پاسارگاد :در سال  1399بیش از  300میلیون دالر انواع کاال از منطقه ویژه
اقتصادی سیرجان به خارج ازکشورصادرگردیده است .طی این مدت 75هزارتن کاال با
ارزش  308میلیون دالرنسبت به مدت زمان مشابه سال قبل به لحاظ وزنی  188درصد
و به لحاظ ارزشی  78درصد رشد داشته است .ازمجموع کاالی صادراتی  25هزارتن با
ارزش بیست میلیون دالرمربوط به تولیدات کارخانجات و عمدتا" شکرسفید و 50هزار
تن با ارزش دویست و هشتاد و هشت میلیون دالر مربوط به محصوالت کشاورزی
شهرستان مانند پسته ،مغز پسته ،خرما و سایر کاالهای خشکباری شهرستان بوده که
ازطریق گمرک منطقه ویژه اقتصادی سیرجان به خارج از کشورصادر گردیده است.

صادرات بیش
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یادداشت
پس چرا با روحانی تا  ۱۴۰۰هم به عقب برگشتیم؟

دلمان برای یک ُمشت تنگ شده بود

 بهرام محمدی :این نوشته فقط شرحی بر
عکس صف توزیع این روزهای سیمان دولتی در سیرجان
نیست .این نوشته حتا کاری به این هم ندارد که چرا دولت
خودش صفسازشده درحالی که به بهانهی کرونا ،صنفها
را برای پیشگیری از ازدحام ،محدود میکند .این نوشته
میخواهد درباره خود صف و عالقهی دولتیها به ایجاد
آن تأملی کند و گریزی بزند به آن هشتگ مشهور به عقب
برنمیگردیمکهچهارسالپیششعارتبلیغاتیستادانتخاباتی
حسن روحانی بود .شعاری که البته نه تنهاعملی نشد که حتا
ضد آن عمل شد ،به عقب برگشتیم آن هم چه عقبی! به
ف کاالهای ضروری دههی  ،۶۰آن هم
اقتصاد کوپنی و ص 
ازسوی اقتصادی که برچسب خصوصیسازی هم میخورد،
درعین اینکه شاخصههای اقتصاد دولتی ازآن بروزمیکند.
این چند وقت هم صف مرغ دولتی را تجربه کردیم و
هم دیگر کاالهای خوراکی مثل روغن و برنج و ...را .اتفاقی
که در اواخر دوران احمدینژاد هم افتاد .چرا دو دولت که

مسابقات
معماری
ِ
فراموش شده،
ازگهرزمین تا
شهرداری

ادعا میشد راه و روش و منش و هدفشان  ۱۸۰درجه فرق
دارد ،ما را به یک سرنوشت اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و
سیاسی مشابه هدایت کردند؟ اگرفرهنگی و سیاسیاش را
قبولندارید،دست کم اقتصادیاشرا کهنمیتوانمنکرشد.
چه پاسخی میتوان داد جز اینکه تاکنون آن مجموعهای را
که همگی ما بهعنوان دولت میشناختهایم ،درواقع توهمی
ازیکدولتبوده است.یعنیچرخشنخبگانی اتفاقنیفتاده
کهمنجربهتحولیدروصولنتیجهیمتفاوتیشود .گوییدر
هرصورت ما مردم محکوم هستیم به تجربهی مکرردههی
 . ۶۰دههای که خاطرهانگیزهم شده بود و تب نوستالژیاش
برخی را گرفته بود .حاال افتادهایم وسط همان نوستالژی و با
تماموجودحسشمیکنیم.بهقولیکدوست؛تویدههی
 ۶۰پسرهمسایهمان را دیدم که دستش باندپیجی شده بود!
پرسیدم :چی شده؟ نالید و ازشکستن ضبطصوت برادرش
روایت کرد .برادری که داشته دراتاقش تران ه میشنیده .حاال
ماهمهرباردلمانهواییهمانمُ شتمیشود.همین...
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 زهرا خواجویینژاد
خبر وحشتناک بود« :قتل زن جوان توسط
همسرش».
مقوله همسرکشی سالهاست در این کشور و
شهر رخ داده است .این بار اما مردی همسر و مادر
دو فرزندش را میکشد و سپس او را آتش م یزند تا
هیچ آثاری از او باقی نماند .این خبر هفته گذشته
بهطور گستردهای در فضای مجازی پخش شد و از
همان ساعات ابتدایی بازارشایعات داغ شد و هرکسی
داستان خودش را میسرایید .در بین همه شایعات
یک داستان بیشترازبقیه شنیده شد؛ زن جوان شب
حادثه به خانه میآید و همسرش را با زن دیگری
میبیندودعوایشانمیشود.مردبهدلیلعصبانیتبا
یکشی آهنیبهسرهمسرشم یزندو اورامیکشدو
برای پاککردن آثارجرم او را به مقابل دانشگاه پردیس
میبرد و با بنزین ماشین و همسرش را میسوزاند.
شایعهای که از سوی خانواده مقتول تکذیب شد و
توگو با یکی از نزدیکان
پاسارگاد سعی کرد در گف 
مقتولزوایایپنهان اینحادثهرابرایمخاطبان آشکار
میکند.
 مقتول چندسال داشت و چند سال بود
ازدواج کرده بود؟
خانم «شیوا-ا»  36سال سن داشت و حدود 13
سال پیش ازدواج کرده بود و حاصل این ازدواج یک
پسر 12ساله و یک دختر 6ساله بود.
مقتولچطورشخصیتیداشتند؟
شیوابسیارپرانرژی،فعالومستقلبود.استقالل
کاری داشت و بسیاربرونگرا بود.
باهمسرشاختالفهمداشتند؟
این دو طی سالها بسیار همدیگر را دوست
داشتند.فقطدراینیکسال اخیربهدالیل اختالفات
خانوادگی که ازهردو طرف برایشان قابل حل نبود،
شیواتقاضایطالق کردهبود.
 از شب حادثه بگویید .شنیدهایم ابتدا
خانوادهمقتولفکرکردهاندایشانگمشدهاند؟
بله .شنبهشب همسرش اطالع داد که او به خانه
برنگشته و هرچه به گوشیاش زنگ م یزند خبری ازاو
نیست .سپس به همراه همسرش به دنبال او گشتیم

