 ایسنا :سردار ناظری" فرمانده انتظامی استان کرمان گفت :با
پشتیبانی اطالعاتی پلیس استان "فارس" و در عملیات ماموران پلیس
مبارزه با مواد مخدر شهرستان سیرجان  564کیلو و  800گرم حشیش از
بار بادمجان یک دستگاه وانت نیسان در محور "بافت  -سیرجان" کشف و
 2متهم دستگیر شد .همچنین فرمانده انتظامی "بم" هم خبر داد  :ماموران
دایره مبارزه با قاچاق کاال پلیس آگاهی در بازدید از  2مغازه  8میلیارد و
 400میلیون ریال لوازم خانگی قاچاق و بدون مجوز گمرکی را کشف و 2
متهم را دستگیر کردند.
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پيامك300099004806 :

گزارشی از تخریب خودجوش آثار باستانی

شاه فیروز یا پیست موتورسواری؟

گزارش

کجاهای روایت قتل میلنگد؟
 بهرام محمدی
خبرشوکهکننده بود و وحشتآور .پیدا شدن جنازهی
سوخته شدهی یک زن درخودرویی که آتش گرفت ه بود یا
آتش زده شده بود.
تحقیقاتپلیسخیلیزودهویتمقتولراشناسایی
کرد .درادامه پلیس با بررسی شواهد و مدارک به شوهراین
زنمشکوکشدومرددربازجوییهابه کارناپسندخودش
اعتراف کرد .پس ازآن بود که طبق ضربالمثل «دردروازه
رو میشه بست اما دهان مردم را نمیشه بست» حرف و
حدیثهاشروعشد.تااینجایکارطبیعیبوداماغیرطبیعی
آنجا بود که مردم گمان هزنیهای محفلی و حدسهای
خودشان را عین واقعیت فرض کردند و حتا واکنش بدی
نسبت به گزارش پاسارگاد نشان دادند .درگزارش پاسارگاد
به درستی علت درگیری منجربه قتل ذکرنشد چون علت
درگیریهنوزدرمرحلهتحقیقاتبود.
 اختالفخانوادگی،خشملحظهایودعوایمنجر
بهفاجعه
یکیازبستگاندرجهیکمقتولگمان هزنیهایمردمیرا
به کل رد کرد و گفت« :این دو ،عاشقانه همدیگررا دوست
داشتندومابهتنهاچیزی که احتمالنمیدهیم،وجودیک
زن دیگر است .فقط در چند ماه گذشته با هم اختالف
پیدا کرده بودند و مقتول مدام ازطالق حرف میزد .دلیل
اختالفشان هم تفاوت فرهنگی خانواده شوهربود .خیلی
سراینموضوعبحثشانمیشد».
 کاش جدا شده بودند
او سپس با ناراحتی ادامه میدهد« :حاال با این اتفاق
نمیدانیم به این بچهها که یکباره پدر و هم مادرشان

را همزمان از دست دادهاند ،چه بگوییم؟ بگوییم کجا
هستند؟»
موضوعخیانت،شایعه است
به گفتهی وی «دوربینهای خانه بازبینی شدند .هر دو
نفر یعنی متهم و مقتول ،بعد از ظهر که از خانه بیرون
زدهاند ،دیگربرنمیگردند تا ۱۱شب که متهم تنها و پای پیاده
میرسد .بنابراین روایت مردم پیرامون مشاهدهی خیانت
شوهرهنگام مراجعهی زن به خانه ،درست نیست .طبق
تصاویردروربینهامتهم که ازبعدازظهربهسرکاررفتهبوده،
شب وقتی به خانه برمیگردد ،ساعتی از جنایت گذشته
بوده است ».بنابراین تا اینجا به نظرمیرسد جنایت درخانه
اتفاق نیفتاده و روایت درگیری در خودرو صحیح است و
بازماندگان مقتول احتمال میدهند« :قتل بدون نیت قبلی
و از سر خشم و عصبانیت آنی در دعوای لحظهای اتفاق
افتادهباشد ».اماباتشکیکهاپیرامونروایتمنتشرشدهو
وجود ۴لیتری بنزین درخودروی ۲۰۷شاید بتوان دراین باره
نکتهای را ازدل حرفهای این عضو خانواده مقتول متوجه
شد« :او دریک ساعت زمان کافی برای انجام دادن همهی
اینکارها و بعد پیاده برگشتن را نداشته .شاید متهم پس از
قتل،یکهمدستپیدا کردهبوده» آیایکهمدستوجود
داشته که خواسته این طوری با سوزاندن خودرو برای متهم
چارهجویی کند تا علت مرگ را به حادثهی فنی خودرو یا
تصادف رانندگی ربط بدهند .به نظرمیرسد متهم سعی دارد
با ارایهی روایت وجود چهارلیتری بنزین درعقب ۲۰۷آن فرد
راپنهانکند.یافتنکسیکهچنینپیشنهادجنایتکارانهای
داده و کالبد بیجانی را به دل شعلههای آتش سپرده ،برای
خانوادهیمقتولبه اندازهیشناساییخودقاتلمهم است.

