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ایسنا: کارشناس آب های زیر زمینی و قنات های کرمان گفت: قنات های استان مورد غفلت قرار گرفته 
به همین دلیل از اداره کل میراث فرهنگی تقاضا داریم تا هر چه سریع تر این میراث ارزشمند استان را به 
ثبت ملی برساند و از آسیب صنعت به آن ها جلوگیری کند.وی اضافه کرد: حفر چاه های عمیق در کنار 
قنات ها نباید اتفاق می افتاد؛ در حال حاضر نیز با خطر ضربه ای که کارخانه های صنعتی نزدیک به قنات ها 
به آن ها وارد می کنند مواجه هستیم و دلیل عجله ما برای ثبت ملی آن ها همین است. قنات های استان 
بسیار مورد غفلت قرار گرفته به همین جهت از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

تقاضا داریم تا هر چه سریع تر این میراث ارزشمند استان را به ثبت ملی برساند. 

قنات های استان 
کرمان مورد غفلت 

قرار گرفته اند 

 مهلت ارسال آثار به جشنواره تئاتر سردار آسمانی تمدید شد 
مهلت ارسال آثار در سه بخش نمایشنامه نویسی، تئاتر خیابانی و رادیو تئاتر سومین جشنواره سراسری تئاتر سردار آسمانی تا ۲۵ آذرماه ۱۴۰۰ 
تمدید شد.   سومین جشنواره سراسری تئاتر سردار آسمانی، توسط انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح و اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان کرمان، دی ماه سال جاری با دبیری سیدوحید فخرمهدوی در کرمان برگزار خواهد شد. عالقه مندان می توانند آثار تولیدی 
خود را در بخش های نمایشنامه نویسی، تئاتر خیابانی و رادیو تئاتر تا ۲۵ آذرماه جاری به آدرس تهران، خیابان شهید احمد قصیر بخارست، بخارست 

هشتم، پالک ۱۶، طبقه ۶، دبیرخانه سومین جشنواره سراسری تئاتر سردار آسمانی ارسال کنند.

حاال که شهرداری سیرجان در حال تملک خانه های 
نام  به  قرار است طرحی  و  بادگیر چپقی است  اطراف 
حاج رشید  خانه ی  مجاور  کوچه ی  از  فرهنگی  گذر 
امام)ره(  خیابان  سمت  به  چپقی  بادگیر  کوچه ی  و 
نیست شهرداری سیرجان  بد  بخورد،  بازار  به  و  برود 
کوچه ی  دیگر  نبش  که  را  تاریخی  زیبای  خانه ی  این 
گذر  همین  مسیر  در  و  دارد  قرار  بادگیرچپقی 
اداره  همکاری  با  و  کند  خریداری  فرهنگی ست، 
تا  را مرمت کرده  اینجا  و گردشگری  فرهنگی  میراث 
از آن -که مشرف به کوچه ای تجاری است- به عنوان 

بازارچه صنایع دستی یا چای خانه استفاده شود.
میراث  ثبت  فاطمی نسب ها  خانه ی  اینکه  وجود  با 
این  خرید  برای  شهرداری  اقدام  اما  نیست  فرهنگی 

خانه از چند نظر قابل توجیه و حتا مهم است:

خانه های  دارد  هم  طوری  همین  شهرداری   1
و  چپقی  بادگیر  اطراف  در  را  معماری  ارزش  بدون 
بنابراین این خانه ی دارای  بازار تملک می کند.  پشت 
سیرجان  از  زنده  عکسی  عنوان  به  معماری  ارزش 
می تواند  شهرمان،  معماری  هویت  از  بخشی  و  قدیم 
سیرجان  شهرداری  تملک  فهرست  در  دارد  حق  و 

بگیرد. قرار 

موجبات  این  از  پیش  سیرجان  شهرداری   2
فراهم  را  رضوی  مجد  دکتر  تاریخی  خانه ی  تخریب 
بادگیر  فردترین  به  منحصر  که  خانه ای  بوده.  آورده 
یعنی  بود.  واقع  آن  در  چپقی  بادگیر  یعنی  جهان 
را  گذشته  اشتباه  سیرجان  شهرداری  باشد  قرار  اگر 
مرمتش  و  فاطمی نسب ها  خانه ی  خرید  کند،  جبران 
بهترین فرصت  بادگیر چپقی،  نبش کوچه  در  درست 

برای جبران است.

