کاهش بارندگی در
کرمان رکورد 50
ساله را شکست

فردای کرمان :مدیرکل هواشناسی استان کرمان با اشاره به آمار بلندمدت ثبت شدهی بارشها
در استان ،گفت که زمستان سال گذشته کمترین میزان بارش در  50سال اخیر در استان
کرمان ثبت شده است .به گفتهی جدیدی ،پیش از این زمستان سال  96کمبارشترین زمستان
بوده است .وی همچنین گفت که حدود  73درصد از مساحت استان تحت تاثیر خشکسالی
دارند .وی افزود:

خفیف تا بسیار شدید هستند و حدود  24درصد در محدودهی نرمال قرار
«میزان بارشها در استان کرمان نسبت به دورهی مشابه سال قبل  76درصد و نسبت به آمار
بلندمدت مشابه 69 ،درصد کاهش داشته است».

میراث فرهنگی
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افزایش تصادفات رانندگی طی ایام نوروز در کرمان

شماره 641
18فروردین1400

سردار عبدالرضا ناظری ،فرمانده انتظامی استان کرمان گفت :با استقرار  ۲۸ایستگاه نوروزی در نقاط مختلف استان کرمان در ایام نوروز
 ۱۴۰۰با افزایش آمار حوادث رانندگی و تلفات روبرو بودیم که در این رابطه در پی وقوع حدود هزار و  ۲۰۰فقره تصادف رانندگی ،متاسفانه
 ۵۸نفر کشته و  ۵۸۴نفر نیز مجروح شدند .سردار ناظری به استمرار طرحهای ترافیکی طی امسال اشاره و تصریح کرد :پلیس بنا به دغدغه
همیشگی خود در حوزه تصادفات ،طی ایام نوروز امسال در مجموع بیش از  ۶هزار و  ۱۰۰نیرو را در طرح نوروزی به کار گرفت و حدود ۹
هزار و  ۵۳۰فقره اعمال قانون مرتبط با محدودیت ترددهای شبانه نیز رقم خورد که جا دارد یک بار دیگر بر رعایت تمام و کمال مقررات
رانندگی تاکید کنیم تا هیچ گاه شاهد وقوع حادثه برای خود ،خانواده و دیگر هموطنانمان نباشیم.

حال و روز بد بافت تاریخی سیرجان و مسووالن فرهنگی بیعمل؛

کاری کنیم کارستان

حسام الدین اسالملو

به خاطر ایشون تا اینجا اومدیم .بادگیر چپقی
تنها بادگیر متفاوت نسبت به بقیه بادگیرهای
موجود در جهان که برای خونه یک آقای دکتر
در سیرجان ساخته شده بوده.
ولی وقتی که رسیدیم دیدیم که درش بسته
است متاسفانه .و من با اندوهی که در چهرهام
مشخصه به سمت اثر دیدنی بعدی رفتم .پس
اگه فقط به خاطر دیدن این بادگیر میرید
سیرجان ،نرید .شاید بهتر باشه عکسهاشو
ببینید.
جمله باال از زبان گردشگری در اینستاگرام
منتشر شده است .گردشگری که در تعطیالت
نوروز به سیرجان آمده یا از سیرجان گذر کرده
و خواسته سری به بادگیر معروف شهرمان بزند
اما با ناامیدی به در بسته خورده تا ثابت شود
مسووالن فرهنگی ما مصداق همان جملهی
طالیی سعدی هستند و به چه مانند ،به زنبور
بیعسل! تازه در صورتی که عالم فرض شوند.
چرا که به هرحال فهمیدن اینکه نیاز بود برای
بادگیر چپقی مس از مرمت یک کاربری تعریف
شود ،تخصص خاصی نمیخواست .فقط کمی
دلسوزی الزم داشت .اگر اداره کل میراث
فرهنگی استان در قبال آثار تاریخی سیرجان
این همه منفعل و نامهربان نبود ،بالفاصله پس
از مرمت بادگیر پیگیر تعیین کاربری برای
آن میشد .در این صورت آن اتقاقات تلخ در
جریان تخریب عمدی بادگیر هم چه بسا پیش
نمیآمد و همین طور گردشگران برای دیدن
این اثر این طور سرگشته نمیماندند.
مشخص نیست برنامهی میراث فرهنگی
چیست؟ اگر قرار است اطراف بادگیر چپقی
تملک و تبدیل به یک سایت گردشگری در
سیرجان شود ،دلیل دست روی دست گذاشتن
چیست؟ اگر مشکل اعتبارات دولتیست کافی
بود پای مسوولیت فرهنگی یکی از شرکتهای