گفتوگوی پاسارگاد با یکی از نزدیکان مقتول درباره جزییات حادثه

روایتی از مرگ شیوا

و هرکجا که فکرمیکردیم مراجعه کردیم اما خبری
ازاو نشد.
 بعد ازآن چه شد؟
ساعت  11صبح روز یکشنبه از طرف کالنتری
نجفشهربهما اطالعدادندشب گذشتهیکخودروی
 207در انتهای بلوارقائم به آتش کشیده شده و یک
نفرهمرویصندلیجلوماشینسوخته است.درواقع
پلیس علیرغم اینکه ماشین کامال سوخته بود از
طریقشمارهشاسیموتورتوانستهبودهویتصاحب
ماشین را دربیاورد.
 بعد چه شد؟
همسرو یکی ازخواهران شیوا به کالنتری رفتند و
بالفاصله بازجوییشان را شروع کرده بودند و سپس از
روی یک سری آثارظاهری به همسراو مشکوک شدند

یک اثرمعماری متوسط ،یک المان خوب شهری و یا یک
نمونه موفق شهرسازی ندارد .بسیارشهرهای کوچکترو
کم درآمدتر از سیرجان وجود دارند که در آنها آثار
معماری فاخری ازمعماران مطرح کشوری ساخته شده
است و یا برگزارکننده مسابقات مطرحی درسطح کشور
بودهاند .در سال گذشته  2مسابقه معماری در سیرجان
برگذار شده و همانطور که انتظار میرفت به هیچ
سرانجامی نرسیدند و تنها این سؤال را برجا گذاشتند که
آیامسئولیتاجتماعیکارخانجاتوسازمانهایسیرجان

حمل اثاثیه منزل ،مبلمان ،کاالی تجاری ،صنعتی و غیره
با مجوز رسمی و بیمه معتبر

آدرس :انتهای بلوار فاطمیه جنب شرکت لنگر بار
42252330 - 09136473880
 09139473880سلطانی(قدیم)

موسسه خیریه میالد نور سیرجان
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حمل اثاثیه منزل و مبلمان و کاالی تجاری و غیره
درونشهری و تمامی نقاط کشور با کادری مجرب

آماده دریافت خیرات ،نذورات ،عقیقه ،قربانی جهت حمایت از معلولین

شماره حساب بانک توسعه تعاون280111120324191 :
شماره کارت مجازی5029081013476219 :
5029081013476227

شبانه روزی

همراه09131921049:

با بیمه معتبر
باالی  15سال

بدون تعطیلی

سیرجان ،شهرک اندیشه ،خیابان اندیشه

 09907354880ـ  09132452983ـ 03442238918

محمود سلطانی

ـاد بــا توجــه بــه مجوزهــای شــوراهای اســامی روســتا در نظــر دارنــد از طریــق فراخــوان عمومــی
ـش زیدآبـ
ـای بخـ
ـدادی از دهیاریهـ
تعـ
نســبت بــه اجــاره ماشــینآالت عمرانــی خــود از طریــق مزایــده عمومــی بــه پیمانــکاران و یــا افــراد واجدالشــرایط اقــدام نمایند.
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تعداد

مدل

قیمت پایه

کمپرسی بنز ده تن

 5دستگاه

1931

 111/111/111ریال

کامیون کمپرسی بنز خاور

 1دستگاه

1933

 01/111/111ریال

 1دستگاه

1931

آپارتمان  185متر زیربنا مجتمع  3واحدی خیابان تختی با تخفیف ویژه
منزل نوساز تربلکس  17قصب محدوده سردار جنگل و دهخدا معاوضه یا نقدی

آپارتمان  85دو نبش بر بلوار مسکن مهر گل گهر  600م
منزل  18قصب درب ساختمان دوبلکس بسیار شیک کوی
امام معاوضه
منزل  24قصب دو نبش درب حیاط بر خیابان مولوی
زمین  8قصب درب ساختمان  165متر پروانه فاز  1بهرامی موقعیت
خوب مسکونی نقدی با تخفیف
زمین  3نبش  15قصب با بهترین چشمانداز شهر پاریز  200م
منزل  17قصب  170متر زیربنا  17متر بر کوچه بین خواجو و بروجردی  2/800میلیارد

آگهی مزایده اجاره ماشینآالت دهیاریهای بخش زیدآباد (نوبت دوم)

1

بیشتربه یک شوخی شباهت ندارد؟
 مسابقه کشوری سردرشرکت گهرزمین
درست پیش ازتغییرات مدیریتی شرکت گهرزمین
درمردادماه سال گذشته ،این شرکت تصمیم به برگزاری
مسابقهای تحت نظر یک مشاور تهرانی و با داور مطرح
کشوری کرد .نتایج این مسابقه ،پس ازیک دوره تمدید
یک ماهه ،درمهرماه ازطریق شرکت مشاورو صفحهی
اینستاگرام اعالم شد .همزمان با اعالم نتایج ،مدیریت
شرکت تغییر کرد و با بهانه اینکه تصمیمات مرتبط با

مسابقه در دورهی مدیریت قبلی صورت گرفته است،
اهدای جوایز و اختتامیه مسابقه بالتکلیف ماند .خانم
دکتر آراسته؛ داور این مسابقه ،طرح مرمتی در مقیاس
یک شهر را در بندر کنگ در هرمزگان به انجام رسانده
است .به راستی چه نوع مدیریتی در شهر صنعتی و
متمول سیرجان وجود دارد که نمیتواند مسابقه طراحی
یک سردررا به اتمام برساند.
 مسابقه میدان قدس
شهرداری سیرجان در اقدامی بیسابقه در اوایل

 120قصب باغ با یک حبه آب جنب آباده خیابان مرودشت توافقی
یا معاوضه با تخفیف ویژه

 %تخفیف

محبوبترین اتوبار

با مجوز و نظارت اداره بهزیستی استان

ردیف

و او را بازداشت کردند.
 مثالچه آثارظاهری؟
ابروهای سوخته ،مژههای سوخته ،سوختگی
پوست صورت و سر
 شما و خانواده مقتول که شب حادثه به
همراه همسرمقتول به دنبال خانم شیوا بودید،
ازرویظواهربه اومشکوکنشدید؟
راستش ایشان کاله سرش بود و عینک داشت
بنابراین مشکوک نشدیم .عالوه بر آن ایشان بعد از
انجام جنایات اولین جایی که رفته بود خانه پدر و
مادرمقتول بود و گفته بود دخترشان نیست و خبری
از او ندارد .پس از آن به همراه سایر اعضای خانواده
توجویمقتول کردهبود .ایشانسالها
اقدامبهجس 
داماد این خانواده بود و هیچکس حتی به ذهنش هم

نمیرسیدچنینجنایتیکردهباشد.
 ایشاندراعترافشچه گفتهبود؟
ایشان بعد از گذشت یک روز لب به اعتراف
گشوده بود .وی در اعترافش گفته بود؛ شنبهشب
ساعت 9:30پس ازبستن مغازه پیاده به سمت خانه
رفتم ،چون ماشین دست همسرم بود .به او زنگ زدم
و پس از طی مسافتی او به دنبال من آمد .پس از
نشستن داخل ماشین با هم جروبحثمان شد و
دعوایمان باال گرفت .ایشان اعتراف کرده من رانندگی
میکردم و ماشین را به سمت انتهای بلوارقائم بردم
و به دلیل عصبانیت شدید درهمان محل مقتول را
خفهوسپس باچهارلیتریبنزینی کهعقبماشینبود
ماشین را آتش زدم( .بنزین را ازروزقبل برای رنگکاری
که داخل خانه کار میکرد گرفته بودند ).ماشین و

