فرهنگ و هنر

شماره   1129شنبه  19خرداد 1397

از سوی مجمع نیک اندیشان و کانال گردشگری بلورد پیگیری می شود

پ��س از باغ س��نگی درویشخان و
خانه تاریخی حس��ین خ��ان که در
بلورد ثبت آثار ملی شدهاند ،اکنون
گلناب��اد مح��ل س��کونت اولیه ایل
بچاقچ��ی در چهارگنبد و خانهها و
س��نگرهای آن��ان در آن دوره مورد
توجه عالقهمندان گردش��گری قرار
گرفته تا این نمادهای تاریخی نیز به
فراموشی سپرده نشود.
گلناب��اد از خ��وش آب و هواتری��ن
مناطق چهارگنب��د و اولین مکانی
است که بهدلیل نزدیکی شرایط آب
و هواییاش ب��ا آذربایجان ،بهعنوان
محل ییالق نشین ایل بچاقچی پس
از کوچ ایل از آذربایجان به سیرجان
انتخاب شد .ازگلناباد بهعنوان کانون
برخی درگیریها و مقاومتهای ایل
بچاقچی نیز یاد میش��ود .از این رو
توجه به آثار باقی مانده از سنگرها و
خانههای تاریخی ایل در آن منطقه
ب��رای عالقمندان فرهن��گ و تاریخ
گذش��ته اهمیت پیدا میکند تا به
هر طریق نس��لهای جدید و آینده
را از اتفاقات گذش��ته پیرامون خود
مطلع سازند بخصوص اینکه عالوه بر

نوشتههایی از سر دلتنگی

احیای نمادهای تاریخی گلناباد

مهندس مسعود بلوردی *

شواهد تاریخی ،اسناد باقیمانده نیز
داللت بر چنین امری داش��ته باشد.
در ش��رایط جغرافیایی «سنگرهای
گلناباد» در دامنه ی��ک کوه ،گفته
میشود صعود به آن فقط منحصر به
مسیری است که از باالی کوه بر آن
اشراف کامل دارد .این مسیر به شیب
تندی میرسد که صعود کنندگان به
این ارتفاعات ،راه پناه گیری ندارند.
اما منطق��ه عمومی گلناب��اد حلقه
واسط ناحیه «بام دهان» ( بندهون)
و روس��تای «تکیه» است .بهعبارتی

محمد لطیفکار

پس از پشت سر گذاشتن بندهون،
ناحیه دش��ت مانند گلناب��اد ظاهر
میش��ود .در گذش��ته این ناحیه و
همچنین«تکيه» ،بخش مهم ییالقی
بچاقچيها به حساب میآمد و برای
آنها اهمیت زیادی داشت .موقعیت
نا امن آن زمان حکم میکرد از این
شدت مراقبت کنند.
دروازه ورودی به ّ
نقل اس��ت که اولین بار نگهبانی در
ای��ن کوهه��ا ،در زم��ان حاکمیت
«عسکر خان» بر ایل بچاقچی کلید
خورد و البته نکته قابل توجه ،نبود

س��نگربندیهای منظم بود .تا این
که از دوره«اسفندیار خان» بهدلیل
تعقی��ب و گریزهای مابین نیروهای
دولتی و بچاقچيها و بعضاً درگیری
با انگلیس��یها ،س��نگرها س��اختار
منظمی گرفتن��د .ای��ن موضوع تا
زمان«حس��ین خان» ادامه داشت.
ش��هرت و کاربرد س��نگرها در دوره
ایلخانی حس��ین خان ب��ه اوج خود
رس��ید .بهخص��وص آن که عمارتی
کوچ��ک در پایی��ن دس��ت ک��وه
قرار داش��ت که جایگاه تابس��تانی

روایتی از کتاب شب جاهالن

«علیم��رادی» روایتگر قهاری اس��ت .او عالوه بر
داس��تان به ش��عر و پژوه��ش در فرهنگ عامهی
جنوب کرمان اهتمام دارد .ماه قبل ،جایزهی ادبی
هنری «فاخره صبا» را دریافت کرد .بیسروصدا از
تهران آمد و در دانش��گاه باهنر جایزهاش را گرفت
و رفت! «ش��ب جاهالن» با فرهنگ و لحن جنوبی

«منصور» ،یکسره آغشته است .او با عشق ،سیاست،
جوان��ی و خط کمرنگی از تاری��خ ،روایت را پیش
میبرد .نث��ر زیبای «منصور» در هر فصل ،جهانی
تازه از روزگار س��پری شده را نمایان میکند .چند
جمله از کتاب را باهم مرور کنیم « :شال گردنم را
باز کردم و گردن و صورتت را پوش��اندم .حرف که

محمدعلی آزادیخواه

از مجم�وع تجربهها عل�م به وجود
میآید

حسینخان بود و سنگرها کامال بر
آن مش��رف بودن��د و از او محافظت
میکردند .زمانی این سنگرها بیشتر
بر سر زبانها افتادند که انگلیسیها
به آن حمله کردند. ...
گفته میشود در یکی از حملههای
چندباره انگلیسیها به منطقه ،پس
از این که حس��ین خان را نیافتند؛
با تجهیزات کامل و یک عراده توپ
راهی گلناباد شدند اما علیرغم اتراق
یک روزه و ش��لیک توپ به سنگرها
هی��چ عای��دی بدس��ت نیاوردن��د.

