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 گروه فرهنگوهنر
کتاب «منظر بومی کرمان» هفته گذشته با حضور
حسین مرعشی ،نماینده اسبق کرمان در مجلس
شورای اسالمی،مهران عال مزاده ،شهردار کرمان وامیر
منصوری،عضوهیئتعلمیدانشگاهتهرانوگردآورنده
این کتاب در گالری منظرگاه تهران رونمایی شد .به
گزارشپاسارگادهمزمانبااینمراسمنمایشگاهعکس
استان کرمان در این گالری افتتاح شد .سخنرانیها در
این نشست به سمت انتقاد به معماری و شهرسازی
استان کرمان رفت .تخریب بافت قدیمی شهرهای
کرمانیکیدیگرازموضوعهایاینمراسمبود.
تعریفمنظر
در ابتدا سیدامیر منصوری گردآورنده کتاب منظر
بومی کرمان گفت :کرمان به روایت تاری خدانان،
یدانان،معماران،جامعهشناسان،مردمشناسان
جغراف 
و . .مورد بررسی قرار گرفته است .مرکز کرمانشناسی
زحمت زیادی کشیدهاند و کرمان خیلی خوب از این
زوایا واکاوی شده است .جغرافیا به کوهها ،دشتها،
کشاورزی و . .پرداخت هاند .مردمشناسان وجه مردمی و
لهجه را بررسی کردهاند .همهی شهرهای کرمان به
همینشیوهموردبررسیقرارگرفت هاند.همهیکتابها
و تحقیقات در یکی از این دو گروه؛ یا عینیتهای
خطه و یا بعد غیرفیزیکی بوده است .وی ادامه داد اما
این کتاب به تفاوتِ تعریفی است که از منظر وجود
دارد .منظر به مثابه یک دانش جدید معتقد است
آنچه را که در بیرون و خارج از ذهن انسان وجود
دارد نمیتوانیم مستقیما به عنوان یک پدیده و آنچه
هست بشناسیم .باید آن را از فیلتر ذهن خودمان
عبور دهیم و یک خوانش به وجود میآید .آن چیزی
را میشناسیم مفهوم جدیدی است مرکب از ذهن
ما و آن چیزی که در بیرون است .این تعریف علمی
منظر است .منصوری در مورد شکلگیری این کتاب
گفت :ما بر اساس این تعریف گروهی از پژوهشگران
ازدانشجویانکارشناسیارشدودکترایمنظررامامور
کردیمویکسفربهکرمانرفتیم.هفت،هشتروزدر
شهرستانهایمختلفاستانبهگردشپرداختیم.یک
چیزهایی را دیدیم و بعد به تهران برگشتیم .در فاصله
چندماههباتکیهبهمنابعکتابخانهایمتمرکزشدیمکه
بر اساس مشاهدات ،هر فرد یک گزارش بنویسد .به
جای آنکه آن چیزی را که با چشم دیدند وصف کنند
آن چیزی را که فهمیدند یک رابطه بین پدیدههای
بیرونی و علتی که در تاریخ پدید آمده پیدا کنند .این
چیزیاستکهمنظرکرمانگفتهمیشود.
کرمانیاستکهکرمانیهامیبینند
در واقع منظر کرمان ،کرمانی است که کرمانیها
میبینند .نه آن کرمانی که توریستها میبینند .ما به
ایراننمیگوییمزمینایران،میگوییمسرزمینایران

امیر منصوری گردآورنده کتاب منظر بومی کرمان:

و مشخص است تفاوت بین زمین و سرزمین.
منصوری گفت :وقتی به زمین اشاره میکنیم
به فیزیکی اشاره میکنیم که مشخص است.
اما سرزمین جایی است که یک تاریخ و
هویت و زندگی و یک گذشتهای دارد .فهمی
که ساکنان از زمین خودشان دارند ،سرزمین
است .ما سعی کردیم همین کار را با کرمان
بکنیم .به گفتهی وی کرمان در یک دورهای
تولیدکننده و صادرکننده بزرگ فرش بوده
است .خانوادههایی سرمایهگذاریهای زیادی
کرده بودند و برای اینکه روند تولید به بهترین
نحوشکلبگیردرویفرآوردههایپاییندستی
مثل پرورش گوسفند سرمایهگذاری کرده
یدادند که
بودند .آنها گوسفندانی پرورش م 
پشمهای سفید داشتند که بهتر رنگپذیر
است .پشم آنها هم بلند است .یعنی روی این
موضوع تمرکز کرده بودند تا صنایع باالدستی
مثل نخ و قالی و . .بهتر بافته شود .در خیلی از
روستاها این اصالح نژاد وجود دارد و نشانههای
آن باقی است .این داستان میتواند ربط بین
این موارد و اقتصاد را مشخص کند .همهی
مظاهری که دور و بر ما چیده میشود،
یای مثل
چنین شخصیتی دارد .حتی اسام 
عماد را کرمانیها بیشتر روی بچههایشان
میگذارند .همهی اینها نشانههایی از سلسله
مراسم رونمایی کتاب منظر بومی کرمان در گالری نظرگاه تهران برگزار شد.
حوادث تاریخی هستند که این نشانهها شکل
کاربری میگیرد و میشود یک سبک معماری و یا در این حوزه زیاد است .برنامهای در حوزه معماری ،معاونت حوزه شهرسازی ضوابطی را در این خصوص
در زبان میآید و میشود گویش و لهجه .آثار تعامل شهرسازیوبرنامهریزیشهریبرایشهرکرمانوجود تهیه کند .امیدواریم هر چه سریعتر اعضای کارگروه
انسان با محیط و تاریخ است تا در این سرزمین بهتر نداشته و ندارد .ما تصمیم گرفتیم برنامه پنج ساله را آن را بررسی کنند و به نتیجه برسیم .امیدواریم این
زیست کنند .منصوری معتقد است :سرزمین کرمان تدوین کنیم .شهرداران میآیند و بر اساس فعالیت ضوابط اجرا شود و به ساختمانها سر و سامانی بدهیم
یزنند؛ بدون که حداقل اگر حرفی برای گفتن ندارند ایرادی هم
خاص شهرداری یک سری اتفاقها را رقم م 
خاص اقتصادی و یا آیینهای ِ
با فعالیتهای ِ
اجتماعی به ویژگیهای خاص معماری و شهری اینکه بدانند نتایج این اتفاقات قرار است ما را از کجا به وجودنداشتهباشد.
شهردار کرمان افزود :منظر شهری در هر شهری
دست پیدا میکند .این کتاب روایتی از پژوهشگران کجا برساند .وی ادامه داد خیلی موضوعات عقبمانده
جوان است که سعی کردند هر کدام از زاویه یکی از داشتیم و نیاز به حوزه متخصصان احساس میشد .که وجود دارد در طول تاریخ به ما رسیده ،فضاها
این نشانهها وارد شوند که چه شد در کرمان چنین شوراهایتخصصیمختلفیرا تشکیلدادیم.ماسعی شکلگرفت هاند ،رویدادهای مختلفی وجود داشت هاند و
نشانهای بروز کرد .این پژوهشگران روایتی از گذشته و کردیم از تصمیمگیری فردی جلوگیری شود و خیلی انسانهایمختلفیحضورداشتندکهتاثیرگذاشت هاند.
انسان ،زمان و مکان سه رکن اساسی است که باید با
سرزمین کرمان ارایه دادند که در دنیای حرفهای امروز کارهارانکنیم.
هم ببیینم .منظر شهری امروز که یک خیابان وجود
زیرگذرآزادیپشتوانهعلمیندارد
به آن منظر کرمان میگویند .منظر یک امر فیزیکی
خیلی وقتها کارهایی را نکردن ،خیلی بهتر از دارد با ده سال پیش متفاوت است و هر منظر شهری
نیستنتیجهفهمانسانهاازمحیطاستکهدرتولید
کارهایی است که میکنیم .به طور مثال در میدان بر اساس رویدادهای مختلف تفاوت پیدا میکند.
آثارفیزیکیدرمنعکسشدهاست.
 سعی کردیم از تصمیمگیری فردی آزادی و چهارراه باغ ملی دو زیرگذر اجرا شده که هیچ همین تفاوتها باعث میشود یک خاطره جمعی و
پشتوانه علمی و فنی ندارد .چرا باید بودجه شهری را یا حافظه تاریخی از اینها برای ما شکل بگیرد .ما در
جلوگیریشود
سیدمهرانعال مزاده،شهردارکرمانهمضمنتشکر هزینه کنیم و این کارها را انجام بدهیم؟ با انجام این حوزه تاریخی هم دچار مشکل شدهایم باید توجهی به
از چاپ و انتشار این کتاب گفت :منظر شهری ،کل پروژهها در مردم احساس بیاعتمادی به وجود میآید .این موضوع داشته باشیم از شهری که رشد میکند
استان را پوشش میدهد .نگاه شهرداران در اداره امور متاسفانهبهنمایساختمانبهعنوانیکحقعمومی مراقبت بکنیم .از ذهن تک تک افراد که شکل گرفته
شهر باید تخصصی باشد .وقتی در شهرداری مشغول توجه نمیشد و هر کس هر گونه که میخواست نما را مراقبتنکردیم.میراثتاریخیراحفظنکردیمودچار
به کار شدم دیدم متاسفانه ضعف کیفی و کارشناسی اجرا میکرد .شهردارکرمانگفت :تصمیمگرفتیم که گسستتاریخیشدهایم.ویادامهداد:یکبیاعتمادی

منظر شهری یک میراث تاریخی است

جناب آقای دکتر عبدالمهدی نصیرزاده

انتصــاب جنابعالــی بــه عنــوان رییــس ســازمان لیــگ
فدراســیون کشــتی را خدمــت شــما تبریــک عــرض
مینمایــم .پیــروز و ســربلند باشــید.

شهرام نیکویان

جناب آقای دکتر عبدالمهدی نصیرزاده

انتصــاب جنابعالــی بــه عنــوان رییــس ســازمان لیــگ
فدراســیون کشــتی را خدمــت شــما تبریــک عــرض
مینمایــم .پیــروز و ســربلند باشــید.
موحد صادقیان ،رییس هیئت شطرنج
و نماینده ورزش کارگری شرکت معدنی و صنعتی گلگهر

حضرتمحمد(ص):
«پدران به فرزندان و حاضران به غایبان
برسانند واقعه غدیر را تا روز رستاخیز»
 22روز مانده به عید غدیر

جناب آقای مهندس محمدرضا اسالملو

مدیرعامل محترم اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید سیرجان
فقــدان پــدر بزرگوارتــان مــا را ســخت اندوهگین ســاخت .غفران
و رحمــت الهــی بــرای آن عزیــز از دس ـترفته و ســامتی و طــول
عمــر باعــزت بــرای جنابعالــی از پــروردگار متعــال خواهانــم.

ابراهیم عباسی

جناب آقای مهندس محمدرضا اسالملو

مدیرعامل محترم اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید سیرجان
کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذوالجالل و االکرام

مصیبــت وارده را بــه شــما و خانــواده محتــر م تســلیت عــرض نمــوده ،بــرای
آن مرحــوم از خداونــد متعــال مغفــرت و بــرای بازمانــدگان صبــر جمیــل و
اجــر جزیــل مســئلت داریــم.
کانون بسیج مهندسین

کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان سیرجان

جناب آقای مهندس محمدرضا اسالملو

مدیرعامل محترم اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید سیرجان

غــم از دســت دادن عزیــزان و بــه ســوگ نشســتن ،صبــری عظیم
میخواهــد .بــرای شــما و خانــواده محترمتــان درگذشــته صبــر و
شــکیبایی و بــرای آن عزیــز درگذشــته غفــران و رحمــت واســعه
الهی را خواســتارم.

شرکت تعاونی تولید گلشن کاظمآباد ،علیرضا کریمی

همکار ارجمند جناب آقای حمیدرضا شول

تاریخی هم خودمان به وجود آوردیم .اسم خیابانها
را عوض میکنیم .مثال اسم خیابان خورشید کرمان
را تغییر میدهیم .یا خیابان مادر را به یک اسم دیگر
میگذاریم.مااصرارداریمباتاریخمقابلهکنیم.بخشیاز
منظرشهریحافظهتاریخیماست.
ادغامهویتها
حسین مرعشی ،نماینده اسبق کرمان در مجلس
شورای اسالمی گفت :صحبت در این نشست در
تخصص من نیست اما موضوع منظر اهمیت زیادی
داشته که از این زاویه به آن نگاه نکردهاند .وی به
موضوعادغامهویتهایزندگیاشارهکردوگفت:االن
اگربهایرانشهربرویدیاپیرانشهرنمیتوانیدتشخیص
بدهید کدامیک ایرانشهر و کدامیک پیرانشهر است.
نمیتوانیممشخصهایازآنشهرراببینم.حتینامهای
خیابانها و افراد هم مشابه است .مرعشی گفت :کتاب
شمامیتواندیکهشداربهمعمارهاوشهرسازهاباشد
کهمنظرهمموضوعمهمیاست.االنشهرهاورودیو
خروجیندارندونمیتوانیمبگوییمکجاورودیکرمان
است .وقتی وارد یک شهر میشوید نمیتوان فرهنگ
خاص آن شهر را تشخیص داد .مشکل شهرهایمان
این است که برای پیوند بافتهای قدیمی با بافت

جدید فکری نکردیم .حصار و ارگهای کرمان
باید حفظ میشد .االن اما چنین چیزی وجود
ندارد و نمیتوان بافت قدیم را تشخیص داد.
مرعشی ادامه داد :قبال یک خیابان در کرمان
محور اصلی شهر تلقی میشد .یک محور بود
و محلههایمسکونیازآنهاانشعابمیگرفت
ولیشهرسازیجدیدچنینانظباطیراندارد.
کسیهممقصرنیست.مسئوالنتصمیماتی
در یک زمانی گرفتند و این اتفاقها افتاده
است .یک زمانی یکی از مسئوالن استان به
زیردستانش دستور داده که امروز صبح با
بولدوزرو شروع میکنید و شب از آن طرف
میآییدبیرون،اینگونهمعبربازمیشدهاست.
من این کتاب را یک آغاز میبینم برای توجه
بهبحثمنظر.
 سوالی از هفت باغ
پس از آن منصوری سؤالی را در رابطه با
محور هفت باغ کرمان مطرح کرد :در قدیم
رویهای برای توسعه شهرها وجود داشته که
یک محور احداث میکردند جهت توسعه دو
طرف را باغ میساختند ،کمکم باغ ها تبدیل
به بافت شهری میشد .ما هفت باغ را به این
شکل داریم .آقای مرعشی دورهای که شما
مسئولیت داشتید این کار را رقم زدید که
موافقان و مخالفان زیادی دارد .این موضوع بر
روی کرمان تاثیرگذاری داشت .آیا شما چنین
ایدهای داشتنید .و آقای عال مزاده چقدر هفت باغ را
پدیدهمفیدیامضرارزیابیمیکنید؟
حسینمرعشیگفت:هدفماتوسعهشهرینبود.
مشخصا یک محور گردگشری است .در نزدیک شهر
کرمانمامحورهایکوهستانیوپرآبنداشتیم.دنبال
ایجاد یک محور متفاوت بودیم .وی افزود :ضوابط ما در
آنجا زمینهای بزرگ است .هدف گردشگری است و
تاثیراتی که بر روی شهرهای ماهان و جوپار میگذارد
پیشبینیهایی هم راجع به آن شد .اصال این محور
برایفضایشهریمناسبنیست.
عال مزاده شهردار کرمان گفت :کرمان  13هزار هکتار
وسعت دارد و جمعیت آن  650هزار نفر است یعنی 20
نفر در هر هکتار .این تراکم به لحاظ استانداردها خیلی
پایین است .ما فضای باز شهری داریم ،بافت تاریخی و
فرسودهداریم.هستهمرکزیازسکونتخالیشدهاست.
درحاشیهچنینشهریباچنینمساحتیوتراکمپایین
جمعیتی،هرگونهاقدامیبایدبادقتومطالعهانجامشود.
وی ادامه داد :چه بسا اگر ظرفیت اقتصادی شهری در
حوزههایدیگریتوزیعشودبهنفعاست.اگرهزینههفت
باغ در داخل شهر کرمان هزینه شده بود به نفع مردم و
شهرکرمانبود.باساختشهرکهایویالییمیشداین

جناب آقای مهندس محمدرضا اسالملو

مدیرعامل محترم اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید سیرجان

کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذوالجالل و االکرام
بــا نهایــت تاســف و تاثــر درگذشــت پــدر گرامیتــان را تســلیت و
تعزیــت عــرض نمــوده ،از خداونــد تبــارک و تعالــی بــرای آن مرحــوم
رحمــت واســعه الهــی و بــرای شــما و ســایر بازمانــدگان صبــر و
بردبــاری مســئلت دارم.
احمد محمودآبادی

جناب آقای مهندس محمدرضا اسالملو

مدیرعامل محترم اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید سیرجان

درگذشــت پــدر بزرگوارتــان چنــان ســنگین و جانســوز اســت کــه
بــه دشــواری بــه بــاور مینشــیند .ایــن ماتــم جانگــداز را بــه شــما و
خانــواده محترمتــان تســلیت عرض نمــوده ،بــرای بازمانــدگان صبر و
بــرای آن عزیــز ســفرکرده علــو درجــات را طلــب مینمایــم.

شرکت تعاونی تولید طالی سبز نجفشهر ،رحیم اسماعیلی

جناب آقای مهندس محمدرضا اسالملو

مدیرعامل محترم اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید سیرجان

ت دادن آن عزیــز بزرگــوار در واژههــا
انــدوه مــا در غــم از دســ 
نمیگنجــد .تنهــا میتوانــم از درگاه خداونــد بــرای آن مرحــوم رحمت
الهــی و بــرای حضرتعالــی و دیگــر ســوگواران شــکیبایی مســئلت
نمایــم.
هیئتمدیره و مدیرعامل

شرکت تعاونی تولید سعادتآباد ،زینب نورمندیپور

جناب آقای مهندس محمدرضا اسالملو

مدیرعامل محترم اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید سیرجان

بدینوســیله فقــدان والــده گرامیتــان را حضــور
جنابعالــی تســلیت عــرض نمــوده ،از خداونــد متعــال
بــرای شــما و ســایر بازمانــدگان آرزوی صبــر و
شــکیبایی داریــم.
پایگاه خبری دیدبانخبر

خبــر انــدوه وارده بــه شــما ،مــا را در غصــه جانگــداز فــرو بــرد .اندوه
بیپایانمــان از ایــن واقعــه دردنــاک قابــل وصــف نیســت .ایــن
مصیبــت را بــه شــما و خانــواده محترمتــان تســلیت عــرض نمــوده،
بــرای شــما صبــر و بــرای آن مرحــوم آمــرزش الهــی خواســتارم.

آگهی مزایده اموالغیر منقول نوبت دوم
احترامــا نظــر بــه اینکــه در پرونــده کالســه  961156بایگانــی اجــرای احــکام شــوراها
بــر اســاس صــدور اجراییــه محکــوم علیــه جــال نژادشــاهبداغی و محمدامیــن
حســنآبادی محکــوم بــه پرداخــت مطالبــه وجــه بــه مبلــغ  140/000/000ریــال
علیالحســاب اصــل خواســته و مبلــغ  7/000/000ریــال نیمعشــر دولــت در حــق
محکــوم لــه ســجاد خادمیپــور گردیــده کــه مشــخصات ملــک شــماره پالک ثبتــی 3363
فرعــی از  5087اصلــی مفــروز از  1821فرعــی بخــش  36کرمــان بــا مالکیــت خدیجــه
نژادشــاهبداغی بــه مســاحت عرصــه  300متــر مربــع و اعیانــی تقریبــا  300متــر مربع
دوطبقــه بــا نمــای ســنگ حیاطســازی و امتیــازات آب ،بــرق ،گاز ،تلفــن میباشــد کــه
محکــوم لــه تقاضــای فــروش فــوق را از طریــق اجــرای احــکام شــوراها نمودهانــد کــه
توســط کارشــناس رســمی دادگســتری بازدیــد و پــاک فــوق واقــع اســت در بلــوار
شــهید عباســپور -بلــوار دانشــجو -کوچــه شــماره  5دوطبقــه نمــا ســنگ میباشــد کــه
بــه مبلــغ  3/850/000/000ریــال ارزیابــی و تعییــن قیمــت گردیــده و مــال معرفی
شــده در روز یکشــنبه بــه تاریــخ  1398/05/20ســاعت  11ظهــر از طریــق مزایــده
در محــل اجــرای احــکام شــوراها بــه فــروش میرســد .مزایــده از قیمــت کارشناســی
شــروع و برنــده مزایــده کســی اســت کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد10 .
درصــد قیمــت پیشــنهادی فیالمجلــس از برنــده اخــذ تــا در صــورت انصــراف پــس
از کســر هزینههــای اجرایــی مابقــی بــه حســاب درآمدهــای دولــت واریــز میگــردد.
متقاضیــان میتواننــد پیشــنهادهای خویــش را بــه انضمــام فیــش  10درصــد مبلــغ
پیشــنهادی کــه واریــز بــه شــماره حســاب  2171293825007ســپرده دادگســتری
نــزد بانــک ملــی واریــز گــردد داخــل پاکــت دربســته حداکثــر تــا قبــل از زمــان
برگــزاری مزایــده از طریــق پســت سفارشــی بــه ایــن اجــرا ارســال و یــا تحویــل دفتــر
اجــرای احــکام شــوراها نماینــد و روی پاکــت قیــد نماینــد مربــوط بــه مزایــده مورخــه
یکشــنبه  1398/05/20میباشــد .در صــورت برنــده شــدن و انصــراف  10درصــد
واریــزی بــه نفــع دولــت ضبــط میشــود.
مدیر دفتر اجرای احکام شوراهای حل اختالف سیرجان -عباسلو

آگهــی تغییــرات شــرکت ســیرجان معــدن مانــدگار شــرکت
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  3397و شناســه ملــی
 14003495885بــه اســتناد صورتجلســه هیئتمدیــره
مــورخ 1398/03/18
الــف -تعییــن ســمت مدیــران :آقــای امیــر دهیــادگاری
شــماره ملــی  3071153228بــه ســمت مدیرعامــل
و عضــو هیئتمدیــره خانــم مهدیــه آبــاده شــماره
س هیئتمدیــره آقــای
ملــی 3071428960بــه ســمت رییـ 
رســول دهیــادگاری شــماره ملــی  3060249814به ســمت
نایبرییــس هیئتمدیــره
ب -کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهـدآور از قبیــل چــک،
ســفته ،بــروات و عقــود اســامی و ســایر نامههــای اداری بــا
امضــای مدیرعامــل همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر میباشــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت
شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()540728

شرکت تعاونی تولید سیمیندشت قطاربنه ،فاطمه محتشمی

کارراکرد.درراستایگردشگریاگربهجاییکمحوربه
دنبالساختیکشهرکمیرفتیمبیشترکمکمیکرد.
اینمحوربعدمسافتدارد،بحثهایامنیتی،تامینآبو
مشکالتمحیطزیستیهمهست.بامداخلهدرطبیعت
مشکالتی به وجود میآید .عال مزاده گفت :مجموع اینها
را که ارزیابی میکنیم اگر بخواهم پاسخ دهم که هفت
باغ برای شهر کرمان خوب بوده یا نه؟ باید بگویم :فکر
نمیکنمبردیبرایشهرکرمانداشتهاست.
 میزکرمانرادرتهرانراهبیاندازیم
رضا ناصری دانشجوی دکترای معماری دانشگاه
شهید بهشتی هم در این نشست حاضر بود و گفت:
این نشست یک شروع است و امیدوارم تبدیل به میزی
برای شهرسازی و معماری کرمان در تهران شود .میزی
باحضورمتخصصانمعماریوشهرسازیکرمانیمقیم
تهران و همچنین متخصصان و حرفهمندان کشوری
آشنا با کرمان .در این نشست کلیات مطرح شد و برای
روشن شدن و قابل عمل شدن هر موضوع ساعتها
بحثجدیالزماست.بهعنوانیکمتخصصمعماری
که درگیر مسایل شهری بودم ،لمس کردم که ما بر سر
اینکه چه اقداماتی در کرمان مناسب و علمی است و
چهکارهاییرانبایدانجامبدهیم،مشکالتجدیداریم.
اختالف نظرهای زیادی وجود دارد که این هم به دلیل
نبود گفتوگو است .در کرمان در مورد شهرسازی و
معماریتقریباسکوتبرقراراست.دربیشترازیکسالی
کهآقایعال مزادهآمدهکمیگفتوگوشکلگرفتهولیتا
قبلازآنحتیازپروژههاوتصمیماتکالنهماطالعی
پیدا نمیکردیم .به گفتهی ناصری چالشهای نظری
زیادیسرراهمعماریوشهرسازیکرمانداریم.ناصری
همچنین با اشاره به بخشی از صحبتهای مرعشی
گفت :آقای مرعشی هنوز آن بولدوزوری که گفتید در
زمان استانداری آقای درخشش خیابان باز میکرده ،از
شهرکرمانبیروننرفتهاست.وهرروزارزشیراتخریب
میکند ،یک روز خانهی شهر ،یک روز کوه ،یک روز
گلبازخان و . . .مردم و مسئوالن از اول نفهمیدند کرمان
کجاست و با چه روبهرو هستند .مهمترین ارزش افزوده
کرمان تاریخ آن است و ما باید به جای مبانی کم رمق
و فرسودهای مثل مرمت و احیای بناهای تاریخ یا حفظ
حرایم ،به سراغ مبانی «حراست از منظر تاریخی و
طبیعیکرمان»میرفتیموکرمانرابهمانندیککلیت
تاریخ طبیعی اجتماعی ارزشمند میدیدیم و حفظ و
احیایش میکردیم .چیزی که یزدیها در آن موفقتر
عمل کردند .ما به دنبال توسعه همه جا گشتیم و کار
کردیم اال در ارزش افزودهی اصلی کرمان یعنی تاریخ.
در پایان پیشنهاد ناصری در مورد راه اندازی میز کرمان
مورد تاکید شهردار و دکتر منصوری قرار گرفت و مقرر
شد به زودی اولین جلسهی کارشناسی معماری و
شهرسازیکرماندرتهرانبرگزارشود.

جناب آقای مهندس محمدرضا اسالملو

مدیرعامل محترم اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید سیرجان

درگذشــت ابــوی گرامــی جنابعالــی همــه مــا را اندوهگیــن ســاخت .بــا اظهار
تاســف و تالــم مصیبــت وارده را خدمــت شــما و خانــواده محتــر م تســلیت
عــرض نمــوده ،از خداونــد متعــال بــرای روح پــاک آن مرحــوم علــو درجــات و
بــرای ســایر بازمانــدگان صبــر جمیــل آرزومنــدم.

شرکت تعاونی تولید بهار برج شیله ،اکبر ساالری

جناب آقای مهندس محمدرضا اسالملو

مدیرعامل محترم اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید سیرجان

انــدوه فقــدان وجــود عزیــز پــدر بزرگوارتــان را به شــما تســلیت
میگویــم .از درگاه خداونــد متعــال بــرای آن مرحــوم مغفــرت
الهــی و بــرای جنابعالــی و خانــواده محتــرم صبــوری و شــکیبایی
مســئلت مینمایــم.

شرکت تعاونی تولید بارزکشت پاریز ،زهرا زیدآبادی

جناب آقای مهندس محمدرضا اسالملو

مدیرعامل محترم اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید سیرجان

خبــر انــدوه وارده بــه شــما ،مــا را در غصــه جانگــداز فــرو بــرد .انــدوه
بیپایانمــان از ایــن واقعــه دردنــاک قابــل وصــف نیســت .ایــن مصیبــت
را بــه شــما و خانــواده محترمتــان تســلیت عــرض مینمایــم .بــرای شــما
صبــر جمیــل و بــرای آن مرحــوم آمــرزش الهــی خواســتارم.

شرکت تعاونی تولید گلدشت دو چاهی ،اصغر پورامینایی

جناب آقای مهندس محمدرضا اسالملو

مدیرعامل محترم اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید سیرجان

درگذشــت پــدر بزرگوارتــان را بــه شــما و خانــواده محتــر م تســلیت عــرض
نمــوده ،از خداونــد متعــال بــرای آن عزیــز از دس ـترفته مغفــرت و بــرای
بازمانــدگان صبــر و اجــر مســئلت داریــم.

هیئتمدیره و مدیرعامل
شرکت تعاونی تولید بهارستان بلورد ،عباس معصومینیا

جناب آقای مهندس محمدرضا اسالملو

مدیرعامل محترم اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید سیرجان
درگذشــت پــدر بزرگوارتــان را بــه شــما و خانــواده
محترمتــان تســلیت عــرض مینمایــم .خداونــد روح آن عزیــز
از دســترفته را قریــن رحمــت و مغفــرت فرمایــد.

شرکت تعاونی دهیادگار ،محسن مکیآبادی

آگهــی انحــال شــرکت بــازار فنــاوری مــدرن محیــا شــرکت بــا مســئولیت
محــدود بــه شــماره ثبــت  56511و شناســه ملــی  14005984576بــه
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فوقالعــاده مــورخ 1397/12/04
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد:
شــرکت فــوق منحــل گردیــد و محمدرضــا اوقانیــان بــه کــد ملــی
 1287236952بــه ســمت مدیــر تصفیــه انتخــاب گردیــد .نشــانی محــل
تصفیــه اســتان اصفهــان -شــهر اصفهــان -خیابــان باهنــر هدایت -ســاختمان
عــارف -طبقــه  -2واحــد  4کدپســتی  8138765787میباشــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان اصفهــان اداره ثبــت شــرکتها و
موسســات غیــر تجــاری اصفهــان ()402844