امـالک امیـرکبیـر

فروش قوتو چهلگیاه
درجه یک خانگی (قالبی)
09135311142

نوع دستگاه

جامعه 5

پيامك300099004806 :

توسعه رایج و بهروزدر کشورو دنیا دانست .دلیل دیگر
را میتوان صرف انرژی انسانی موجود در این سازمانها
به قدرت دانست .از آنجایی که این مدیران و تیمهای
وابسته به آنها خود را دریک مبارزه دایمی باقی ماندن
میبیند و احتمال جابجایی آنها وجود دارد ،اکثر توان
خود را صرف امورزودبازده و نمایشی میکنند.
سیرجان شهری با سرانهی تولید و درآمد باال همواره
از نبود یک منش و سلیقهی معماری مناسب در بین
شهروندان و مدیران شهری رنج برده است .شهری که حتی

 پاسارگاد :توسعهی نامتعادل یکی ازمعضالت
همیشگی سیرجان بوده است .برنامهریزی و زیرساخت
صحیح درهیچ زمینهای متناسب با پتانسیل موجود در
این شهرنبوده است ،اما ازآنجایی که همواره درسیرجان
مدیران عالقه به نمایش چیزی دارند که هنوزبرای انجام
آن آماده نیستند ،گاهی شعارهایی از آنها سر م یزند
که خود و سایرین میدانند ارادهای برای آن وجود ندارد.
دلیل این امررا میتوان درکندی و تنبلی فضای حاکم بر
ادارات ،سازمانها و کارخانجات سیرجان درانطباق با روند

تلفن موسسه42395533 :
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ـت  1400/02/16در پاکتهــای (الــف) حــاوی  5درصــد مبلــغ پیشــنهادی واریــز بــه
ـخ  1400/02/06لغایـ
لــذا متقاضیــان میتواننــد مبلــغ پیشــنهادی خــود را از تاریـ
شــماره حســاب  1000132931808نــزد پسـتبانک مرکــزی ســیرجان بــه نــام ســپرده دهیــاری دارینوئیــه و پاکــت (ب) حــاوی مبلــغ پیشــنهادی تحویــل نماینــد.
پاکات در تاریخ 1400/02/18روز شنبه در محل بخشداری زیدآباد جهت طرح در کمیسیون معامالت با حضور شرکتکنندگان محترم بازگشایی خواهد شد.
شرایط شرکت در مزایده:
 -1دهیاری در رد یا قبول پیشنهاد مختار است -2 .هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده است.
 -3به مبالغ کمتر از مبلغ پایه پیشنهادی ترتیب اثر داده نمیشود.
 -4هزینههای انجام امور بیمه شخص ثالث دستگاه و عوارض سالیانه و کسورات قانونی بر عهده برنده مزایده میباشد.
 -5تضمینات الزمه به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر به نام دهیاری از برنده اخذ میگردد.
 -6مبلغ اجاره به صورت هر ماه اخذ میگردد و در صورت عدم پرداخت دستگاه مورد مزایده مسترد خواهد شد و تضمینات به اجرا گذارده خواهد شد.
 -7الزم بــه ذکــر اســت دهیــاری در قبــال ســایر هزینههــا هیچگونــه تعهــدی نــدارد و ماهیانــه مبلــغ  100/000/000ریــال را بــه صــورت خالــص دریافــت
مینمایــد.
 -8محــدوده کار ماشــینآالت در محــدوده شــهر ســیرجان و بخــش زیدآبــاد میباشــد و در صــورت نیــاز و بازدیــد از ماشــینآالت بایــد امــکان بازدیــد در هــر زمان
مهیــا باشــد .همچنیــن بــا توجــه بــه حــوادث غیــر مترقبــه و بحــران بایســتی ماشــینآالت در اختیــار فرمانــداری یــا بخشــداری و دهیــاری قــرار بگیرنــد و قابــل
بهرهبــرداری باشــند.
 -9اجاره ماشینآالت در کارهای معدنی و معادن پذیرفته نمیشود و مورد اجاره در بخش زیدآباد در اولویت خواهد بود.
 -10هرگاه برندگان اول و دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده آنها به نفع دهیاری ضبط خواهد شد.
 -11برنده مزایده حق واگذاری تمام و یا بخشی از موضوع مزایده را بدون موافقت کتبی مزایدهگزار به غیر را ندارد.
 -12ماشینآالت مورد اجاره به صورت واحد و هر کدام که مورد نظر باشد ،جدا از همدیگر قابل
واگذاری میباشد.
خواهشــمند اســت مبلــغ پیشــنهادی بــه صــورت پــاکات پلمــپ شــده را تــا تاریــخ منــدرج شــده بــه بخشــداری زیدآبــاد دفتــر امــور مالــی دهیــاری تحویــل نماینــد.
در صــورت نیــاز شــماره تلفــن  42395621در وقــت اداری آمــاده پاســخگویی میباشــد.
محل بازدید ماشینآالت :کیلومتر  7جاده سیرجان -شهربابک شرکت تعاونی همیار دهیار بخش زیدآباد میباشد.

دهیاریهای بخش زیدآباد

آدرس :ابتدای خیابان امیر کبیر ،جنب تاکسی تلفنی توسن

09217593889 - 42205360 - 09923963619 - 09132799667

همسرم را آتش زدم.
 همسرمقتولپس ازانجام اینجنایتچه
کردهاست؟
او به خانه میرود .دوش میگیرد و سپس خشاب
چندین قرص را خالی میکند تا بگوید مقتول قصد
خودکشی داشته است .سپس به خانه پدر و مادر و
خواهر مقتول میرود تا به آنها بگوید خبری از او
ندارد.
 در اعترافاتش علت این جنایت را نگفته
است؟
نه هیچ چیزنگفته که به چه دلیل این کاررا کرده
است.
جسد کامالسوختهبود؟
متاسفانه هیچ چیزازجسد باقی نمانده بود به جز
استخوان لگن ،ستون فقرات ،یک قسمت ازجمجمه
و انگشتان پا .به حدی جسد سوخته بود که پزشکان
پزشکیقانونینتوانستندعلتوزمانمرگراتشخیص
دهند .تنها کاری انجام شد اینکه مقداری ازجسد را برای
انجام  DNAبه تهران فرستادند .حتی تمام ماشین به
دلیل سوختگی شدید ازبین رفته است .جالب اینکه
همهی این اتفاقات درفاصله 45دقیقه رخ داده است.
همسرمقتولمشکلخاصینداشت؟
ایشان بسیارشخصیت درونگرا ،آرام و کمحرفی
است و وابستگی شدیدی به همسرش داشت.
چندباری که شیوا پیشنهاد جدایی داده بود ،او حاضر
بهجدایینبودوبروزچنینجنایتی ازسوی ایشان اصال
بهذهنهیچکسخطورنمیکرد.
 در حال حاضر بچهها در چه وضعیتی
هستند؟
بچهها میدانند مادرشان فوت کرده است .البته
هنوزبهشان نگفتیم مادرشان توسط پدرشان کشته
شده ،فقط گفتیم مادرشان در یک حادثه رانندگی
فوت کردند و پدرشان چون راننده بوده فعال دستگیر
شده است .البتهدخترشانچونسن کمیداردچیزی
نمیفهمد.درحالحاضرنیزبهدلیلوابستگیشدیدی
که به خانواده مادری دارند ،کنارآنها هستند .خانواده
شیوا واقعا درشرایط خوبی به سرنمیبرند و هنوزدر
شوک اینحادثههستند.

زمستان سال قبل ،فراخوان مسابقهای را تحت داوری
اساتید خوشنام سیرجانی منتشر کرد که موضوع آن
طراحی میدان قدس بود .این مسابقه که روند برگزاری
آن هم چندان مناسب نبود ،یک ماهه تمدید شد و در
آخرین تصمیم قراربرداوری مسابقه درنیمه اسفند شد.
با گذشت دو ماه از آخرین تاریخ از نتایج این مسابقه
خبری نیست .بیسرانجام ماندن این مسابقات و عدم
پاسخگوییسازمانهایمربوطهاهانتبهشرکتکنندگانی
است که به اعتبارنام داوران در آن شرکت کردهاند.

نقـاشی
ساختـمان
09223194846
ضایعات و آهن

دست دوم و غیره
شما را با بهترین
قیمت خریداریم
09132797295

خریدار
ضایعات آهن و
غیره هستیم
09132476144
09133470520

ضایـعات و
آهـنآالت
09133456403
09132456684