ریز و درشت معدنی را به میان میکشیدند و
یا حتا در عوض پس از مرمت ،درآمد حاصل
از حضور گردشگر در سایت بادگیر را تا چند
سال به آن شرکت وا میگذاشتند.
واقعا اگر نیت انجام کار وجود میداشت و
همتی در مسووالن شهر ما میبود ،کاری
نداشت تا این ناحیه از بافت تاریخی شهر را
دستی بکشند و به یک مکان آبرومند برای
گردشگر مبدل کند.
اما چنین همت بلند و برنامهریزیئی که وجود
ندارد هیچ ،حتا برای اتمام پروژههایی که پیش
از این در بوق و کرنا شدهاند هم کاری نشده
است.
شما به سه مجموعهی بینظیر بازار ،مسجد
تاریخی و کاروانسرای سیرجان نگاه بندازید.
به چشم نمیآیند و چه حال و روزی دارند!
مجموعهای که سابق بر این حمام هم داشته و
با بیسلیقگی مسووالن ماضی ،تخریب شده یا
زیر خروارها خاک پنهان است.
در نظر بگیرید یک سایت تجهیز شدهی
گردشگری را در اطراف بادگیر چپقی که به
بازار و کاروانسرا و مسجد تاریخی و راستهی

مسگری و قوتوها پیوند میخورد .گردشگر
به جای گذر کردن از شهر ما ،در سیرجان
لختی میماند و پول خرج میکرد و مهمتر
اینکه یاد و خاطرهی خوشی از سیرجان به
عنوان یک شهر معدنی  -فرهنگی که زادگاه
مشاهیر بزرگیست ،در ذهنش حک میشد.
چه آوازهای پیدا میکرد سیرجان.
اما اینها همه آرزوست .آرزویی که برآورده
کردنشان سخت نبود .فقط همت میخواست.
مگر روزگاری مرمت خانه تاریخی صدرزاده
آرزو نبود .این روزها گلگهر دارد به واقعیت
تبدیلش میکند .بد نبود این شرکت با امضای
یک سند همکاری دیگر میان خود با شهرداری
و میراث فرهنگی ،گام بلند دیگری را برای
فرهنگ سیرجان برمیداشت تا دستی به سر و
روی بازار و مسجد و بادگیر و کارونسرا کشیده
شود.
باور کنید در صورت توجه به همین آثاری که
امروز به چشم نمیآیند ،از نظر گردشگر پنهان
نمیماند و چه بسا همردیف مجموعهی مشابه
کریمخانی در شیراز میشد.
ولی حال و روز امروز این بافت تاریخی را

خبــر

که نگو .از دور دل میبرند و از نزدیک زهره.
بازار که با دستکاریهای غیرکارشناسی خود
کسبه بافتش دستخوش نازیبایی شده .بودجه
نمیخواست تا اداره میراث فرهنگی دست
کم در این سالها بر شیوهی بنایی کسبه
نظارتی کند .مسجد تاریخی را هم که با مرمت
غیراصولی در واقع تخریب کردهاند .کاروانسرا
را هم که نگویم بهتر است .در نوروز سرکی
به آنجا زدم .از ستونهای خمیدهاش بگویم تا
منبری چوبی و کهن که حتا به خود زحمت
حفظش
ندادهاند
کنند تا دست کم
به این نتیجه نرسی
که مسووالن ما حتا
در حفظ مظاهر دین
که سنگش را بهسینه میزنند -هم
بد عمل کردند.
میتوان
گرچه
گفت گاهی عملکرد
بد رسانهای نیز
به بیانگیزگی و

   یادداشت

  درویشخان و راز
سر به ُمهر باغ سنگی  

بیعملی مسووالن دامن زده است .مث ً
ال در
ماجرای مرمت اخیر بادگیر چپقی ،برخی
رسانهها بازیچهی رقابتهای صنفی مرمتگران
شدند و از جمالت غیرکارشناسی فراوانی
مثل"بادگیر چپقی عروس شد" تیترهای
جنجالی ساختند.
از همین رو بیایید همه با هم از مسوول و
کارشناس تا شهروند عادی یک بار دیگر دلی
بسوزانیم و این بار ضمن توجه به عواقب
خودسریهایمان ،کاری کنیم کارستان.

عکس ها :سید محسن فروزنده

محمد لطیف کار :شاعر گرانمایه احمدرضا احمدی به
درستی گفته است« :هنوز کسی راز باغ سنگی و پیرمرد
را نمیداند» .او در متن فیلم «پیرمرد و باغ سنگیاش»
میخواند« :در باغ سنگی چون همیشه باد میوزد .روز؛
سنگ ،شب؛ سنگ ،هفته؛ سنگ ،ماه؛ سنگ ،سال؛ سنگ.
اینک باغ؛ تنها ،اینک پیرمرد؛ تنها  ...اما هنوز کسی راز باغ
سنگی و پیرمرد را نمیداند» .اما به گمان من ،این بدان
معنا نیست که هر تالشی برای درک این باغ و انگیزهی
درویشخان مردود است ،و به جایی نمیرسد .البته مهمتر
از آن ،باید کاری کنیم که این سوژه به مرور از بین نرود.
استاد مرتضی فرهادی دو سال پیش در فصلنامهی
جنگ هنر مس هشدار داد :باغ سنگی هرچه باشد و به
هر دلیلی که این اثر خلق شده باشد ،اکنون بخشی از
میراث فرهنگی سیرجان و ایرانیان و حتی بشریت است...
از آنجا که مصالح باغ سنگی در فضای آزاد و در زیر
تاثیرات آفتاب و باد و باران قرار دارد ،مانند هر اثر هنری
دیگری و بیشتر از آنها در معرض خطر نابودی است.
بهگمان من شاهبیت همهی حرفهایی که دربارهی این باغ
زده میشود این است که این باغ در معرض نابودی است
و از سویی ،بهدلیل پارهای تغییرات احتماال دلسوزانه،
به مرور این باغ دارد از نمونهی اصلی و اولیهاش تهی
میشود.
حال آنکه این باغ سنگی اگر قرار است با راز و رمزهایش
همچنان مورد توجه گردشگران و اهل نظر باقی بماند،
باید مراقب باشیم اثر دست و اندیشههای خالق آن ،یعنی
درویشخان اسفندیاری همچنان برقرار بماند.
مسلما این باغ هم مثل هر بنای تاریخی دیگر ،به مرمت
هم نیاز دارد ،و همین ،مایهی نگرانی است .به بیان دیگر،
اگر واقعا به بقای این باغ میاندیشیم ،مرمت آن باید
توسط افراد آگاه و خبره انجام شود ،و با هیچ بهانهای
مشمول تغییر خودخواستهی احدی نگردد.
درویشخان که حاال نامش شهرت جهانی دارد ،در
هیجدهم فروردینماه سال هزار و سیصد و هشتاد و شش،
در سن نود سالگی درگذشت .روحش شاد.
* برای آگاهی بیشتر دربارهی درویشخان و باغ
سنگیاش پیشنهاد میکنم پروندهی «باغ داغها» را در
«جنگ هنر مس» ،پاییز نود و هشت ،شمارهی چهارده
مطالعه بفرمایید.

رئیسجمهور در آیین افتتاح پروژه بزرگ پیشفرآوری و خردایش گلگهر:

گلگهرُ ،گل سرسبد صنایع معدنی کشور است

در دوازدهمین روز از سال  1400و همزمان با روز جمهوری اسالمی
پروژه احداث واحد پیش فراوری خردایش سنگ اهن شماره  2گل
گهر که یکی از پروژه های عظیم در شرکت صنعتی معدنی گل گهر
است ،افتتاح شد.
در آیین افتتاح این پروژه که به صورت ویدئو کنفرانس با حضور
رییس جمهور ،استاندار ،وزیر صمت ،نماینده مردم در مجلس شورای
اسالمی و مدیر عامل و جمعی از مدیران گل گهر در سالن همایش
های شرکت معدنی صنعتی گل گهر برگزار شد .طــرح احــداث
واحــد پیش فراوری خردایــش ســنگ آهــن گل گهر سیرجان
با سرمایه گذاری  1100میلیــارد تومــان و اشتغال زایی  210نفر و
ظرفیت تولید  15میلیون تن سنگ اهن خورد شده بــا ابعــاد 5
ســانتیمتر نقش بسزایی در توسعه و تولید در منطقه گل گهر دارد
و به عنوان بزرگترین تریــن مــدار خردایــش سنگ شکنی
خاورمیانــه بــه شــمار می رود.
منطقه گل گهر به پارس جنوبی تبدیل شده
در ابتدای این مراسم ،مهندس رزمحسینی وزیر صنعت ،معدن و تجارت
با اشاره به افتتاح بزرگترین واحد پیشفرآوری و خردایش سنگآهن در
خاورمیانه گفت :این پروژهای است که در حوزه معادن سنگآهن و توسط
شرکت گلگهر امروز افتتاح میشود و میتوان گفت امروز منطقه گلگهر
سیرجان به پارس جنوبی تبدیل شده و ظرفیتهای سرمايهگذاری فراوانی
در این بخش در حال اجرا است.
نقش گلگهر در تولید کنسانتره و گندله کشور بیبدیل است
مهندس ایمان عتیقی؛ مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گلگهر در این
مراسم با اشاره به این موضوع که شرکت معدنی و صنعتی گلگهر بهعنوان
اولین توليدکننده گندله و کنسانتره کشور نقش مهمی در زنجیره فوالد
کشور دارد ،همچنین این شرکت در دو ماه پایانی سال گذشته با کسب
 ٨رکورد تولیدی توانسته نقش موثری در این زنجیره ایفا کند .مدیرعامل
شرکت گلگهر افزود :یکی از افتخارات این مجموعه آن است که با کاهش
اثرات تحریم رشد بزرگی در تولید داشته و در آبان  ۱۳۹۹نیز ابرپروژه انتقال
آب خلیجفارس را افتتاح کرد و در ادامه این مسیر ،عملیات اجرایی خط دوم
و سوم انتقال آب با مشارکت گلگهر کلید خورد و انتقال آب از خلیجفارس
جزو طرحهای زیربنایی کشور بود .وی گفت :مجموعه معدنی و صنعتی
گلگهر این افتخار را دارد که در آغازین روزهای سال  ۱۴۰۰که از سوی مقام
معظم رهبری بهعنوان «تولید ،پشتیبانیها ،مانعزداییها» نام گذاری شده
است توانست یکی از پروژههای بزرگ منطقه که نقش بسزایی در افزایش
تولید محصوالت این منطقه دارد را به افتتاح و بهرهبرداری برساند.
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گلگهر عنوان کرد :گل گهر در سال
گذشته  42درصد از گندله و بخش زیادی از آهن اسفنجی و فوالد کشور
را تولید نموده و در ماههای پایانی سال گذشته با کسب  8رکورد تولیدی
در خطوط تولید کنستانتره و گندله نقش موثری را در چرخه فوالد کشور
داشته است .
وی بیان کرد :امروز بزرگترین واحد خردایش خاورمیانه با ظرفیت ١٥
میلیون تن سنگ در این منطقه افتتاح میشود و در واقع اجرای این طرح
منجر به بهبود کیفیت و افزایش تولید داشته و نقش مهمی در تحقق شعار
سال خواهد داشت .وی ظرفیت این پروژه  ۴۲۰۰تن در ساعت معادل ۱۵

غیرمستقیم در زمان بهرهبرداری
میلیون تن در سال بوده که البته
مهنـدس رزمحسـینی وزیـر صنعـت ،معـدن
کارخانه را بههمراه داشته و خواهد
انتظار میرود تولید سنگ خرد شده
و تجـارت بـا اشـاره بـه افتتـاح بزرگتریـن واحـد
داشت.
توسط این سنگشکن به مراتب
پیشفـرآوری و خردایـش سـنگآهن در خاورمیانه
مهندس عتیقی گفت :این طرح
بیشتر از  ۱۵میلیون تن در سال باشد.
گفـت :ایـن پـروژهای اسـت کـه در حـوزه معـادن
به لحاظ پشتیبانی جزو طرحهای
وی افزود :طبق قرارداد سرمایه اجرای
سـنگآهن و توسـط شـرکت گلگهـر امـروز
و در
مهم منطقه گلگهر
این پروژه در بخش ریالی معادل ۸۹
افتتـاح میشـود و میتـوان گفـت امـروز منطقـه
یکنواخت سازی و کیفیت تولید
میلیارد تومان و در بخش ارزی
گلگهر سـیرجان بـه پـارس جنوبی تبدیل شـده و
محصول نقش بسزایی دارد که
شامل  ۳۵میلیون یورو با بهروزترین
ظرفیتهـای سـرمايهگذاری فراوانـی در ایـن بخـش در حـال اجـرا اسـت.
این یکنواختی در تولید خوراک
تکنولوژی موجود طراحی و اجرا شده
کارخانهها تاثیر مستقیمی در
است .وی یادآور شد :این پروژه با
ایجاد اشتغال بیش از  ٤٠٠نفر در زمان احداث و همچنین فراهم ساختن کیفیت محصول تولیدی برای تکمیل زنجیره فوالد هم دارد .وی اظهار
بستری جهت ایجاد اشتغال  ٩٠نفر بهصورت مستقیم و  ١٢٠نفر بهصورت کرد :به دنبال تامین تودههای معدنی جدید در منطقه بودیم که این توده

شناسایی و بر اساس مجوزهای الزم به گلگهر ملحق میشود و خوراک
 ۴۰ساله آینده کارخانههای منطقه را تامین میکند و این مهم امروز مورد
موافقت ریاست جمهوری هم قرار گرفت و اتفاق خوبی در سال  ۱۴۰۰برای
منطقه خواهد بود .وی عنوان کرد :سند چشمانداز  ١٠ساله را با سرمایه
گذاری  120هزار میلیارد تومان در شرکت و  250هزار میلیارد تومان در
منطقه گل گهر با مشارکت شرکت های فعال در منطقه گل گهر تدوین و
ظرف  ٢ماه آینده ابالغ خواهد شد .بدونشک توسعه این شرکت ،براساس
تالش مدیران گذشته و سهامداران رقم خورده است.
مدیر عامل شرکت معدنی صنعتی گل گهر همچنین با اشاره به موضوع
واگذاری پهنه معدنی در استان کرمان بیان کرد :یکی از مشکالت گلگهر،
واگذاری یک پهنه معدنی است که اقدامات قانونی آن انجامشده اما
امیدواریم با پشتیبانی دولت این واگذاری با سرعت بیشتری انجام شود،
چراکه با واگذاری این پهنه ،پشتیبانی از تولید نیز محقق خواهد شد.
مهندس عتیقی در پاسخ به سوال مهم رییس جمهور مبنی بر رسیدن
آب خلیجفارس به گلگهر و سیرجان ،چه تاثیرات مهمی در تولید
داشته است؛ گفت :اگر آب خلیجفارس به منطقه گلگهر نمیرسید ،در
مورد سرمایهگذاری بیش از  ۴۰۰هزار میلیارد ریال که در این منطقه
شده است ،نگرانی جدی بود که «میتواند این حجم سرمایهگذاری قابل
استفاده و اجرا نباشد» که خوشبختانه با تحقق این پروژه و رسیدن آب ،این
سرمایهگذاریها به خوبی به نتیجه خواهد رسید .وی :همچنین در بحث
زیستمحیطی؛ استانهایی همچون کرمان جزو استانهای کمآب هستند
که میزان  ecآبهای سطحی در استان نیز باال رفته و این افزایش  ecتاثیر
مخرب در برخی تجهیزات منطقه داشت ،خوشبختانه این دو موضوع نیز با
انتفال آب خلیجفارس به منطقه گلگهر و استان کرمان ،مرتفع شد.
گلگهرُ ،گل سرسبد صنایع معدنی کشور است
حجتاالسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیسجمهور نیز پس
از استماع گزارش مدیرعامل شرکت گلگهر گفت :خوشحالیم که پروژه
خردایش سنگآهن در گلگهر امروز افتتاح میشود و ابرپروژه انتقال آب
خلیجفارس نیز که بسیار مهم و سرنوشتساز برای شرق کشور بود مدتی
پیش افتتاح شد که من اسم این خط را خط امید گذاشتم؛ چون مایه امید
برای آبادانی شرق کشور خواهد شد .امروز استان کرمان و یزد از این خط
بهرهمند میشوند و در ادامه خراسان جنوبی ،رضوی و اصفهان و در نهایت
استان سیستان و بلوچستان می توانند از آب دریای عمان استفاده کنند.
رئیسجمهور افزود :گلگهر ،گل سرسبد در زمینه صنایع معدنی و احیای
معادن است .گلگهر هم در کنسانتره و هم در گندله آهن و آهن اسفنجی
نقش بسیار زیادی دارد و درصد قابلتوجهی هم در تولید نقش دارد .امسال
در سال پشتیبانی از تولید ،همه باید تالش کنیم موانع را کم و پشتیبانیها
را برای تولید زیادتر کنیم
گل گهر افتخار ایران است
در ادامه مراسم دکتــر علــی زینی ونــد اســتاندار کرمــان گفــت :گل
گهر نقش مهم و موثری در توسعه کشور است .وی عنوان کرد :این شرکت
همزمان با اجرای پروژه های به محیط زیست اهمیت توجه ویژه ای دارد
همان گونه که با انتقــال آب خلیــج فــارس یکی از افتخــارات تاریخی
کشــور را رقم زد  .استاندار کرمان در ادامه افزود :شرکت گل گهر در حــوزه
مسوولیت های اجتماعی اقدامات موثر و مانداگاری انجام داده است .

