
خبــر
پاکسازی طبیعت سیرجان از زباله ها

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سیرجان گفت: طبیعت شهر سیرجان استان کرمان با کمک جوامع محلی 
از زباله پاکسازی شد. علی اکبر رسولیان،  در راستای طرح بزرگ پویش ملی مسیر پاک ایران سرسبز با همکاری انجمن 
مردم نهاد پاریزکوه و جوامع محلی، زباله های رها شده در طبیعت شهرستان سیرجان جمع آوری شد. به گفته او در 
این برنامه با جمع آوری زباله ها به خصوص زباله های نایلونی و تفکیک زباله های خشک و تر چهره طبیعت سیرجان را از 
آلودگی ها زدودند. رسولیان گفت: باید برای نهادینه شدن فرهنگ حفظ طبیعت تالش کنیم و مردم در این حوزه نقش 

موثرتری دارند و با نهادینه شدن این فرهنگ، محیط زیستی سالم و عاری از هر گونه آلودگی خواهیم داشت.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با بیان این که ۹۰ درصد دانش آموزان ۱۲ سال به 
باال در کرمان در برابر بیماری کرونا واکسینه شده اند، گفت که این آمار در کودکان زیر ۱۲ 
سال، چندان چشمگیر نیست.سعید صحبتی افزود: »متاسفانه تاکنون واکسیناسیون در بین 
گروه سنی ۵ تا ۱۲ ساله، ۳۰ درصد بوده و والدین از این طرح چندان استقبال نکرده اند«.

وی تاکید کرد که با توجه به بازگشایی مدارس رعایت دستورالعمل های بهداشتی و انجام 
واکسیناسیون برای دانش آموزان در مدارس توصیه می شود.        

 ۹۰ درصد 
دانش آموزان کرمانی 

باالی ۱۲ سال 
واکسن کرونا زدند 
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و  نماد  تنها  ثروت  همه  این  با  شهری  است.  آور  خجالت 
اهالی سیرجان جلوی  المان معروفش در شرایطی باشد که 
چهارتا گردشگر و مسافر نوروزی زرد و کبود بشوند و شانه باال 
بیندازند و ابراز بی اطالعی کنند که چرا معتادنشین شده و چرا 

با زغال روی دیوارهایش نقاشی کشیده اند!
فرماندار سیرجان و رییس غیربومی میراث فرهنگی شهرمان 
پیش که خبر سکنا  نمی سوزانند که حتا سال  قدر دل  آن 
گزیدن معتادان کارتن خواب در بادگیر چپقی منتشر شد، به 

روی مبارک خودشان نیاوردند!
یا نماینده سیرجان که برایش مهم است رییس هر اداره و 
نهاد و ارگان و سازمانی را از خود کند، چرا هیچ وقت اداره 

میراث شهری را که عنوان پر طمطراق شهر جهانی گلیم را 
هم یدک می کشد، برایش اهمیت نداشته است؟

رسانه های مردمی شهر در سال ها و ماه های گذشته بارها از 
وضعیت اسفبار بادگیر چپقی گزارش تهیه کرده اند اما هربار 
مسووالن پشت گوش انداخته اند و نشنیده گرفته و خود را به 

خواب خرگوشی زده اند!
اینکه آش آن قدر شور شد و درست  تا  گذشت و گذشت 
در روزهایی که سیرجان پر بود از مسافران نوروزی، ویدیویی 
منتشر شد تا دست به دست و گوشی به گوشی بچرخد و عمق 
فاجعه را نشان بدهد. اما نکته ی جالب آنکه برخی واکنش ها از 
سوی اطرافیان مسووالن مربوطه در این مضمون بود که چرا 
یک رسانه با انتشار این فیلم از واقعیت تلخ بادگیر چپقی، با 

آبروی سیرجان بازی کرده  است؟! 
این یعنی در عمل رسانه  به خاطر انتشار واقعیت ها، 
یک چیزی هم به مسووالن بدهکار شده! شگفت آور 
است که در این مواقع جای متهم و مدعی العموم 
عوض می شود و جارچی ئی را که دارد فریاد یاری 

می طلبد به جای مجرم بازخواست می کنند!
جدای از این مورد، نکته های بسیار دیگری درباره 
شرایط وخیم پیش آمده برای بادگیر چپقی قابل 

گوشزد است:

1 انفعال رییس میراث فرهنگی پیرامون این 
اثر شاخص و دیگر آثار ثبت شده در سیرجان در دل 
خود این پیام را دارد که برای او -که سیرجانی هم 
نیست- این آثار اهمیتی ندارد و در بهترین حالت 
نگاه کارمندی به شغل خود دارد. اینکه ساعتی پر 
کند و سر برج حقوقش را از دولت بگیرد. وگرنه او 
حداقل از یک سال پیش از وضعیت بد این بادگیر 
کاری  آبروریزی  از  جلوگیری  برای  و  داشته  خبر 
آشکار  است.  گذاشته   دست  روی  دست  و  نکرده 
نیست چرا با وجود کارنامه ی خراب و غیرقابل قبول 
پیرامون  شهرستان،  فرهنگی  میراث  اداره  رییس 
حفظ و مرمت میراث فرهنگی سیرجان، اداره کل 
اقدامی  او  برکناری  برای  کرمان  فرهنگی  میراث 

نمی کند یا چرا فرماندار به عنوان عالی ترین نماینده دولت 
مورد  را  شهر  فرهنگی  میراث  رییس  سیرجان،  در  مرکزی 

بازخواست قرار نمی دهد؟ 
صدر  در  بومی  دلسوز  و  متخصص  جوان  یک  گذاشتن  آیا 
اداره میراث فرهنگی سیرجان بهتر نیست و در عمل موجب 

نمی شود این اداره اندکی از رکود بیرون بیاید؟

2 در بحث مرمت و حفظ آثار باستانی و توسعه صنایع 
دستی و گردشگری همیشه از نبود بودجه و جیب تهی ادارات 
دولتی سخن می رود. اما نگارنده در یک دوره کوتاه فهرست 
میراث  رییس  به  و  کرده  ردیف  را  کارهایی  از  بلندباالیی 
فرهنگی ارایه داد که با دست خالی هم قابل پیگیری و انجام 
بود. کارهایی از قبیل میدان دادن به بخش خصوصی و بستن 
قرارداد با آن ها و همچنین تعامل بیشتر با شوراها و شهرداری ها 
فرهنگی  میراث  هم  حوزه  این  در  معدنی.  شرکت های  و 
ماجرای  در  حتا  و  است  کرده  عمل  بسیار ضعیف  سیرجان 

تجاوز به حریم یخدان ها که شورای شهر سیرجان یک جلسه 
را به طور مجزا برای این موضوع گذاشت، جعفری حتا یک 
زحمت نداد که خود یا نماینده ای از اداره اش در این نشست 

حاضر شوند!

و  فقط  چپقی  بادگیر  مشکل   3
فقط با مرمت کردن و سپس رها کردن 
دیدیم  اینکه  کما  نمی شود.  حل  آنجا 
با  باز  اما  شد  مرمت  پیش  سال  چند 
گذشت چند سال شرایط بادگیر همان 
آش و همان کاسه است. بادگیر چپقی 
خانه های  و  کوچه ها  تنگاتنگ  در 
از  پیش  ندارد.  تنفس  فضای  اطرافش 
هرچیز آزادسازی محوطه ی بادگیر است 
یا یک  اگر شهرداری  دارد.  اهمیت  که 
راستای  در  بخواهد  معدنی  شرکت 
قبال  در  خودش  فرهنگی  مسوولیت 

بادگیر  این  حفظ  زمینه ی  در  سیرجان 
مشارکت مستقیم و غیرمستقیم داشته باشد و تفاهم نامه ای 
که  است  بادگیر  محوطه ی  آزادسازی  اول  قدم  کند،  منعقد 
اهمیت دارد. همین طور تعیین کاربری ئی برای ساختمان و 
نگهداری  موجب  زیرا  است  مهم  بادگیر خیلی  زیر  اتاق های 
مرتب آن از آسیب های انسانی و طبیعی می شود. در این زمینه 
نیاز به ارائه ی طرح های کارشناسی شده است و نباید هیجان 

زده و بی برنامه تصمیم گرفت. 

4 اگر طرح گذر فرهنگی جدی بوده و ایجاد آن از بادگیر 
تا بازار و کاروانسرا در حد حرف نیست و قرار بر اجرای آن 
است، حتما باید ایستگاه هایی با معماری قدیم سیرجان برای 
ارائه مواد خوراکی و صنایع دستی به گردشگران در آن تعبیه 
شود. یکی از خانه هایی که این ظرفیت را دارد و حتما باید در 
بادگیر چپقی  اطراف  در  که  بگیرد  قرار  زمین هایی  فهرست 
که  است  بادگیر  کوچه  نبش  در  خانه ای  می شوند،  تملک 
معماری آن بسیار شبیه خانه ی تخریب شده ی مجد رضوی 
ناآگاهانه ی  است. یک تیر و دو نشان. هم به تالفی تخریب 
خانه ای که بادگیر چپقی در آن قرار داشته، خانه ی فاطمی  را 
به عنوان همزاد بادگیر چپقی حفظ می کنیم و هم از داالن و 
تاالر و اتاق های گنبدی و آجری اش برای ایجاد بازارچه ای در 

مجاورت بادگیر چپقی بهره می بریم.

بادگیر  که  مطرح شد  بحث  این  مجازی  فضای  در    5
به  نزدیک  رسانه های  برخی  و  دارد  خصوصی  مالک  چپقی 
کم  مساله  این  روی  دادن  مانور  با  خواستند  مسووالن شهر 
کاری مسووالن را توجیه کنند! اما مصداق چوب گرداندن در 
زباله شد زیرا در عمل فرق نمی کند اثر ثبتی مالک حقیقی 
داشته باشد یا حقوقی. در هر دو صورت باید از تخریب اثر ثبت 
شده آن هم اثری به اهمیت و منحصر به فردی بادگیر چپقی 
به عنوان نماد سیرجان، جلوگیری شود. اینکه بادگیر چپقی 
کم  مسووالن  کاری  کم  از  چیزی  دارد،  خصوصی  مالک 
نمی کند. زیرا می توانستند در این سال ها اقدام به خرید آنجا 
کرده باشند یا حداقل وارثان را ملزم به مشخص کردن یک 
کاربری خاص فرهنگی کنند و وارثان هم می توانستند با کرایه  
دادن آنجا یا درآمد حاصل از ورود گردشگران به آنجا کسب 

درآمد خصوصی کنند و مانعی وجود نداشت.

6 در پایان تاکید دارم که برای محوطه سازی و تعیین 
کاربری و مرمت جاهای تخریب شده ی بادگیرچپقی حتما با 
فعاالن با تجربه ی حوزه ی میراث فرهنگی مشورت شود و کار 
آثار  مرمت  تخصصی  گروه های  از   و  بسپارند  کاردان  به  را 

تاریخی بهره بگیرند.

     حسام الدین اسالملو

  عکس ها: سید محسن فروزنده

بی تدبیری مسووالن در اوج؛

چپـق دود زده!

  مشـکل بادگیـر چپقـی فقـط و فقـط بـا 
مرمـت کردن و سـپس رهـا کـردن آنجا حل 
نمی شـود. کما اینکـه دیدیم چند سـال پیش 
مرمـت شـد امـا بـاز بـا گذشـت چند سـال 
شـرایط بادگیـر همـان آش و همـان کاسـه 
اسـت. بادگیـر چپقـی در تنگاتنـگ کوچه ها 
و خانه هـای اطرافـش فضـای تنفـس نـدارد. 
پیـش از هرچیز آزادسـازی محوطـه ی بادگیر 

اسـت که اهمیـت دارد. 

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

اول قیمت ها را مقایسـه کنید

این فرصت بی نظیر را از دست ندهید
خرید کنید، تخفیف بگیرید و اشانتیون ببرید

همگی یکجا : 29/800/000 تومان

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

خرید شافتهای کولینگ تاورهای کارخانه 

احیا مستقیم مجتمع جهان فوالد سیرجان

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد؛

 نسبت به خرید شافت های کولینگ تاورهای کارخانه احیا مستقیم   اقدام نماید؛ لذا 

از تأمین کنندگان معتبر که دارای توانایی مناسب و سوابق و تجارب مورد قبول می 

باشند، دعوت به عمل می آید، حداکثر یک هفته از تاریخ چاپ آگهی نسبت به اعالم 

آمادگی خود اقدام نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ فوق به هیچ درخواستی ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.

واحد تدارکات و رخید رشکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

لیست مشخصات شافت ها در سایت اینترنتی مجتمع جهان فوالد سیرجان

 به آدرس sjsco.ir  قسمت مناقصات قرار داده شده است.

مدارک الزم : 
ـ  مالی  توان  ـ  اجرایی  آمادگی، رزومه شرکت در خصوص سوابق  اعالم  نامه  ارسال 

توان تجهیزاتیـ  توان فنی و قراردادهای در خصوص موضوع مناقصه تا قبل از پایان 

تاریخ اعالم شده فوق به آدرس ایمیل  a.shahin@sjscosteel.com  تکمیل فرم 

خود اظهاری تامین کنندگان و ارسال به همراه مستندات مربوطه طبق چک لیست 

مربوطه)دانلود از طریق سایت sjsco.ir  در بخش خرید و فروش(

 ارائه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد 