فرهنگی-  گذر  ایجاد  طرح  باشد  قرار  اگر   3
مذهبی اجرا شود و خانه ی حاج رشید به عنوان تکیه  
و مرکز عزاداری های اصیل سیرجان از طریق کوچه ی 

صورت  این  در  بشود،  منتهی  بازار  به  چپقی  بادگیر 
زیرا  است  ویژه  بسیار  فاطمی نسب ها  خانه ی  موقعیت 
درست در میانه ی این گذر قرار می گیرد و با اشرافی 
مجاور  پرتردد  کوچه ی  به  خانه  این  ساختمان  که 
برای  ویژه ای  فضاسازی  قابلیت  دارد،  امام  خیابان 
یا  سیرجان  دستی  صنایع  بازارچه  مثل  کاربری هایی 
استفاده  این گذر مورد  و می تواند در  دارد  چای خانه 

قرار بگیرد و کاربرد داشته باشد.

ثابت  کار  این  با  سیرجان  شهرداری  و  شورا   4
اهمیت  نیز  شهر  فرهنگی  توسعه ی  به  که  می کنند 
می دهند و در کنار عمران و آبادانی شهر برای حفظ 
تاریخ و معماری قدیم سیرجان اهمیت قائل هستند. 

5 گویا وارثان این خانه در تکاپوی فروش آن به 
واسطه ی نماینده ی خود هستند و بنابراین شهرداری 
برای خرید این خانه با مانع جدی ئی روبرو نمی شود.

توسط  خانه  این  نشدن  خریده  صورت  در   6
احتمال خرید آن توسط دالل ها  شهرداری سیرجان، 
آنجا  از  این صورت  و در  زیاد است  بفروش ها  بساز  و 
تا جای  که خانه ثبت میراث نیست، تخریب می شود 
خود را به سازه ای جدید و بی ارتباط به بادگیر چپقی 
هم  صورت،  این  در  که  سیرجان  دهد  قدیم  بافت  و 
بی معنا  و  بی هویت  فرهنگی  گذر  طرح  از  بخشی 
می شود و هم بخش دیگری از تاریخ شهر سیرجان از 
بین می رود و به خاطره های صد کاش و ای افسوس 

می پیوندد.

جدید  مالک  عنوان  به  می تواند  شهرداری   7
باشد  فرهنگی  میراث  در  آن  ثبت  دنبال  خانه  این 
و با مشخص کردن یک کاربری فرهنگی- تجاری در 
درآمد  آن  از  اقتصاد گردشگری  به  مربوط  زمینه های 
کسب کند و هزینه ی خرید و نگهداری از آن را خیلی 
زود جبران کند و حتا درصورت استقبال گردشگران 

بر درآمدهای شهرداری سیرجان افزوده بشود.

پیشنهادی برای ایجاد گذری فرهنگی تر

فامیل نزدیک ِ بادگیر چپقی
      گروه فرهنگ 

  عکس ها : سید محسن فروزنده

 اشک ها و لبخندهای کارتونیست کتابخوان
با  شوخی  لطیف کار:  محمد 
کتاب خوان،   آدم های  و  کتاب 
طبیعتا  و  است  جذابی  سوژه ی 
کارتونیست  رزم حسینی  صالح 
به  کنون  تا  که  کرمانی،  موفق 
بار  ده ها  ارزنده اش  آثار  خاطر 
ملی  سطوح  در  جایزه   برنده ی 
و فراملی شده است، این سوژه 
را فراموش نکرده است. جالب تر 
و  کتاب  عاشق  خود،  او  این که 
کتابفروشی ها  دائم  مشتریان  از 

است.
او اخیرا در گفت وگو با »بیژن ادبی« روزنامه نگار در فصلنامه 
کار  بخواهی  که  می شود  »مگر  بود:  گفته  مس،  هنر  جنگ 
زندگی،  در  لذت هایم  از  یکی  نخوانی؟  کتاب  اما  کنی  هنری 
بابت  توجهی  قابل  مبلغ  ماهیانه  مخارجم  در  و  است  مطالعه 
کتاب می دهم ... این)کتاب( ها به من کمک می کنند ... گاهی 
یک صفحه از یک رمان، سوژه ی کاریکاتور بعدی ام را مشخص 

می کند...«.
از  سرشار  کتابخوان ها  و  کتاب  به  »صالح«  نگاه  بنابراین   
زندگی  در  بارها  کتاب  اهالی  که  است  لبخندهایی  و  اشک ها 

خود آن را تجربه کرده اند...
روز  استان، که  یکمین دوره ی جایزه ی کتاب سال  بیست و   
یک  شد،  برگزار  سرچشمه  شهر  در  آذرماه  چهارم  پنجشنبه 
قالب یک  در  را  کارهایش  تا  بود  برای »صالح«  فرصت خوب 
قشر  قضاوت  و  دید  معرض  در  کتاب،  محوریت  با  نمایشگاه 
تامل  و  نظر من جذاب  به  کارهایی که  قرار دهد.  کتاب خوان 

برانگیزند، و برخی هم پیشتر در مسابقات رتبه گرفته اند.
پس از گشت و گذاری در نمایشگاه، از »صالح« دوست عزیز و 
هنرمندم خواهش کردم که از او در کنار آثارش چند عکس به 
یادگار بگیرم. ضمنا تصویر چند اثر را که با موبایل گرفته ام به 
یادگار می گذارم تا شما هم در این لذت تماشا، شریک شوید. 

هفتم آذرماه هزار و چهارصد.

    یادداشت

تولیدی و بازار مبل امام علی )ع(

 سرویس چوب کامل ویژه جهیزیه عروس شامل؛

بوفه بزرگپا تختیمیز جلو مبلیمیز ناهارخوریرختکن،جاکفشی

تشک طبی فنریمبـــل کمد لباسی سرویس خواب میز آرایش

فروش ویــژه یلدایی آغاز شد

تعداد محدود و مدت محدود

سرویس خواب و مبلمان اقساطی بدون پیش پرداخت

همگی یکجا : 29/800/000 تومان

 انتهای بلـوار اصلی حجــت آبــاد  
0 9 1 2 4 1 5 8 0 0 1

فروش، نصب، سرویـس،شــارژ گـــاز و 

نقد و اقساطلولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
4 2 3 3 8 7 8 8 - 0 9 1 6 4 4 5 8 3 3 5  

آگهی فراخوان  مناقصه عمومی )یک مرحله ای ( واگذاری امور مربوط به 

پروژه تکمیل ساختمان زیست پزشک مرکز بهداشتی درمانی پاریز

دانشکده علوم پزشکی سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور مربوط به پروژه تکمیل 
را از طریق سامانه   2000092962000028 ساختمان زیست پزشک مرکز بهداشتی درمانی پاریز  به شماره 
ارائه  تا  مناقصه  اسناد  ازدریافت  مناقصه  برگزاری  مراحل  نماید.کلیه  برگزار  دولت  الکترونیکی  تدارکات 
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق در گاه 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 مناقصه در سامانه: تاریخ 1400/09/17  روز چهارشنبه می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت  14:00  روز شنبه  تاریخ 1400/09/20         
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14:00 روز سه شنبه   تاریخ 1400/09/30  

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 روز چهارشنبه   تاریخ 1400/10/01  
زمان  جلســــه توجیهی: ساعت 10 روز شنبه مورخ 1400/09/27 

جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها به آدرس ذیل مراجعه نمایند. 
الف: آدرس : بلوار سیدجمال جنب پارک ترافیک دانشکده علوم پزشکی   و تلفن:42340625

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:مرکز تماس:021-41934
دفتر ثبت نام: 88969737  و  85193768

روابط  عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان


