکان قرار دادن منبر سنگی 
چرا  یا  نداشت؟  وجود  هم  شیشه ای  محفظه ی  یک  در 
دوباره گروه های باستان شناسی برای حفاری علمی مستقر 
نمی شوند؟ چرا یک موزه در محل ایجاد نمی شود تا اشیای 
بازدید گردشگران  برای  سفالی و فلزی کشف شده در آن 
که  ندارد  نگهبانی  کیوسک  یک  آنجا  چرا  شود؟  نگهداری 
معتادان و موتورسواران و البته قاچاقچیان عتیقه هر غروب 

و هر شب آنجا جوالن ندهند؟ 
بی تفاوتی تا کی؟ کم لطفی و کم محلی و بی مهری با یک 

فرهنگ و تاریخ سترگ در سیرجان تا به چند؟

خانه دکتر صادقی مرمت شد اما تکلیف رسیدگی به دیگر آثار تاریخی شهرسیرجان با کیست؟

بایکگـلبهـارنمـیشود
        حسام الدین اسالملو

   کاروانسراهای زیادی با ارزش معماری و 
تاریخی در شهرستان سیرجان وجود دارد که 
مورد بی توجهی ویژه قرار گرفته اند و چه بسا 

در بارندگی های اخیر نیز نفس ها آخر را کشیده 
باشند. از کاروانسرا-تیمچه ی حاج ابراهیم در 

همسایگی بازار سیرجان تا کاروانسرای ابتدای 
گدار و کاروانسراهای هماشهر و پاریز. اداره میراث 
برای این ها چه کار کرده؟ مدیرکل میراث استان 
کی تالش کرده دست کم با برگزاری نشستی در 

سیرجان به این ابهام ها پاسخ بدهد؟

  عکس: سید محسن فروزنده

صفحه 3
؟

صفحه 4
؟

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

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

09135320842-09132794372

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

مناقصه عمومی )دو مرحله ای( خرید یک دستگاه کمپرسور 

ROTARY با برند AERZEN  مورد نیاز کارخانه احیا 

مستقیم شماره یک شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان 
شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به 

خرید یک دستگاه کمپرسور ROTARY با برند AERZEN  مورد نیاز 
کارخانه احیا مستقیم شماره یک   از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای 

از طریق مناقصه عمومی دومرحله ای اقدام نماید؛
 لذا از تأمین کنندگان معتبر که دارای توانایی مناسب و سوابق و تجارب مورد قبول 
می باشند، دعوت به عمل می آید، حداکثــر تا تاریخ   1401/06/27  ساعت 14:00 
به هیچ  تاریخ فوق  از  بعد  بدیهی است  نمایند.  اقدام  پاکات خود  تحویل  به  نسبت 

درخواستی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مدارک الزم  جهت ارسال: 
*نامه اعالم آمادگی، مدارک مربوط به چک لیست ارزیابی تامین کنندگان، پیش نویس قرارداد خرید 

کلید به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 15.000.000.000 ریال 

) sjsco.ir .دانلود مدارک از سایت مجتمع جهان فوالد سیرجان قسمت خرید و فروش- مناقصات (

*آدرس تحویل پاکات )الف – ب – ج(:  

سیرجان- بلوار نماز رو بروی اداره ارشاد و فرهنگ اسالمی شرکت مجتـــمع جهان فوالد سیرجان- 

دبیرخانه کمیسیون معامالت

   کدپستی: 7814474320  _   شماره تماس034-42251193

* نامه اعالم آمادگی به همراه رسید تحویل پاکات را به آدرس ایمیل

 steel.abbaszade@gmail.co   ارسال فرمایید.

* ارائه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد

*هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

* جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 09901458288 تماس حاصل نمایید. 

)پاسخگویی در ساعات اداری(
واحد تدارکات و خرید شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

آگهی مناقصه عمومی )دو مرحله ای( خرید یک دستگاه 

باالنس گاردان مورد نیاز کارخانه نورد بردسیر 

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان 

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به 
خرید یک دستگاه باالنس گاردان مورد نیاز کارخانه نورد بردسیر 

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان   از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای 
از طریق مناقصه عمومی دومرحله ای اقدام نماید؛

 لذا از تأمین کنندگان معتبر که دارای توانایی مناسب و سوابق و تجارب مورد قبول 
می باشند، دعوت به عمل می آید، حداکثــر تا تاریخ   1401/06/23  ساعت 14:00 
به هیچ  تاریخ فوق  از  بعد  بدیهی است  نمایند.  اقدام  پاکات خود  تحویل  به  نسبت 

درخواستی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مدارک الزم  جهت ارسال: 
*نامه اعالم آمادگی، مدارک مربوط به چک لیست ارزیابی تامین کنندگان، پیش نویس قرارداد خرید 

کلید به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 2.000.000.000 ریال 

) sjsco.ir .دانلود مدارک از سایت مجتمع جهان فوالد سیرجان قسمت خرید و فروش- مناقصات (

*آدرس تحویل پاکات )الف – ب – ج(:  

سیرجان- بلوار نماز رو بروی اداره ارشاد و فرهنگ اسالمی شرکت مجتـــمع جهان فوالد سیرجان- 

دبیرخانه کمیسیون معامالت

   کدپستی: 7814474320  _   شماره تماس034-42251193

* نامه اعالم آمادگی به همراه رسید تحویل پاکات را به آدرس ایمیل

 steel.abbaszade@gmail.co   ارسال فرمایید.

* ارائه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد

*هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

* جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 09901458288 تماس حاصل نمایید. 

)پاسخگویی در ساعات اداری(
واحد تدارکات و خرید شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 

تامین نیروی انسانی اداره حوادث وفوریتهای پزشکی )اورژانس 115(
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای 

تامین نیروی انسانی اداره حوادث وفوریتهای پزشکی )اورژانس 115(   
به شماره 2001092962000018  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 1401/06/09  

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14:45 روز پنج شنبه تاریخ 1401/06/17 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14:45 روز چهار شنبه تاریخ 1401/06/30                               

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 روز شنبه تاریخ 1401/07/02 
زمان  جلسه توجیهی : ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 1401/06/22

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 : 42340625 

اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(
 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

روابط  عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان


