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مدیرکل بهزیستی کرمان گفت: هشت هزار و ۸۰۰ بانوی سرپرست خانوار 
در این استان تحت حمایت مستمر و غیرمستمر بهزیستی قرار دارند و از 
خدمات این مجموعه بهره مند می شوند. مدیرکل بهزیستی کرمان گفت: 
هشت هزار و ۸۰۰ بانوی سرپرست خانوار در این استان تحت حمایت مستمر 
و غیرمستمر بهزیستی قرار دارند و از خدمات این مجموعه بهره مند می شوند.      

بهره مندی بیش از 
هشت هزار بانوی 

کرمانی از
 خدمات بهزیستی

کرونا هنوز تمام نشده است 
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با بیان اینکه هنوز کرونا تمام نشده است و با انتقاد از عدم رعایت پروتکل های 
بهداشتی از سوی مردم گفت: با توجه به اینکه حدود سه سال شیوع آنفلوآنزا را نداشتیم لذا ایمنی نسبی جامعه نسبت به 
این بیماری کاهش یافته است و امسال به صورت جدی نگران شیوع آنفلوآنزا هستیم.به گزارش ایسنا، سعید صحبتی، درباره 
آخرین وضعیت بیماری های کرونا و آنفلوآنزا در استان اظهارداشت: هنوز مورد قطعی ابتال به آنفلوآنزا در استان نداشته ایم 
اما آزمایش چند نفر از زائرین برگشته از کربال به تازگی برای تایید یا رد ابتالی آنها به آنفلوآنزا به آزمایشگاه ارسال شده و 

جواب آزمایش آنها تا آخر هفته مشخص خواهد شد.

خبــر

که  است  شهرمان  جوان  هنرمندان  معدود  از 
و  کرده  همراه  عملی  کار  و  تجربه  با  را  دانش 
باال  همت  آستین  سیرجان  برای  توانش  قدر  به 
زده است. او اقتصاد هنر را زیسته و تنها از راه 
تولید سفال و آجرپزی و خشت تراشی و تصویر 
معاش  امرار  آن  نصب  و  دیواری  برجسته ی 

می کند.
شده  شناخته  خیلی ها  برای  خدمتی  مصطفا 
است از کسی که می خواهد خانه باغ  تازه سازش 
حال و هوای خانه های آبا و اجدادی  در قدیم را 
مرمت  دنبال  طریقی  هر  به  که  کسانی  تا  بدهد 

بنایی تاریخی است و...
را  آیینی  طرحی  پیش  سال  چند  که  خدمتی 
حاج رشید  خانه ی  روی  و  اجرا  خشت  روی  بر 
دیوار  روی  شکیل تر  کاری  با  امسال  کرد  نصب 
ماه  دو  در  باز  کوچه،  همان  مشهور  زورخانه  ی 
محرم و صفر  قدرت هنر را به نمایش گذاشت. 
مشغول  خدمتی  وقتی  محرم  نخست  روزهای 
بی ربطی  درباره  او  با  بود  جدید  المان  نصب 
معماری این زورخانه ی سیرجان با اصول معماری 
حاال  ولی  بودم  زده  گپی  ایران  در  زورخانه ای 
درباره  صفر  ماه  پایان  در  را  صحبت ها  همان 
تاریخی  اماکن  دیگر  و  مذهبی  گذر  این  شرایط 
داشتم. او شرایط فعلی را در خور نام شهری که 

لقب دارالحسینیه را یدک می کشد، نمی داند.

 از آخرین کار خودت توی کوچه حاج رشید 
بگو.  توضیحاتی درباره اثر و اینکه خودت نسبت 
به آن چه حسی داری و در دو ماه محرم و صفر 
آن  به  نسبت  همشهریان  نظرهای  و  استقبال 

چطور بود؟
جدیدی  رویکرد  کنونی  شهردار  خوشبختانه 

پایه  شهر  زیباسازی  به  نسبت  شهرداری  در 
گذاشته است .

