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 شماره 1179
 شنبه  15تیر 1398

یادی از سمینار «سیرجانشناسی» در سه دههی پیش و به روایت استاد محمدعلی گالبزاده

ابوذر خواجویی نسب

| تصویر بخشی از حاضران در مراسم |
| دکتر باستانی و عده ای از شرکتکنندگان |

قدیمی سیرجان
 دیدار از بازار
ِ
در حاشیهی روز سیرجان و با عبور از بازار
قدیمی این شهر ،با دکتر باستانی همراه
ِ
بودیم .از ایشان پرس��یدم استاد ،شما از

همه جای این ش��هر خاطرهای دارید ،از
ای��ن بازا ِر قدیمی چه خاط��رهای دارید؟
کمی فکر کرد و گفت :ولگردی!
در مس��یر بازا ِر س��یرجان سری هم به
کاروانس��رای «آقا ابراهی��م» زدیم .در
مشغول
ورودیِ کاروانس��را ،پیرمردی
ِ
پیراهن مردانه بود .از او پرسیدم
دوختن
ِ
ِ
پیراهن��ی چند م��یدوزی؟ جواب داد
 200تومان .اس��تاد باستانی که شاه ِد
گفتوگ��وی ما بود ،از خیاط پرس��ید:
جوانی ما چند میدوختی؟ خیاط
زمان
ِ
گفت :چند س��ال پیش؟ اس��تاد گفت:
پنجاه سال پیش .پیرمرد خندهای کرد

و گفت :سی شاهی!
وقتی به شادروان استاد علوی که همراه
ما بود گفتیم شما هم خاطرهای تعریف
کنید ،ایش��ان گفت« :در حضور اس��تاد
باس��تانی پاریزی ،پدر تاریخ سیرجان و
ِ
کرمان ،بنده چه خاطرهای تعریف کنم»
بع��د هم گف��ت :تردید ندارم که اس��تاد
باستانی نقش عمدهای در راهاندازی مرکز
کرمانشناسی داش��ته ،امید است آقای
گالبزاده هم طوری از آن پاسداری کند
که دولت مستعجل نباشد .ایکاش استاد
بود و میدید که سیسال اول سهم ما بود
که پاسداری شد ،انشاءا ...سیسالهای

| صحنه ای از اجرای مراسم |

ش�وق همسفر
 رو ِز س�یرجان و
ِ
شدن با استاد باستانیپاریزی
س��مینا ِر
در روز برگ��زاریِ
سیرجانشناس��ی ،صبح زود مهمانها
همراهی
و اس��اتید را با اتوبوس و ب��ه
ِ
همکاران ،روانهی این شهر کرده بودیم
و خودمان س��اعتی بعد به همرا ِه استاد
باس��تانی پاری��زی و با ی��ک خودروی
ِ
راهی سیرجان شدیم .ابتدای
س��واری،
ِ
راه از راننده خواس��تم که آرام و بدون
ِ
فرصت
عجله رانندگی کند تا با استاد،
گفتوگوی بیشتری داش��ته باشم .در
طول مس��یر رانن��ده آرام آرام میرفت
ِ
و م��ا مش��غول گپوگفت بودی��م .در
این میان پیدا بود که اس��تاد باس��تانی
حوصلهاش س��ر رفته اس��ت .در همین
هن��گام یک وان��ت پر از عل��ف از کنا ِر
ماشین ما سبقت گرفت .همین جا بود
که استاد باس��تانی رو به راننده کرد و
گفت« :آق��ای راننده ناه��ا ِر ظهر ما را
هم بردن��د و تو هن��وز داری مسمس
میکنی و به کندی میری!»

روزی روزگاری سیرجان

| مرعشی استاندار وقت پشت تریبون |

اواخر دههی ش��صت و با راهاندازیِ مرکز
«کرمانشناس��ی» اولی��ن قدمه��ا برای
معرفی ظرفیتهای مادی و غنای معنویِ
ِ
شهرستانهای استانکرمان ،با برگزاری
س��مینارها و همایشه��ای ی��کروزه
برداشته شد .همایش «سیرجانشناسی»
ن برنامههایی بود که به ابتکار
یکی از اولی 
این مرکز برگزار ش��د و به سبب حضو ِر
باستانی
بزرگانی چون ش��ادروان اس��تاد
ِ
ِ
هوش��نگ م��رادیِ کرمانی و ...
پاریزی،
یکی از قابهای ماندگار در تاریخ معاصر
سیرجان اس��ت .از برگزاری این همایش
حدود سه دهه میگذرد و آنچه که از پی
خواهد آمد؛ مروری است بر خاطراتِ این
«محمدعلی گالبزاده» مدیر
زبان
روز ،از ِ
ِ
مرکز کرمانشناسی که حتماً برای نسل
امرو ِز سیرجان ،خواندنی خواهد بود.

بع��دی را هم فرزندان خل��ف این دیار و
فرزان��گان ب��ا غیرت کرمانی ،پاس��داری
ِ
خواهند کرد.
 زن�ده ش�دن خاط�رات اس�تاد
باستانی در مدرسهی «بَدِ ر»
مدعوین روز سیرجانشناسی
اما به اتفاق
ِ
در واپس��ین سالهای دههی شصت ،به
دیدار یک��ی از قدیمیترین مدارس این
شهر یعنی مدرسهی «بَدِر» رفتیم .استاد
باس��تانی باز هم از خاطرات خود گفت:
از کالس  5ت��ا  9در این مدرس��ه درس
خواندم .آقای نصیبی رئیس مدرسه بود.

عم
آگهی مناقصه ومی شماره /98/12ع

شرکت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد " بارگیری و حمل محصول از قبیل دانه بندی
و کلوخه سنگ آهن با تناژ سالیانه  10،000،000تن از معدن شماره  3به خطوط کارخانجات فرآوري گل
گهر" خود را از طریق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .لذا کلیه متقاضیان
ميتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور را
به همراه دستورالعمل ارزیابي کیفي و فني و فرم پرسشنامه ارزیابي تأمین کنندگان از قسمت تأمین
کنندگان و مشتریان  -مناقصه ها دانلود نمایند  .مهلت تحویل پاکات ساعت  9الي  14روز یکشنبه
مــورخ  98/4/23در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي
باشد .ضمن ًا بازدید از محل اجراي پروژه روز سه شنبه مورخ  98/4/18براي متقاضیان بالمانع ميباشد.

مدیریت قراردادها و معامالت
شرکت معدني و صنعتي گل گهر
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فراخوان ع و ی وقالعاده صاحبان سهام

شرکت گهرروش سیرجان (سهامی خاص) هب شماره ثبت 1071

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام دعوت به عمل میآید در جلسه مجمع عمومی فوقالعاده این شرکت
که در ساعت  18روز پنجشنبه  1398/4/20در محل سالن ورزشی مجموعه هاللاحمر شهرستان
سیرجان واقع در خیابان وحید خیابان کارگر برگزار میگردد حضور به هم رسانند ،حضور سهامداران
در این جلسه ضروری است .همچنین به همراه داشتن یک برگ تصویر شناسنامه و کارت ملی الزامی
میباشد.
دستور کار جلسه:
 -1استماع گزارش بازرس در مورد افزایش سرمایه شرکت
 -2افزایش سرمایه شرکت
 -3تغییر آدرس مرکز اصلی شرکت
 -4سایر مواردی که در صالحیت تصمیمگیری مجمع عمومی فوقالعاده میباشد.

هیات مدیره شرکت گهرروش سیرجان

| تصاویر از آلبوم مرکز سیرجان شناسی |

قناتِ س��عیدآباد از وسط همین مدرسه
میگذش��ت .این قنات در س��ال 1324
خشک شد .یا ِد ناظ م ِمان آقای سعیدنیا
فراش مدرسه هم بخیر .استاد
و آقا علی،
ِ
باس��تانی س��پس نگاهش را به نقطهای
خیره کرد و گفت :در شهریور 1320که
محصل این مدرس��ه بودم ،به ما گفتند
رضا شاه دارد میآید ،عصری بود که به
خیابان
اتفاق بچههای همکالسی رفتیم
ِ
ِ
تهران ،ش��اه از کنار ما رد شد و رفت در
با ِغ سوخک ...اولین برخورد من با تاریخ
همین بود که ش��اه را دیدم ،فردا صبح