میزدی ،بخار از الی ش��ال گردن نش��ت میکرد.
عین بچهها ذوق میزدی و باال و پایین میپریدی.
سینهی کوه هنوز برف داشت .کبکها در باالدست
میخواندند .آب از پ��ای بیدها و گردوهای برهنه
میگذش��ت .بهار داشت از پاییندست دره نرمنرم
باال میخزید .اواس��ط اردیبهشت بود .طرهی مو را
از پیشانیات کنار زدم و با پشت دست ،پیشانی و
زیرچش��مهات را که از زیر ش��ال بیرون مانده بود
نوازش ک��ردم؛ عین مادری که بچ��هاش را؛ عین
گوسفندی که برهاش را .هوا سرد بود و خندههای
تو جهان مرا گرم میکرد » . ...

آگهی تمدید مهلت تحویل پاکتها
مناقصه عمومي شماره /97/8ع
شرکت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام)
موعد تحویل پاکتهای مناقصه مذکور با عنوان " طراحي ،خرید و ساخت ،نصب و ایجاد سازه
هاي دسترسي به تجهیزات کارخانه گندله سازي شماره  2بصورت  "EPCرا از روز چهارشنبه

مورخ  97/3/23به روز شنبه مورخ  97/4/16موکول نموده است .لطف ًا کلیه متقاضیان شرکت در
مناقصه که اسناد را از سایت اینترنتی شرکت به نشانی  WWW.GEG.IRدریافت نموده اند،
حداقل تا  5روز قبل از موعد جدید تحویل پاکتها ،بصورت روزانه به این سایت مراجعه نموده تا
در جریان صورتجلسات جدید و یا تغییرات احتمالی اسناد مناقصه قرار گیرند.

شهرداری سیرجان در نظر دارد اجرای جدولگذاری و دال بتنی شماره دو سال  97را براساس فهرست بهاء ابنیه
سال  97از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط که دارای حداقل رتبه  5ساختمان و ابنیه
از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور باشد واگذار نماید .لذا از کلیه اشخاص حقوقی دعوت بعمل
می آید از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم به مدت  (10ده) روز جهت خرید و تحویل اسناد مناقصه به واحد قراردادهای
شهرداری مراجعه نمایند.

شرایط تجدید مناقصه

 -1سپرده شرکت در مناقصه  522000000ریال( پانصد و بیست و دو میلیون ریال) می باشد که بایستی به صورت واریز به حساب
 3100003361004بانک ملی شعبه شهرداری سیرجان و یا به صورت ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر به نام شرکت باشد
 -2در صورتیکه نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
 -3به پیشنهادات مخدوش ،مشروط و ناقص رسیدگی نخواهد شد.
 -4سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه موجود می باشد.
 -5شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مجاز و مختار است.
 -6تاریخ تحویل پاکات  97/3/29می باشد.
 -7تاریخ بازگشایی پاکات  97/3/29ساعت  18می باشد.
 -8برآورد اولیه به مبلغ  10431756521ریال می باشد.

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

* مدیر کانال گردشگری
بلورد آنالین

■ ش��ایعات و حرفهای مفت را تک��رار کردن ،اگر
نگوییم از حماقت است ،عاقالنه هم نیست.
■ گفت��م با او یک و دو مکن ،خیلی «زود خش��م»
است؛ با خودخواهی گفت :یک احمق را به من شناساندی.
■ شایعات و گزارشهایی که در میان آدمهای بیفرهنگ ،دهان به دهان
میگردد ،اغلب دروغ است.
■ در طبیعت آدمی ،چش��م عضو لطیفی است برای غمض عین( چشم
پوشی و گذشت و بخشیدن گناه دیگران)
■ سراس��ر جهان لبخند شیرینی میشود برای جوانی که خون نیرومند
خود را به هدر نمیدهد با فکر و فهم خود را با پیروزی تمام عضو مفید و
موثر جامعه میسازد.
■ خانم خوشقلب و نیک اندیشی به دوستش گفت :به سالمتی پسرم را
داماد کردم و عروس��ی گیرم آمده که ظاهرش مثل ماه و باطنش عینهو
خورشید است.
■ تجربه از علم بهتر است؛ چون از مجموع تجربه ها علم به وجود می آید.
■ هر آدمی دلش میخواهد «انسان» باشد و خوب میداند که« محبت
ایجاد محبت میکند»
■ بچهها را دست کم نگیریم؛ هر کودک اول دبستانی ،خوب میداند که
« ظلم باعث شورش میشود»
■ کسی که با خودنمایی بیشتری می گرید ،غم کمتری دارد.
■ معنی حقیر شمردن دیگران ،بیشخصیتی خودمان است.
■ شجاعت عاقالنه ،بزرگترین معرف انسان است.
■ همانطور که پرواز معرف پرندگان است ،شجاعت عاقالنه هم انسانیت
را تعریف میکند.

