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تعزیرات  جمله  از  امر  متولی  و  نظارتی  دستگاه های  گفت:  سیرجان  شهرستان  ویژه  فرماندار 
و  آرد  کارگروه  کنند.جلسه  برخورد  قاطعیت  با  این شهرستان  متخلف  نانوایی های  با  حکومتی 
نان شهرستان سیرجان با هدف ارتقاء کیفیت و ساماندهی واحدهای نانوایی و بررسی مشکالت 
بهداشتی نانوایی های سطح شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد.علی یعقوبی پور فرماندار 
سیرجان در این جلسه بر تشدید نظارت ها بر واحدهای صنفی و نانوایی های شهرستان تاکید و 
اظهار کرد: باید نظارت ها در تمامی روزهای هفته با دقت بیشتری صورت گیرد و با متخلفان در 

این زمینه برخورد قانونی شود.

برخورد قاطع 
دستگاه های متولی 
با نانوایان متخلف 

در سیرجان

مرگ ساالنه مرگ ساالنه 6060 هزار ایرانی بر اثر مصرف دخانیات هزار ایرانی بر اثر مصرف دخانیات
رئیس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت، با اشاره به ۶۰ هزار مرگ در اثر مصرف دخانیات در کشور، گفت: ۱۰ درصد 
این مرگ ها در اثر مواجهه با دود دست دوم مواد دخانی اتفاق می افتد. جعفر جندقی، با اشاره به آخرین گزارش های سازمان 
جهانی بهداشت که بر اساس آن یک میلیارد و سیصد میلیون نفر از مردم جهان مصرف کننده دخانیات هستند، افزود: این 
میزان مصرف ساالنه موجب مرگ ۸ میلیون نفر می شود که یک میلیون و دویست هزار نفر آن فقط افرادی هستند که در 
اثر مواجهه با دود حاصل از مصرف دیگران جان خود را از دست می دهند و به عبارتی، استعمال دخانیات هر چهار ثانیه یک 

نفر را در جهان به کام مرگ می کشاند.    

خبــر

ویدیوی  انتشار  نوروز  ۱4۰۱  در  یعنی  اوایل سال جاری 
یکی از خبرنگاران سیرجان از شرایط بد و وخیم این نماد 
سیرجان، که تبدیل به خرابه و خوابگاه معتادان شده بود 
خشم افکار عمومی مردم شهر را نسبت به عملکرد مسئوالن 
میراث فرهنگی و شهرداری برانگیخت زیرا از دید مردم شهر 
نشده  آبروداری  نوروزی  مهمانان  مقابل  در  سیرجان  برای 
بود. حاال با نزدیک شدن دوباره به نوروز، آیا برای سال نو 
آبروداری   ۱4۰2 عید  ایام  در  سیرجان  میهمانان  پیش  و 

شده است؟
منحصربه فردترین  از  یکی  سیرجان  چپقی  »بادگیر 
مرحوم  خانه  برای  که  است  جهان  و  ایران  بادگیرهای 
دکتر سید علی اصغر رضوی )نخستین پزشک تاریخ معاصر 
شهرستان سیرجان( ساخته شده است. این بادگیر در دوران 
رضا شاه پهلوی توسط معماری به نام سید محمد شجاعی 
و به تقلید از دودکش  کشتی های قدیمی ساخته شده است. 
بادگیر چپقی مربوط به دوره پهلوی اول است و در سیرجان، 
بلوار دکترصادقی، کوچه حاج رشید واقع شده و این اثر در 
تاریخ ۷ مهر ۱۳۸۱ با شماره ثبت ۶4۶۷ به عنوان یکی از 

آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.«
این ها اطالعات ویکی پدیایی درباره بادگیر چپقی سیرجان 
و  خودش  مرمت  اطرافش،  بهسازی  که  بادگیری  است. 
آبرومندانه شدن محوطه اش برای شهری مثل سیرجان سال 
هاست در گیرودار پیچ و خم اداری و حقوقی و بودجه و... 

مانده است.
در  کویری  و  گرم  مناطق  مطبوع(  )تهویه  کولر  بادگیر، 

دوران گذشته
خانه ها  بام  بر  تهویه  برای  که  هستند  برج هایی  بادگیرها 
ساخته می شود. بادگیر را همچنین باالی آب انبارها و دهانه 
از  خنک  هوای  خانه ها  در  می سازند.  تهویه  برای  معدن ها 
به  به شمار می رود،  تهویه مطبوع  ابتدایی  نوع  بادگیر، که 
می شود.  فرستاده  زیرزمین ها  یا  همکف  طبقه  اتاق های 
بادگیر از عناصر و سمبل های معماری ایرانی هستند، ولی 
امروزه در بسیاری از کشورهای خاورمیانه استفاده می شوند. 
استفاده از بادگیر از سال های بسیار قدیم در ایران متداول 
بوده است. بادگیرها با اشکال مختلف در شهرهای مرکزی 
و جنوب ایران ساخته شده که هر کدام بر حسب ارتفاع و 

جهت باد مطلوب طراحی و اجرا شده اند. تا قبل از اختراع 
کولر برقی و گسترش آن در شهرهای مختلف، از بادگیر در 
ابنیه مختلف مسکونی، مذهبی و خدماتی استفاده می شده 
است و هنوز هم می توان باقیمانده این بادگیرها را در اقلیم 
گرم و مرطوب جنوب در شهرهایی مانند بندر عباس، بندر 
لنگه، قشم، بوشهر و اقلیم گرم خشک نواحی مرکزی مانند 
کرمان، نایین، یزد، طبس، کاشان، سمنان، اصفهان و حتی 

نواحی جنوب شهر تهران مشاهده کرد.
بادگیرهای ایران به طور کلی به سه دسته تقسیم می شوند:

منطقه  در  بیشتر  بادگیر  نوع  این  اردکانی؛  بادگیر   1
اردکان )یزد( دیده می شود و بنای آن نسبت به سایر 
انواع بادگیرها، تا حدی ساده و از لحاظ اقتصادی مقرون به 
صرفه است. به همین دلیل ممکن است برای هر اتاقی یک 

بادگیر بسازند.
تقریبا  و  ساده  که  کرمانی  بادگیر  کرمانی؛  بادگیر  پایین 2  و  متوسط  طبقه  خانه های  به  است،  محقر 
اختصاص دارد. ساختن این نوع بادگیر، از عهده هر بنایی بر 
می آید و مصالح عمده آن بیشتر خشت و گل است. کار این 
و  دقیق تر  اردکانی  بادگیر  به  نسبت  حدودی  تا  بادگیر 
تخلیه  موجب  به یک جهت  باد  فشار  زیرا  است،  ایده آل تر 
سریع هوای گرم و آلوده از طرف دیگر می شود. ضمنا بادگیر 
درست  کرمانی  بادگیر  به صورت  نیز  را  انبارها  آب  بیشتر 
می کنند تا از یک سمت آن، هوای خوش و مطبوع به سطح 

آب برسد و از طرف دیگرش، هوای گرم به بیرون برود.

بادگیرها  سایر  از  که  یزدی  بادگیر  یزدی؛  بادگیر   3
بزرگتر است، معموال چهار یا هشت طرفه ساخته می شود و 
به همین لحاظ این نوع بادگیر را در برخی مناطق، »بادگیر 
چهار طرفه« یا »چهار سویه« هم می نامند. البته ساختمان 
آن از نظر معماری، از سایر بادگیرها، مشکل تر و پیچیده تر 

بوده و ارتفاع آن معموال زیاد است.

ایران،  بادگیر  ترین  فرد  به  منحصر  چپقی؛  بادگیر   4
بعنوان  سیرجان  چپقی  بادگیر  کشتی  دودکش  از  الگویی 
جهان  و  ایران  های  بادگیر  فردترین  به  منحصر  از  یکی 
به  بادگیر است که  نوعی  بادگیر چپقی  شناخته می شود. 
چند  ایجاد  از  سازنده  خارجی،  شکل  مکعبی  فضای  جای 
بادگیر  خارجی  حجم  برای  مانند(  زانو   ( دار  خم  لوله ی 

استفاده کرده است، اما کانال ها و قسمت های داخلی مانند 
نمونه های چند طرفه است این نوع بادگیر تنها در سیرجان 
این  به  بادگیر  این  گیری  شکل  پیشینه  است.  شده  دیده 
صورت است که سیدمهدی شجاعی ساکن سیرجان در راه 
بازگشت از سفری که با کشتی می پیموده است، توجه وی 
با  وی  می شود.  جلب  دودکش ها  خاص  هندسی  شکل  به 
شکل  به  بادگیری  ساختن  ایده ی  شکل  ازاین  الهام 

دودکش های کشتی در شهر خود را در سر می پروراند. 
کار مرمت به کجا رسید؟

ویدیوی  انتشار  نوروز  ۱4۰۱  در  یعنی  اوایل سال جاری 
یکی از خبرنگاران سیرجان از شرایط بد و وخیم این نماد 
سیرجان، که تبدیل به خرابه و خوابگاه معتادان شده بود 
خشم افکار عمومی مردم شهر را نسبت به عملکرد مسئوالن 
مردم  دید  از  زیرا  برانگیخت  شهرداری  و  فرهنگی  میراث 
آبروداری  نوروزی  مهمانان  مقابل  در  سیرجان  برای  شهر 
نشده بود. پس از آن خبر رسید که اداره میراث با همکاری 
یک شرکت معدنی و امضای قرارداد همکاری مشترک کار 
مرمت بادگیر را آغاز کرده است اما حاال با رسیدن به پایان 
سال و نزدیک شدن دوباره به نوروز شاهد آن هستیم که 
اقدامی صورت نگرفته و جا دارد که اداره میراث و آن همکار 
سیرجان  مردم  با  و  بدهند  مشترک  بیانیه ی  مشترکش 
اثر  و موانع پیش روی مرمت  انجام شده  پیرامون کارهای 

شفاف سخن بگویند. 
امضا  طرف  دو  از  هم  فرماندار  نیست  بد  باره  همین  در 
کنندگان تفاهم نامه بخواهد گزارش کاری به مقامات عالی 

شهرستان بدهند.
شهرداری متعهد است

اما پیرامون محوطه سازی برای بادگیر و دادن سر و شکل 
آبرومندانه به آن، سخن تازه به سراغ شهرداری رفت. خانم 
سیرجان  شهرداری  امالک  و  حقوقی  مدیر  اسفندیارپور 
چپقی  بادگیر  اطراف  های  خانه  بیشتر  تملک  از  پاسخ  در 
از  که  کرد  اعالم  به طور جد  و  داد  توسط شهرداری خبر 
ماه هایآینده روند تخریب خانه های اثر تاریخی بادگیر آغاز 

می شود.
پیگیر  ها  سال  این  در  سیرجان  شهرداری  یعنی  این   
و  است  بوده  چپقی  بادگیر  ی  محوطه  پیرامون  مشکالت 
همانا  شده  روند  این  کشیدن  طول  باعث  که  چیزی  تنها 
کشاکش های حقوقی و قضای تملک و جلب رضایت مالکان 

خصوصی خانه های اطراف بادگیر بوده است.
برای  از دنبال شدن جدی کار در شهرداری  اسفندیارپور 
ایجاد گذر فرهنگی از بادگیر تا بازار می گویند و به افکار 
عمومی سیرجان اطمینان می دهد شهرداری پای عهدش 

برای ایجاد این گذر فرهنگی هست.
به گفته ی وی شهرداری دنبال خرید خانه ی تاریخی نبش 
این کوچه و استفاده از آن به عنوان موزه ی شهرداری هم 

هست و تحقق این آرزو تنها همکاری وارثان را می طلبد.

سخن تازه بررسی می کند؛

ُچُپقی که هنوز چاق نشده!
       حسام الدین اسالملو

  عکس : سید محسن فروزنده
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آگهی فراخوان ثبت نام عضویت در هیئت مدیره  و بازرسی اتحادیه صنف مواد غذایی و لبنیات فروشان  سیرجان؛

)نوبت آخر- بر اساس ماده ۲۸ اصالحی آئین نامه اجرایـی برگزاری  انتخابات اتحادیه های صنفی و 
با استناد به بند 3 صورتجلسه مورخ 1401/09/۲3 کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان سیرجان(

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضا زیرمجموعه اتحادیه صنفی فوق الذکر می رساند در صورت تمایل به 
عضویت در هیئت مدیره و بازرسی این اتحادیه )ضمن رعایت تبصره یک ماده 22 قانون نظام صنفی( با 
همراه داشتن اصل شناسنامه، کارت ملی، پروانه کسب معتبر و مدرک تحصیلی حداقل دیپلم ) برای افراد فاقد 

 از تاریــخ 1401/10/۲4  به مدت 10 روز سابقه هیئت مدیره(
نسبت به مراجعه به سامانه ایرانیان اصناف و بارگزاری عکس متقاضی به همراه مدارک ذکر شده فوق 

اقدام و ثبت نام نمایند.
هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان

آگهی فراخوان ثبت نام عضویت در هیئت مدیره و بازرسی اتحادیه صنف
 فروشندگان پوشاک و کیف و کفش  شهرستان سیرجان )تمدید نوبت دوم(

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای زیر مجموعه اتحادیه صنف فوق الذکر می رساند در صورت 

تمایل به عضویت در هیئت مدیره و بازرسی این اتحادیه 
) ضمن رعایت تبصره یک ماده 22 قانون نظام صنفی( 

با همراه داشتن اصل شناسنامــــه، کارت ملـــی، پروانــــه کسب معتبــر و مدرک تحصیلی 

حداقل دیپلم ) برای افراد فاقد سابقه هیئت مدیره( 

از روز یکشنبه  تاریخ 1401/10/25 به مدت ده روز نسبت به مراجعه به سامانه ایرانیان اصناف 

و بارگذاری عکس متقاضی به همراه مدارک ذکر شده  فوق اقدام و ثبت نام نمایند.

هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان

جناب آاقی مهندس منصور منتظری

با نهایت تاسف درگـذشت پــــدر گرانقدرتـــان 
را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند 
و  بازماندگان  سایر  و  شما  برای  جزیل  اجر  و  جمیل  صبر  متعال 

غفران الهی برای آن مرحوم خواستاریم.

روابط عمومی اتحادهی شرکت اهی تعاونی تولید سیرجان

اقبل توجه شرکتهای گل گهر 
نهاداهی دولتی و مهندسین و شرکت اه

یک واحد مسکونی در به حیاط همکف، 
با پارکینگ، بِر خیابان غفاری به 
متراژ 180 متر با کلیه امکانات به 

مبلغ 500 میلیون تومان بصورت  رهن کامل
 اجاره داده می شود.
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