سفارش کار را سازمان زیبا سازی به من داد.
فرهنگی  کاربری  و  حاج رشید  سنتی  کوچه 
قرار شد  ندارد.   معرفی  به  نیاز  آن  مذهبی  و 
به  مربوط  فرهنگی  المان  با  خوب  طرح  چند 
این  میان شان  در  بدهم.  پیشنهاد  شهرداری 
کار تایید شد که اجرا و و نصبش کردم. تالش 
خانه ی  دیوار  روی  با جنس طرحی  که  کردم 
حاج رشید کار شد همخوانی داشته باشد. مردم 
بود  نیمه تمام  کار  هنوز  کردند.  استقبال  هم 
برای گرفتن عکس توقف می کردند و ازش به 

عنوان کار متفاوت نام می بردند. 
اتفاق خوبی بود.

اینکه  و  بگو  کوچه  این  ویژه ی  شرایط  از   
آیین  اجرای  هم  و  بادگیر چپقی  با  مجاورتش 
معماری  را در  سنتی در آن چه ضرورت هایی 

کوچه و المان های آنجا ایجاد می کند؟
طول  در  شده.  ناهمگون  شده.  شلوغ  کوچه 
این سال ها در نبود نظارت و حس مسوولیت 
لودر  اوقاف،  و  فرهنگی  میراث  و  شهرداری 
و  معماری  نظر  از  ارزشمند  های  همه ی خانه 

تاریخی را خراب کرده است . سازه های جدید هم 
که ایجاد شده هر خانه ای ساز خودش را زده و 
شهرداری هم برای هر نمایی پروانه صادر کرده 
است! درحالی که دست کم در این کوچه حداقل 
بدهند.  مجوز  آجری  نمای  به  فقط  می بایست 
نقاشی  جور  یک  سفارش  هم  دیواری  هر  روی 
داده شده.  کاش شهرداری  سیرجان طرح ایجاد 

گذر فرهنگی را جدی بگیرد.
خانه های ارزشمندی مثل خانه ی فاطمی نسب ها 
را تملک کند و دست کم گذر فرهنگی و مذهبی 
از خانه اعال تا خانه حاج رشید و کوچه بادگیر 
تا ورودی بازار را انجام بدهد. هم در ایام مذهبی 

کاربرد دارد و به جذب گردشگر مذهبی-آیینی 
برای شهر دارالحسین کمک می کند و هم اینکه 
در باقی ایام سال هم کاربرد دارد. مهمتر اینکه 

تاریخ و هویت شهر است.
بازسازی  و   مرمت  بحث  هم  هرچیز  از  پیش 
پیدا  اهمیت  جدید  سازه های  نمای  کمیته ی  و 
ساختمان  من  اثر  به  چسبیده  االن  می کند. 
تازه ساز چند طبقه ای باال آمده که نمای سنگی 
و رومی دارد! چرا شهرداری یه چنین نمایی در 
تاریخ که هنوز آیین  کوچه ای به این قدمت و 
اجرا می شوند، مجوز  و  اند  زنده  های سنتی اش 
برطرف  باید  معضالت  این  داده!؟  نمایی  چنین 

باشد  داشته  متخصص  مشاور  شهرداری  بشود. 
 که شاهد چنین ناهمگونی هایی نباشیم. حداقل 
مجوز نمای آجری بده که یک کم به این کوچه 
این  در  بپرسید  گذاشته ها  سن  به  پا  از  بخورد. 
کوچه پس کوچه های مرکز چه خونه هایی با چه 
کاری ها  گچ  چه  با  و  آجری  زیبای  سردرهای 
در  همه  کجایند؟  داشته؟  وجود  بادگیرهایی  و 
دانش  با  مسووالن  نبود  در  و  گذشته  سال های 
برای  و تخریب شد. یکی  بین رفت  از  و دلسوز 
نماند.   باقی  سیرجان  قجری  معماری  از  نمونه 
کاش سیرجان سر چهارراه اقتصادی نبود تا این 

خونه ها حفظ می شد.

شده،  که  حاال   
پیشنهادت چیست؟ 

اداره  سیرجان  توی 
اوقاف و  میراث کم لطفی 
است  دریغ  می کنند. 
بی توجهی  با  کاروانسرا  
می  مرمت  شود.  خراب 
شد برای حضور و فعالیت 
صنوف سنتی مثل همین 
تشک  دوزی  و  پنبه زنی 
یا  و...  مسگری  و 
شربتخانه  با  کم  دست 
و...  فالوده فروشی  و 
برای  می شد  استراحتگاه 

مشتریان بازار سیرجان .
هم  بازار  سازی  کف 
ولی  بوده  مهم  که 
ناهمگونی  نشده.   انجام 
یک  هارمونی  مغازه ها، 
معماری  با  قدیمی  بازار 
بین  از  را  ایرانی  اصیل 
مسوول  ما  شهر  برده. 
دلسوز ندارد. اگر داشت شاهد این شرایط نبودیم. 
این  در  مثبتی  اتفاقات  شاهد  تازگی  به  اما   

حوزه ها بوده ایم.
بله. مثل کار ارزشمند گل گهر در خانه صدرزاده 
یا ورود گهرزمین به بحث مرمت بادگیر چپقی. 
انجمن های  تالش های  خاطر  به  همه  این ها  اما 
افکار  و  رسانه ها  فشار  و  ادیف  مثل  مردم نهادی 
عمومی اتفاق افتاده. پیگری و دلسوزی مسووالن 

نبوده.
حتا مردم هم در بخش خصوصی گاهی دل می 
اندازی  سنگ  با  که  می کنند  کاری  و  سوزانند 

مسووالن روبرو می شوند.

در  ناظم  تاریخی  خانه  مرمت  هنری  مشاور   
بخش  تملک  در  خانه  این  هستی،  هم  باغ بمید 

خصوصی است؟
بله. آقای زیدآبادی جوان خوش ذوق و سیرجان 
دوستی هستند که خونه ناظم را از وارثان خریده 
و با هزینه ی شخصی مرمت کرده اند. اداره میراث 

قول وام برای مرمت داده بود که بدقولی کرد.
فاخرترین  از  سنتی  خونه  این  معماری؛  در 
خاص  معماری  که  است  سیرجان  خونه های 
وجود  آن  در  خاصی  طرح های  و  آجرکاری  و 
به طور  و  پیدا کرد  نجات  و خوشبختانه  داشت 
هزینه ی  با  زیدآبادی  آقای  نرفت .  بین  از  کامل 
و  آجر  مصالح  بهترین  تهران   و  یزد  از  شخصی 
در و پنجره ی سنتی را خریدند و از استادکاران 
قرار است هتل رستوران  بردند و  بهره  با تجربه 
بشود. اما مسووالن ما که خودشون کار نمی کنند 
هم  خصوصی  بخش  به  هیچ،  هستند  منفعل  و 

میدان نمی  دهند و یاری نمی کنند.
 خودت هم دنبال ایجاد خانه سنتی بوم گردی 

در محمودآباد بودی، چه شد؟
به  بوم گردی  ایجاد خونه  در  نیز  و شریکم  من 
برخوردیم. در  وام  برای گرفتن  بدعهدی میراث 
شهرستان ما در بحث آثار تاریخی ضعیف عمل 
شده. یخدان ها خوابگاه معتادان است و جلوشان 
میراث  سازند.  می  طبقه  چند  دارند   که  هم 
کرمان بگوید چرا اجازه داده در حریم درجه یک 
شود؟  ساخته  طبقه  چند  سیرجان  یخدان های 
وارد  تملک  بحث  در  شهرداری  و  شهر  شورای 

شوند و جلوی این کار را بگیرند.
 مشاور خوب ندارند، خب به کار بگیرند.

و  معماری  و  تاریخی  ارزش  بحث  هم  فقط 
هویت شهر نیست. سیرجان تفرجگاهی هم برای 
مردمش ندارد و این فضاها پتانسیل خوبی برای 

ایجاد تفرجگاه داشت .

گپی با مصطفی خدمتی هنرمند تجسمی کار؛

سیـرجان دلسـوز نـدارد
شهرداری طرح گذر فرهنگی را جدی بگیرد
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1-برگزاری تجدید مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و 
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2-عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی) توکن( با شماره های ذیل تماس 
حاصل نمایند. مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه: 021-41934

3-اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام/ پروفایل مزایده گر موجود است.

شهرداری خواجوشهر در نظر دارد نسبت به ؛
فروش تعدادی از زمینهای مسکونی خود واقع در اراضی موصوف به 

جنوب غرب خواجوشهر) غرب درمانگاه مرحومه کبری خواجویی نژاد( 
از پـالک ثبتــــی5074

شهرداری  خواجو شهر

بر اساس قیمت پایــه کارشناســـی به صورت مزایده عمومی و با جزئیات مندرج دراسناد مزایده و

بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی )setadiran.ir( اقدام نماید. 
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