دوب��اره کالس را تعطی��ل کردی��م و به
دیدن او رفتیم .وقتی از اس��تاد پرسیدم
ِ
کدام خاطرهی مدرسهی بدر برای شما
شیرینتر از همه بود ،گفت :کالس ششم
معلم ریاضی ما
بودیم ،ناظم مدرسه که
ِ
هم ب��ود ،گفت :هر کس مس��ئلهاش را
حل نکرده باش��د باید کتک بخورد .آن
روز مشتریِ شالق زیاد بود ،چون خیلی
از بچهها نتوانسته بودند ،مسئله را حل
کنند .بچهها به ترتیب دستها را گرفته
بودند و ش�لاق میخوردند .دو س��ه نفر
مانده بود که نوبت به من برسد که یکی
ش�لاق ناظم به
از بچهه��ا در حالی که
ِ
کف دس��تش میخورد ،شالق را مشت
کرد و از دس��ت ناظم بی��رون آورد و در
یک چش��م بههم زدن آنرا به پشت بام
انداخت .ناظم هاج و واج او را نگاه کرد و
نمیدانست چکار باید بکند .هر چه بود
جان س��الم
ماجرا فیصله پیدا کرد و من ِ
بهدر بردم.
ِ
عسل پاریز
حکایت

ِ
سر میز صبحانه در روز سیرجان ،مرادیِ
کرمانی پرسید :این عسل مال کجاست؟
فرماندار گفت :عس��ل کارخانهی تهرانه.
مرادی گفت :مگر سیرجان خودش عسل
ندارد؟ اس��تاد باس��تانی گفت؛ چرا اتفاقاً
پاریز عسل خوبی دارد .در این موقع من
با نگاهی به اس��تاد باستانی گفتم :آقای
مرادی .عس��ل پاریز اینجا نشسته و شما
نمیبینید .باستانی لبخندی زد و گفت:
نهخیر ،من زنبورش هستم!
هوش��نگ مرادیِ کرمان��ی میگفت :در
س��فری که به مونی��خ داش��تم و اتفاقاً
مصادف بود با روز یکی از کشورها مردی
را دیدم که کت قرمزی پوش��یده و برگ
پهنی به پش��ت خود آویزان کرده است.
فکر کردم او اختالل حواس دارد .پرسیدم
این شخص کیست؟ گفتند فالنی استاد
دانش��گاه اس��ت .با تعجب پرسیدم چرا
اینج��ور لباس پوش��یده و برگی بهخود
آویخت��ه .جواب دادند .امروز روز کش��ور
اوس��ت .این استاد لباس اجدادیِ خود را
نیاکان خود را تداعی
پوشیده تا پوشش
ِ
کند و روز کش��ورش را گرامی بدارد .در
آنجا ب��ود که با خود گفت��م؛ آفرین به
مردمی که تا به این اندازه به س��رزمین،

