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میراثفرهنگی
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پاسارگاد از وضعیت نامساعد«یخدانهای دوقلو» گزارش میدهد

 زهرا خواجویینژاد
موهای ژولیدهای دارد .انگار سالهاست حمام نرفته
است .لباسهای مندرسی به تن دارد و در حالی که در یک
دستش خربزه و دست دیگرش نان است آرام آرام به سمت
ورودی «یخدانهای دوقلو» میرود .ما را که میبیند راهش
راعوضمیکند.امامیبیندتکاننمیخوریم،بهسمتمان
میآید و با گفتن «سالم کردم خدمتتون» سرش را زیر
میاندازد و وارد یخدانها میشود.
 مشکالتیخدانها
اینجا یخدانهای دوقلوی سیرجان است .همان بنای
منحصر به فردی که سال  ۱۲۷۴هجری شمسی ساخته
شد تا بتواند یخ مصرفی مردم سیرجان را در روزگاری که
یخچال وجود نداشت تامین کنند .این بنای خشت وگلی
که در  ۱۸خرداد  ۱۳۸۴بهعنوان یکی از آثار ملی ایران به
ثبت رسیده این روزها حال و روز خوبی ندارد و در حال
تخریب شدن است .وارد محوطه یخدانها که میشوی
اولین چیزی که به چشم میآید کثیفی محوطه است انگار
که ماههاست آنجا جارو نشده باشد .هر کجا را نگاه میکنی
زبالهریختهورویاغلبدیوارهایادگارینوشتهشدهاست.از
دورمردمعتادیبهسمتممیآیدوبعدازسالمواردیخدانها
میشود .گویا آنجا محل زندگیش است .پشت سرش وارد
یخدانها میشوم .فضای داخل یخدان تاریک و سرد است.
بوی نم و آشغال اذیتم میکند .حوض بزرگ و عمیقی وسط
یخدان است چراغ قوه که میاندازم درونش پر از آشغال
است .اغلب دریچههای یخدان مسدود است و فقط یکی از
دریچهها کمی باز است و اشعه آفتاب از الی آجرها بیرون
زده است که آن هم زورش نمیرسد فضا را روشن کند.
مرد معتاد میرود و روی زیراندازش مینشیند ،نزدیکش
عکسها :الله خواجویی | پاسارگاد
میشوم و سعی دارم اعتمادش را جلب کند .اسمش ابراهیم
است و  27سال سن دارد .دیوار کنارش سیاه شده است یکی از آنها میگوید« :بزرگترین مشکل اینجا نداشتن فقطآمدندچهارتادستگاهتندرستیراگذاشتندورفتند».
میگویم شبها آتش روشن میکنی؛«شبها اینجا خیلی دستشوییست .یکی اینجا میآید و میخواهد تفریحکند
آن طرف یخدانها یک خانه وجود دارد که دیوار
سرد است با کارتن آتش درست میکنم تا گرم شوم» .او نیاز به دستشویی دارد .محوطه اینجا را نگاه کنید چقدر یخدانها داخل آن خانه قرار دارد .در خانه را میزنم،
یکیدوسالیستکهاینجازندگیمیکند.خانوادهاشفوت کثیف است اصال رفتگر ندارد ،تا دلت بخواهد کارتن پیرزنی سرزنده در را باز میکند .او که میفهمد خبرنگارم
کردهاند.راهورودییخدانهاناهموارستوهمینباعثشده خواب اینجا وجود دارد خانوادهها که شبها برای تفریح به داخل خانه دعوتم میکند .دیوار خشتی یخدان دقیقا
یکبار ابراهیم داخل حوض وسط یخدانها بیافتد؛«پام لیز میآیند میترسند نزدیک یخدانها شوند .توی یخدانها داخل حیاطش قرار گرفته است ،صغری به سوراخهای
خورد و افتادم پایین و سرم شکست ».او زمستان و تابستان را نگاه کردید آشغا لدانی شده است» .یکی دیگر میگوید :داخل دیوار اشاره میکند و میگوید« :چون دیوار یخدانها
در اینجا زندگی میکند؛«تابستان که خوب است .زمستان «تابستانهازنوبچهمردممیآیندتفریحمیکنند.توریست خیلی قدیمیست از البهالی درزهایش مار و عقرب وارد
که میرسد داخل یخدانها خیلی سرد است .پارسال زمانی میآید با این وضعیت زشت نیست .هیچ امکاناتی ندارد .نور خانه من میشود .همین چند روز پیش یک مار گرفتم.
بارون بارید آب وارد یخدونها شده بود و مجبور بودم درستیاینجانیست.دوتاپایهچراغهستکهبعضیشبها میراثفرهنگی باید بیاید دیوارها را اندود کند ،تمیز کند
داخل آبها بخوابم» .کار نمیکنی؛«دوست دارم کار کنم روشنند و بعضی شبها خاموشند .فضایسبز شهرداری اما نمیآید» .او میگوید«:اینجا خیلی مشکل دارد از
اما کار گیر نمیآید .تحت پوشش کمیته امداد هستم و راه هم فقط به درختان آب میدهد دیگر هیج کاری نمیکند .تریاکفروش و گرد فروش گرفته تا قرار مالقاتهایی که
درآمد دیگری ندارم .اگه یخدونها نبودند نمیدونستم کجا
که چند روز پیش داشتیم تاریخ 4
 پاسارگاد
باید زندگی کنم» .نان و خربزه تعارف میکند؛«خدا خیر
جشن گلیم بعد از ایام محرم آذر پیشنهاد شد ولی هنوز قطعی
مردم بده گاهی بهم پول میدن چیزی میخرم» .او معتاد
و صفر برگزار میشود .محسن نیست .اگر بتوانیم کارهایمان را
به هرویین است؛«بعضی شبها که سرد میشه بعضی
آرش معاون عمرانی فرمانداری با به جشن برسانیم در این تاریخ
معتادهایدیگههممیان».
اعالم این خبر گفت :در جلسهای برگزار میکنیم .آرش گفت :این
بیرون یخدانها چند مرد روی نیمکت نشستهاند.