ادامه مطلب

زنبور و زنبورخوار
 ادامه مطلب از صفحه 2
 -3محوطه زنبورها با گونیهای کتانی و
پوششهای گلخانهای پوشانده شده و ظروف آب نیز
درزیر آنها قرارگیرد تا ضمن حفظ کندوها ازتمرکز آنها
دریک نقطه و امکان شکارتوسط زنبورخوارها اجتناب
شود.
 -4ازنوارها ،بالنها و بادکنکهای منعکسکننده
نور در شکلها و اندازههای مختلف (حتی به شکل
پرندگان شکاری) در اطراف کندوها آویزان شود تا باعث

شهر 5

ترس و دور شدن پرندهها گردد .اجرای مجموعهای از
موارد ذکرشده باعث ثمربخشی و حفظ کندوها دربرابر
زنبورخوارها خواهد شد.
پیشنهاد میشود نشستی توسط اداره محیط
زیست ،سمنهای مردمنهاد و اداره جهاد کشاورزی با
پرورشدهندگان زنبورعسل برگزار گردد و این موارد به
آنها آموزش داده شده و ایشان را ملزم به استفاده از
آنهاکنند.
*دامپزشک

 پاسارگاد
بنایی آجری و گنبدی با هشت طاق ورودی
و هشت ستون؛ درست نوک یک تپهی
بلند! گنبد شاهفیروز سیرجان به چه دورهی
تاریخ ی برمیگردد؟ گمان هزنیها زیاد است.
از روی نام و نشان تا سبک معماریاش به
دورههای ساسانیان ،دیلمیان و حتا ایلخانیان
نسبت داده میشود اما تاکنون بودجهای برای
پژوهش میدانی از طریق حفاری گروههای
باستانشناسی دراین محوطه اختصاص داده
نشده است.
ازسیرجان که به سمت قلعهسنگ حرکت
کنید ،بلندای تپه و گنبد شاهفیروزبه چشمتان
میخورد .گویا ثبت ملی است اما فقط در
دفتر و دستک اداری .هنگام بازدید آجرهای
زخمی و فروریختگیهای بنا به شما میگوید
که توجهی به این اثر گرانقدر نشده است.
بنایی که هم ازلحاظ تاریخ معماری و هندسه
ثابتکنندهی دانش گذشتگان ما است و هم
کیفیت ساختش؛ از چه مالتی ساخته شده
که از پس قرون این همه باد و برف و باران و
آفتاب را تاب آوره و سرپا مانده؟
بنایی که از بیمهری طبیعت کمتر
گزندی دیده ،بعید میدانم از بیمهری ما
انسانها جان سالم به در ببرد .مایی که با
یادگارینویسی ،موتورسواری و باالرفتن
از گنبد تمام همت خود را به کار بستهایم
تا به صورت هویت ملی خودمان چنگ
بزنیم .از دولت که برای نگهداری از چنین
سرمایههایی اعتبارنمیگذارد تا خود ما مردم
که قدراین گوهرها را نمیشناسیم و عامدانه
تخریبشانمیکنیم.
 محض خوشمزگی!
به چندنفر که با موتور مشغول باال
رفتن از تپه و قرار گرفتن زیر گنبد هستند،
میپرسیم که برای چه این کار را میکنند؟
یکیشان مزه میپراند« :برا خوشمزگی» و آن
یکی میگوید« :گیرندین بابا .ما که سرگرمی
دیگهای نداریم .برای تفریح چی داریم مگه
توی این سیرجون؟» باال که میرسیم درکنار
شکل هندسی ویژهی بنا چیزی که بیشتر
توی ذوق م یزند یادگاریهای نوشته شده با