خبر

جشنواره
شعر آزاد استان

چهارمین جش��نواره شعر آزاد اس��تان کرمان شهریور ماه سال جاری
برگ��زار میش��ود .معاون فرهنگی اداره کل ارش��اد با اع�لام این خبر
افزود :این جشنواره با رویکرد حضور ،همفکری و مشارکت حداکثری
ش��اعران استان با هدف برپایی جش��نوارهای با کیفیت برتر نسبت به
س��الهای قبل برگزار خواهد شد .وی تصریح کرد :فراخوان جشنواره
طی هفتههای آتی و با همفکری جمعی از شعرای کرمان منتشر و به
اطالع عالقمندان خواهد رسید.
وفایی همچنین از برگزاری جشنواره ملی شعر رضوی در تیرماه خبرداد و
گفت :جزئیات این برنامهها متعاقباً اطالع رسانی خواهد شد.

اطالعیه مهم شهرداری سیرجان

ه جم
گ
ل
ساماند ی و ع آوری سگ اهی و رد

سازمان مدیریت پسماند شهرداری سیرجان به منظور ساماندهی و جمع آوری سگ های
ولگرد از تمامی گروه های مردم نهاد ،دوستداران و مدافعان حقوق حیوانات دعوت به عمل

می آورد تا با ارائه طرح ها و پیشنهادات خود این سازمان را در انجام این طرح یاری نمایند.
متقاضیان می توانند طرح ها و پیشنهادات خود را تا پایان خرداد ماه به سازمان پسماند

شهرداری واقع در بلوار قاآنی خیابان معلم تحویل دهند.

مدیریت ارتباطات شهرداری و شورای اسالمی شهر سیرجان

مدیریت قراردادها و معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر

آگهی تجدید مناقصه نوبت دوم

البت��ه یکی از عم��ده دالیل ناکامی
انگلیس��یها در تس��خیر و خراب��ی
س��نگرها ،سیاست« بهمن آقا»پسر
عموی حس��ین خان بود که ش��رح
آن مجال��ی دیگر میخواه��د. ...آن
چه اما در این س��الها با س��نگرها
شده بیتوجهی و ویرانی است .حفظ
چنی��ن نمادهایی با قدمتی بیش از
جدی میخواهد.
 200سال عزمی ّ

| منصور علیمرادی  /نویسنده کتاب |

فکر کردم ایّام تعطیالت،
هی��چکاری بهت��ر از ای��ن
نیست که بنشینم و کتاب
بخوانم .ش��ما که غریبه نیستید اگر این تعطیالت
ده برابر هم بش��ود ،باز وقت کم دارم .از کتابهای
نازنینام باید خجالت بکشم .اما چی بخوانم خوبه؟!
همیشه با کتابهای جدید شروع میکنم« .شب
جاه�لان» منصور علیمرادی را ی��ک روز پیش از
تعطیالت خریدم.

هوا سرد بود و خندههای تو گرم

5

آگهی تجدید مناقص نوبت دوم

شهرداری سیرجان در نظر دارد پلهای بتنی عابرو معابر سطح شهر شماره یک ( خیابان ولیعصر) را براساس فهرست
بهاء ابنیه سال  97از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط که دارای حداقل رتبه 5
ساختمان و ابنیه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور باشد واگذار نماید .لذا از کلیه اشخاص
حقوقی دعوت بعمل می آید از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم به مدت  (10ده) روز جهت خرید و تحویل اسناد مناقصه
به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.

شرایط تجدید مناقصه

 -1سپرده شرکت در مناقصه  167000000ریال( یکصدو شصت و هفت میلیون ریال) می باشد که بایستی به صورت واریز به
حساب  3100003361004بانک ملی شعبه شهرداری سیرجان و یا به صورت ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر به نام شرکت باشد
 -2در صورتیکه نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
 -3به پیشنهادات مخدوش ،مشروط و ناقص رسیدگی نخواهد شد.
 -4سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه موجود می باشد.
 -5شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مجاز و مختار است.
 - 6تاریخ تحویل پاکات  97/3/29می باشد.
 - 7تاریخ بازگشایی پاکات  97/3/29ساعت  18می باشد.
 - 8برآورد اولیه به مبلغ  3322923151ریال می باشد.

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