5

فرهن��گ ،آداب و رس��وم و س�� ّنتهای
خود پای بند هس��تند و روز دیار خود را
اینگونه ارج مینهند.
 ی�ادی از جم�الزاده در روز
سیرجانشناسی
ام��ا خاط��رهای دیگ��ری ک��ه از روز
سیرجانشناس��ی به یاد دارم مربوط به
لحظهای است که مهمان منطق ه تجاریِ
این شهر بودیم .در محل پذیرایی ،تعدادی
صندلی لوکس در وسط گذاشته و
مبل و
ِ
صندلی معمولی دورتادور سالن
تعدادی
ِ
چیده بودن��د .هرکس میآم��د ،او را به
نشستن روی همان صندلیهای معمولی
باس��تانی
دع��وت میکردند .وقتی دکتر
ِ
پاریزی روی یکی از همین صندلیهای
معمول��ی نشس��ت ،ب��ا کالم طنزی که
خاص او بود ،گف��ت« :میمندیها به ما
پاریزیه��ا میگویند :یک تش��ک دارند
میاندازند کنار بخاری ،خودشان روی آن
مینشینند .هر کس هم که وارد میشود،
میگویند :بفرمایی��د ( البته روی زمین)
ما ه��م میگوییم؛ میمندیها یک فرش
دارن��د ،میاندازند وس��ط و همه دور آن،
روی زمین مینشینند .حاال حکایت این
جلسه است!
ِ
صمیمیت تو ورد زبان
 ای شهر،
است
آخ��ر کالم اینک��ه؛ در روز س��مینار
سیرجانشناس��ی بس��یاری از مسووالن
ارشد استان و شهرس��تان شرکت کرده
بودند .از مرعشی اس��تاندار وقت کرمان
سیدمحمدهاشمی فرماندار وقت
گرفته تا ّ
و آیتا ...علم��ا ،امامجمعهی آنروزهای
س��یرجان و البت��ه بس��یاری از بزرگان
فرهنگ و ادب این شهرستان تاریخی که
متأسفانه بسیاری از آنها دیگر در بین ما
نیس��تند .آخرین خاطرهای که از آن روز
حدیثی
به یاد دارم شعری بود بداهه که
ِ
قمی برای سیرجان سرود.
ِ
صمیمیت تو ورد زبان است/
ای شهر،
هم پشمک و هم مسقطیات شهد
دهان است
از دکتر پاریز تو دیگر چه بگویم/
آن را که عیان است چه حاجت
به بیان است.

آگهی تجدید مناقصه نوبت اول

دهیاری شریفآباد از توابع بخش مرکزی سیرجان در نظر دارد احداث استخر واقع در شریفآباد را بر اساس
فهرست بهای ابنیه تأسیسات برقی و تأسیسات مکانیکی سال  98از طریق مناقصه عمومی یک مرحلهای به
پیمانکار واجد شرایط دارای رتبهبندی از سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور باشد واگذار نماید لذا از کلیه افراد
حقوقی واجد شرایط دعوت به عمل میآید از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم به مدت  10روز جهت خرید و تحویل اسناد
مناقصه به دهیاری شریفآباد مراجعه نمایند.

شرایط مناقصه:

 -1سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ  2/009/487/921ریال با پرداخت مبلغ فوق به حساب 56864754483163/02
بنام دهیاری شریفآباد نزد پست بانک به صورت ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر به نام دهیاری میباشد.
 -2به پیشنهادهای مخدوش ،مشروط و ناقص رسیدگی نخواهد شد.
 -3در صورتی که نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
 -4سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه موجود میباشد.
 -5دهیاری در رد یا قبول پیشنهادها مجاز و مختار است.
 -6تاریخ تحویل پاکتها تا  98/5/1میباشد.
 -7تاریخ بازگشایی پاکتها در تاریخ  98/5/2ساعت  10صبح میباشد.
همچنین حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنها در کمیسیون مناقصه در زمان بازگشایی پاکتها مجاز میباشد.
 -8برآورد اجرای کار به مبلغ  40/189/758/421ریال بر اساس فهرست بهای ابنیه ،تأسیسات برقی و تأسیسات
مکانیکی سال  98میباشد.

دهیاری شریفآباد
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را وان ع و ی عادی سا یاهن صا بان هام

شرکت گهرروش سیرجان (سهامی خاص) هب شماره ثبت 1071

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام دعوت به عمل میآید در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت
که در ساعت  15:30روز پنجشنبه  1398/4/20در محل سالن ورزشی مجموعه هاللاحمر شهرستان
سیرجان واقع در خیابان وحید خیابان کارگر برگزار میگردد حضور به هم رسانند ،حضور سهامداران در
این جلسه ضروری است .همچنین به همراه داشتن یک برگ تصویر شناسنامه و کارت ملی الزامی میباشد.
دستور کار جلسه:
 -1استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس
 -2ارائه و تصویب صورتهای مالی منتهی به سال 1397
 -3انتخاب بازرس اصلی و علیالبدل برای یک سال مالی
 -4انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهیهای شرکت
 -5سایر مواردی که در صالحیت تصمیمگیری مجمع عمومی عادی سالیانه میباشد.

هیات مدیره شرکت گهرروش سیرجان

