
بادگیر چپقی درست از پس مرمتش، رها شد و بدون کاربری ماند تا تبدیل 
به خوابگاه معتادان کارتن خواب بشود! و با وجود اینکه تاکنون رسانه های 
مختلفی این موضوع را بازتاب داده اند اما متاسفانه باید بگویم که برخی 
مسووالن شهر خیلی پوست کلفت هستند زیرا به روی مبارک خودشان 
شرایطی  چنین  در  سیرجان  انحصاری  نماد  و  اِلمان  تنها  که  نمی آورند 

بغرنجی به سر می برد!
آجرها  است.  شده  تخریب  خیابان خواب  معتادان  توسط  دوباره  بادگیر 
و  فحش نویسی  و  زغال  با  نقاشی  انواع  و  کنده کاری  با  گچ گاری اش  و 
تاریخ نویسی و هرزه نگاری چهره ی بسیار زشتی پیدا کرده اند و هیچ اقدامی 
از سوی اداره میراث فرهنگی انجام نمی شود به بهانه ی اینکه بودجه نیست. 
بخل  هم  شربتخانه  یا  چایخانه  یک  برای  مکان  این  دادن  اجاره  در  حتا 
نبودن  سیرجانی  دلیل  به  شاید  که  می کنی  که شک  تاجایی  می ورزند! 
رییس این اداره، عرقی روی حفظ این آثار وجود ندارد یا تعمدی در تخریب 

چهره ی شهر سیرجان است!
زیر  کارمند   4 با  کم  دست  اما  ندارید  مرمت  بودجه ی  جعفری!  آقای 
حقوق  دولت  از  ماهیانه  سیرجان  فرهنگی  میراث  اداره ی  در  دست تان 
می گیرید که گاهی سری به این مکان های تاریخی و ثبت ملی شده بزنید 

تا دست کم تخریب انسانی کمتری آنجا اتفاق بیفتد.
وضعیت یخدان های دوقلو هم از هر لحاظ شبیه شرایط بادگیر است. روشن 
پدیده ی  و  تاریخی  دیوارهای  حاشیه ی  در  شدن  گرم  برای  آتش  کردن 
یخدان خوابی همه و همه محصول انفعال محض اداره ی میراث فرهنگی 
سیرجان است. این میان نشستن و وعده دادن و بهره برداری تبلیغاتی از 
همت بخش خصوصی در احیای بخش های تاریخی و گردشگری که کار 

بسیار آسانی است.
دلسوز بودید فکری به حال بازار تاریخی و کارونسرای مجاورش می کردید 
که در میانه ی پاس کاری های اداره میراث و اوقاف و شهرداری دارند از بین 
برگزار  با شورا و شهرداری  بودید یک جلسه ی مشترک  می روند. دلسوز 
می کردید و ایجاد گذر فرهنگی از بازار تا بادگیر چپقی را پیگیری می کردید.

شده ی  ثبت  و  تاریخی  خانه ی  که  نمی شدید  این  شاهد  بودید،  دلسوز 
درویش خان در زیدآباد به خاطر لج بازی وارث، رو به نابودی باشد و شما 
دست روی دست بگذارید. با اینکه شهرداری زیدآباد حاضر به خرید آن 

خانه بود و فقط کافی بود شما یک جلسه ی مشترک با وارث بگذارید.
هم  خالی  دست  با  نیست.  دولتی  بودجه های  نبود  فقط  مشکل  پس 
می توانستید با کمک رسانه ها و فشار افکار عمومی؛ معادن را کچل کنید تا 
زیر میز طرح معین های اقتصادی نزنند. دلسوز بودید، این همه کارونسرای 
بالاستفاده ی بین راهی نداشتیم درحالی که سرمایه گذاران بخش گردشگری 

برای ایجاد رستوران بین راهی و تفرجگاه  در زمین های بایر مشغول ایجاد 
سازه از هیچ هستند. اگر تکانی به خودتان می دادید و دست از روزمرگی 

و نگاه کارمندی برمی داشتید، شرایط قلعه سنگ و منبر سنگی این نبود. 
دل تان می سوخت شرایط بهتر از این بود. دل تان نمی سوزد. دلیلش مهم 
نیست. فقط باید دلسوزی نباشد وقتی که خود بازاری ها و مالکان یا حتا 
مستاجران حجره های بازار حاضر به هزینه برای مرمت مغازه شان هستند و 

فقط باید نظارت کاملی وجود می داشت که طبق طرح میراث فرهنگی کار 
شود یا به آن ها چند گروه مرمت گر حرفه ای معرفی بشود. 

کدام جلسه ی مشترک را تاکنون با بازاریان سیرجان برگزار کرده اید؟ نه 
تنها این کار را نکرده اید که مدیرکل محترم تان آقای فعالی هم توپ شرایط 

بد بازار سیرجان را به زمین شهرداری می اندازد؟ 
آخر پاس کاری و انداختن تقصیر گردن دیگران تا به ِکی؟ 

نقدی به انفعال اداره میراث فرهنگی و گردشگری سیرجان

وقتی همه مقصرند جز اداره میراث!
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انعکاس
سخِن همشهریان:

سالم این دوتا عابر بانک کنار دانشگاه پیام نور مدتهاست که 
مشکل فنی دارن و این پیغام روی مانیتورشون ظاهر میشه هر 
دو هم از بانک ملت هست. لذا از مسئولین محترم بانک ملت 
خواهش می کنیم سریعتر مشکل این عابر بانک ها را حل کنند

#انتقادحق مردم است # پاسخگویی وظیفه مسئوالن 

       اخبار کوتاه 

دستگیری زندانی فراری با ۷ فقره سرقت در کرمان
 رییس پلیس آگاهی استان کرمان از دستگیری سارق سابقه دار و زندانی فراری و 
کشف شش دستگاه خودرو و یک دستگاه متورسیکلت سرقتی خبر داد. سرهنگ یداله 
حسن پور در تشریح این خبر گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت خودرو پراید در 
شهر کرمان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس 
آگاهی قرار گرفت. وی افزود: در این رابطه کاراگاهان با انجام اقدامات اطالعاتی و فنی و 
کشف سرنخ هایی، هویت عامل این سرقت ها را که یک زندانی فراری بود ، شناسایی و 

طی یک عملیات غافلگیرانه وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.
حسن پور با بیان اینکه در بازرسی از مخفیگاه متهم یک دستگاه موتورسیکلت که سابقه 
سرقت از شهرستان بردسیر داشت، کشف شد، اظهار کرد: وی در مواجهه با شواهد و 

مدارک موجود به شش فقره سرقت خودروی پراید و یک موتورسیکلت اعتراف کرد.
این مقام انتظامی با اشاره به سوابق متهم بیان کرد: وی اقدامات مجرمانه خود را از 
سال ۱۳۹۱ شروع کرده و تاکنون هفت فقره سابقه کیفری در پرونده قضائی اش ثبت 
شده و پس از مرخصی از زندان در تیر ماه سال جاری متواری شده بود، که با هوشیاری 

پلیس دستگیر شد.

مقابله با عرضه آفت کش های غیرمجاز و تقلبی
رئیس جهاد کشاورزی شهرستان سیرجان در گفت و گو با خبرنگار“سیرجان خبر” 
گفت: همزمان با آغاز هفته پدافند غیرعامل مانور سراسری مقابله با عرضه آفت کش 
های غیرمجاز و تقلبی اجرا شد. محمود آبادی اذعان کرد: این مانور با حضور مسئولین 
و کارشناسان جهادکشاورزی ،ادارات صمت ، تعزیرات حکومتی، پلیس اماکن ، بهداشت 
شهرستان سیرجان در رابطه با شناسایی آفت کش های غیرمجاز و تقلبی صورت گرفت.

وی گفت: با بازرسی از ۵۸ واحد مجاز توزیع سموم وکود مقدار ۲۷۰ لیتر سم غیر 
مجاز وتقلبی کشف وضبط  شد وپی گیری مراحل قضایی متخلفین در دستور کار جهاد 
کشاورزی قرار گرفت. محمودآبادی بیان کرد: در این مانور ادارات صنعت معدن وتجارت، 
نیروی انتظامی وبهداشت نیز مشارکت داشتند. وی همچنین از کشاورزان ودامداران 
خواست برای خرید سم وکود مورد نیاز خود با کارشناسان جهاد کشاورزی مشاوره داشته 

باشند واز مراکز مورد اعتبار خرید کنند.

دستگیری عامل مزاحمت سه خانم در پیست چمران
سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان از دستگیری عامل مزاحمت برای سه 

خانم در پیست چمران توسط ماموران یگان امداد خبر داد.
منصور رمضان نژاد گفت: شب گذشته در پی تماس تلفنی شهروندی به مرکز فوریت های 
پلیسی ۱۱۰ مبنی بر ایجاد مزاحمت در پیست چمران بالفاصله اکیپ یگان امداد به 
محل رفتند.وی گفت: تحقیقات اولیه حاکی از این بود که یک خانم همراه همسرش در 
پیست چمران در حال پیاده روی بوده که جوانی از یک دستگاه پژو ۲۰۶ در حال تردد 

از خودرو پیاده و با سالح سرد به سمت آنان حمله می نماید.
رمضان نژاد اذعان کرد: عامل تعرض به این سه خانم توسط ماموران یگان امداد در 

صحنه بالفاصله دستگیر و جهت رسیدگی به مرجع قضایی معرفی شد.

سخِن همشهریان:
 می خواستم موضوعی رو در پیج سخن تازه مطرح و اطالع رسانی کنین ظرف مدت دو هفته بر چه 
اساس و دستور العملی کدام ارگان و قانون هزینه آموزشگاه های رانندگی در سطح شهر بطور سرسام آوری از 
مبلغ ۹۰۰هزار تومان به یک میلیون هشتصد هزار تومان یعنی دو برابر افزایش داشته؟!!  و این بر چه اساس و 
 قانونی اجرا گردیده و گذشته از این مطلب ، هر بار مردودی در امتحان شهر باید مبلغ ۱۶۱ هزار تومان پرداخت 
این همه اجحاف و ظلم و پول بی حساب و کتاب بر اساس چه قانونی گرفته می شود؟ آیا کسی جواب گوی 

منطقی این مسئله می باشد لطفا شما شفاف سازی کنید.
 #انتقادحق مردم است # پاسخگویی وظیفه مسئوالن

      گروه خبر

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
 شما را با باالترین قیمت در محل  خریداریم.

0913 278 3052/0913 145 2643
5036 230 0919 خدائی
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران )حقوقی( و بازگشایی پاکت ها 
از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه: تاریخ 1400/08/12 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سایت تا ساعت 18:00 روز
 پنج شنبـــه تاریخ 1400/08/20

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز یکشنبه  تاریخ 1400/08/30
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 14:35 روز سه شنبه  تاریخ 1400/09/02 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها و تلفن 41325077 - 034

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان مرکز تماس: 41934-021     دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
 خرید یکدستگاه لودر 

)شرح مختصر: خرید یکدستگاه  مناقصه عمومی خدمات  دارد  نظر  در  شهرداری سیرجان 

دولت  الکترونیکی  تدارکات  از طریق سامانه  را   2000005674000086 به شماره  لودر( 

برگزار نماید.