عکس :رسول حسینینژاد | پاسارگاد

زغال و کندهکاریست بر روی آجرهایی که
چه بسا به اندازهی تمدن ایرانی عمر داشته
باشند .شاید بشود از خطای آن جوانان
موتورسوار به خاطر نداشتن سرگرمی چشم
پوشید اما برای یادگارینویسی و کندهکاری
روی اثر تاریخی را چه بهانهای میتوان آورد؟
 بودجهای نیست
نمونهی عینی توسعهی نامتوازن یعنی
همین؛ تفریحگاهی نساختهاند که جوان
برای سرگرمی با موتورش روی تپههای
تاریخی بینگهبان نرود .آن هم تپههایی پر
ازخردهسفال و چه بسا آثاربا ارزش باستانی
درزیرخاکهایشان.
درکشوری زندگی میکنیم که همسایگان
شرق و غربش یکی طالبان است و مجسمهی
باستانی بودا را در بامیان عامدانه تخریب
میکند و دیگری داعش است که همین
معامله را با آثار تاریخی پیش از اسالم دارد.
شاید فرهنگ همسایگان درما هم اثر کرده
و دردورن هر کدام ما نیزداعشی کوچک جا
خوش کرده که نه مسئولیت شهروندیمان

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای تهیه مصالح و اجرای پروژه هدایت آبهای
سطحی شماره ( 2بلوار ابن سینا) سال ( 1400نوبت اول)

شـهرداری سـیرجان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی خدمـات (شـرح مختصـر :تهیـه مصالـح و
اجـرای پـروژه هدایـت آبهـای سـطحی شـماره ( 2بلـوار ابـن سـینا) سـال  )1400بـه شـماره
 2000005674000018را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحـل
برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارایـه پیشـنهاد مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتهـا از طریـق
درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت(سـتاد) بـه آدرس www.setadiran.ir :انجـام خواهـد شـد و الزم
اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویـت قبلـی ،مراحـل ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی
امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصـه محقـق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1400/02/20میباشد.
مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصـه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز چهارشـنبه
مـورخ 1400/02/29
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه مورخ 1400/03/08
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:30روز یکشنبه مورخ 1400/03/09
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها شماره تماس034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای
تهیه مصالح و اصالح هندسی مسیر دسترسی شهرک ثاراهلل و کمربندی شاهد (نوبت اول)

شـهرداری سـیرجان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی خدمـات (شـرح مختصـر :تهیـه مصالـح و اصالح
هندسـی مسیر دسترسی شـهرک ثاراهلل و کمربندی شاهد) به شـماره 2000005674000017
را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحـل برگزاری مناقصـه از دریافت اسـناد
مناقصـه تـا ارایـه پیشـنهاد مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتهـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی
دولت(سـتاد) بـه آدرس www.setadiran.ir :انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم
عضویـت قبلـی ،مراحل ثبتنام در سـایت مذکـور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه
محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1400/02/20میباشد.
مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصـه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز چهارشـنبه
مـورخ 1400/02/29
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه مورخ 1400/03/08
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:00روز یکشنبه مورخ 1400/03/09
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها شماره تماس034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

را درقبال نگهداری ازاین آثارانجام میدهیم
و نه دولتمان تعهد و عالقهای به حفظ این
آثار از خود نشان میدهد.
سراغ جعفری رییس اداره میراث فرهنگی
و گردشگری سیرجان میروم تا از او دلیل
سکوت و رکود حاکم بر ادارهی میراث
فرهنگی در سیرجان را بپرسم و در آخر
پای شاهفیروز را نیز به میان بکشم .جعفری
همان اول آب پاکی را روی دستم میریزد و
ضمن تایید آن رکود ،دلیلش را نبود بودجه
و اعتبار اعالم میکند .بودجه و اعتباری که
به گفتهی او صفر است وگرنه هرگاه اندک
بودجهای حتا در حد  ۵۰میلیون هم بوده
برای مرمت و حفاری و حفظ این آثار هزینه
شده است« :هرچه کار توانستیم بکنیم در
دوران فرمانداری منصور مکیآبادی بود که
توجه ویژه به میراث فرهنگی و گردشگری
داشتند و بعد از ایشان چندسالی است که
فرمانداری از اعتبارات دولتی رسیده از مرکز
هیچ درصدی را در اختیار میراث فرهنگی
نمیگذارد و در اولویتش نیست».

میگویم؛حاالشایدبرایمرمتشاهفیروز
بودجه نباشد ولی برای نصب چند تابلوی
فرهنگی در اطراف آن اندک اعتباری باشد که
میزان تخریبهای انسانی را کاهش دهد.
جعفری باز تاکید دارد که به همین اندازه
هم بودجه نیست .برای اثبات بیعملی اداره
میراث سیرجان ،بادگیرچپقی را مثال م یزنم
که با وجود مرمتش ،خوابگاه معتادان شده
و آسیب دیده است .حال آنکه میشد برای
یک کاربری کرایه داده شود و درآمدزا باشد
و خرج حفظ و نگهداریاش را از خودش
در آورد .او پای تملک خصوصی وارثان این
گونه آثار را به میان میکشد و البته تاکید
میکند از هر طرح مالکان خصوصی که
سازگار با اقتصاد میراث فرهنگی و صنایع
دستی و گردشگری باشد ،استقبال میکند.
گرچه پای همت بخش خصوصی هم که
به میان بیاید باز سر آثار بیصاحبماندهای
مثل شاهفیروز بیکاله میماند و تنها باید
به باالرفتن سطح فرهنگ بازدیدکنندگان
امید بست که وقتی دولت اهمیت

نمیدهد ،دست کم مردم با موتورسواری و
یادگارینویسی دست به تخریب نزنند.
 گرایش به تخریب یک بیماریست
به سراغ سمیرا آتشافروز دانشجوی
دکترای جامعهشناسی میروم تا از او دالیل
تمایل مردم به یادگارینویسی و کندهکاری بر
روی آثار تاریخی را جویا شوم.
او این پدیده را زیرمجموعهی وندالیسم
میبیند« :تخریب اموال عمومی مثل
شکستن و کندهکاری و نوشتن یادگاریهای
مختلف بر روی در و دیوار به جز ایجاد چهره
نامناسب فرهنگی و اجتماعی و از بین
بردن اموال عمومی و خصوصی و صدمه
زدن به امکانات رفاهی جامعه به نوعی
تخلیه عقدههای ناگشوده هم هست ».به
باور آتشافروز؛ در شرایطی که همبستگی
متقابل فرد و جامعه ازبین برود و فرد نتواند
به کمک مکانیزمها و ابزارهایی که جامعه
دراختیارش قرارمیدهد ،به اهدافش دست
یابد ،در نتیجه با ابزارهای دیگری که خالف
قانون است سعی میکند تالفی کند و در
نتیجه میگوییم فرد نابهنجارشده است .او
تاکید دارد که این کار نوعی بیماری روانی
است که در دستهی ناهنجاری اجتماعی
قرارمیگیرد« :وندالیسم نوعی عکسالعمل
خصمانه است .یک واکنش کینه توزانه در
مقابل فشارها ،تحمیلها و شکستهایی
که افراد در زندگی خودشان داشتهاند ».به
گفتهی آتشافروز شدت بیماری وندالیسم
در افراد مختلف متفاوت است« :نوع
خفیف این بیماری به صورت دیوارنویسی،
رنگپاشی و پنچر کردن خودروهای پارک
شده روی میدهد و در موارد شدیدتر در
شکستن شیشههای مغازهها و زخمی کردن
دیگران بروزمیکند .محققان علوم اجتماعی
معتقدند؛ تخریب اموالعمومی یا خرابکاری
میتواند مقدمهای برای بزهکاریهای بزرگتر
باشد .پژوهشگران اجتماعی دریافتهاند
که شرایط و محیط اجتماعی افراد در
شکلگیری شخصیت نقشی تعیینکننده
دارد که ریشههای آن را در محیط خانواده
میتوان یافت».

آگهی مناقصه عمومی
احداث شبکه برقرسانی
گلخانه و نهالستان منطقه گلگهر
ـر در نظــر
ـه گلگهـ
ـت منطقـ
ـران و مدیریـ
ـعه ،عمـ
ـرکت توسـ
شـ
دارد احــداث شــبکه برقرســانی گلخانــه و نهالســتان منطقــه
گلگهــر را از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی بــه شــرکتهای
پیمانــکاری دارای گریــد  5تاسیســات برقــی ،واگــذار نمایــد.
لــذا از متقاضیــان دعــوت بــه عمــل میآیــد جهــت اخــذ اســناد
مناقصــه از تاریــخ  1400/02/20بــه ســایت ایــن شــرکت بــه
آدرس  www.ggz.irمراجعــه نماینــد.
 -1آخریــن زمــان ارائــه پاکتهــا و پیشــنهادات :ســاعت 13:30
مــورخ 1400/02/29
 -2شركت در قبول یا رد پيشنهادات مختار است.
 -3سپرده شركت در مناقصه 216/004/250 :ریال
 -4هزينه درج آگهي بر عهدهی برنده مناقصه ميباشد.
 -5كليه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذكر گرديده است.
 -6محــل تحويــل اســناد و پيشــنهادات :ســيرجان ،كيلومتــر 50
جــاده محــور ســيرجان -شــيراز ،شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهر،
ســاختمانهاي هلدينــگ مســتقر بــر تپــه ،بلــوك ( ،5شــركت
توســعه ،عمــران و مديريــت منطقــه گلگهــر)
 -7تلفــن جهــت هر نــوع هماهنگــي 09131420642 :آقاي بلوردي
(به غیــر از ایــام تعطیل)
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