درمانده از مرمت

جشن گلیم
در آذرماه
برگزار میشود

آگهیتجدیدمزایدهسازمانپارکهاوفضایسبزشهرداریسیرجان
(نوبت اول)

ســازمان پارکهــا و فضــای ســبز شــهرداری ســیرجان در نظــر دارد تعــدادی از بیلبوردهــای تبلیغاتــی
ســطح شــهر را از طریــق مزایــده بــر اســاس شــرایط ذیــل و منــدرج در اســناد مزایــده بــه صــورت
اســتیجاری جهــت بهرهبــرداری و نصــب تبلیغــات بــه کانــون یــا موسســات تبلیغاتــی دارای مجــوز فعالیــت معتبــر از
اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی واگــذار نمایــد .لــذا از کلیــه متقاضیــان دعــوت بــه عمــل میآیــد جهــت خرید اســناد
مزایــده از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت دوم همــه روزه بــه جــز ایــام تعطیــل حداکثــر بــه مــدت ( 10ده) روز بــه امــور
قراردادهــای ســازمان واقــع در انتهــای بلــوار شــهید زندینیــا مراجعــه نماینــد.
شرایط شرکت در مزایده:
 -1ســپرده شــرکت در مزایــده هــر بیلبــورد بــه شــرح جــدول ذیــل میباشــد که میبایســت بــه صــورت ضمانتنامه
بانکــی معتبــر و یــا رســید پرداختــی بــه حســاب  0105938186001بــه نــام ســازمان پارکهــا و فضــای ســبز نــزد
بانــک ملی ارســال گــردد.
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 -2سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
 -3هـرگاه برنــدگان اول تــا ســوم حاضــر بــه هــر نحــو از انعقاد قــرارداد خــودداری نمایند ،ســپرده آنهــا به ترتیب
بــه نفع ســازمان ضبــط خواهد شــد.
 -4به پیشنهادات مخدوش ،مشروط و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -5سایر شرایط و جزییات مربوطه در اسناد درج گردیده است.
 -6آخرین مهلت تحویل اسناد به واحد حراست شهرداری پایان وقت اداری مورخ  96/08/30میباشد.
 -7تاریخ بازگشایی پاکات  96/09/01ساعت  9میباشد.

روابطعمومیشهرداریسیرجان

میگذارند .توی یخدانها هم که پر از معتادست» .او 35
سال است اینجا زندگی میکند و با اشاره به اینکه دیوار
یخدانهاتویخانهاشقرارگرفتهاست،گفت«:میخواستم
خانهام را درست کنم اما میراثفرهنگی اجازه نداد و گفت
خانهات تو طرح است .از سر فلکه سنایی تا اینجا در طرح
قرار دارد و باید همه خونهها ،باغها ،شرکتها ،مدرسهها
صاف شوند .من گفتم اگر همین جور خونهای بهم میدین
بیاینصافشکنید.دیگرنتوانستندپولمردمرابدهندقضیه
یدانم فضای امنیتی
کنسل شد» .او معتقد است؛«بعید م 
اینجا درست شود .پاکسازی امکان ندارد .اگر اینجا درست
شودهمهمشکالتشحلمیشود».
 یخدانهایدوقلوامسالمرمتمیشود
جشن ثبت جهانی گلیم است که
در آذماه قطعا برگزار میشود و
ما منتظریم محرم و صفر تمام
شود .او ادامه داد :سه روز جشن
مردمی و نمایشگاه توانمندیهای

رییسادارهمیراثفرهنگیمیگوید«:مرمتیخدانهای
دوقلو امسال حتما در دستور کارمان قرار دارد .اول باید
اعتباری گذاشته شود تا بتوانیم کاری انجام دهیم» .نبیاهلل
جعفری با بیان اینکه در بحث یخدانها تفاهمنامهای بین
اداره اوقاف و دانشگاه آزاد وجود دارد ،گفت« :آن زمان
تفاهمنامهای برای خانه شوکت سعیدی بسته و قرار شد
دانشگاه آزاد مرمت آثار را انجام دهد .در جلساتی که ما
میگذاریم دانشگاه آزاد می گوید اوقاف هنوز یخدانها را
تحویل دانشگاه نداده است .چون زمین یخدانهای دوقلو
اوقافی است .خانه شوکت سعیدی را تحویل دانشگاه دادند
و مرمتاش را انجام داد» .او با بیان اینکه نظافت محوطه
یخدانها وظیفه شهرداریست ،گفت« :اگر بخواهیم برای

گلیم را داریم .جشنهای مردمی
با حضور هنرمندان کشوری،
استانی و شهرستانی در سیرجان
و دارستان برگزار میشود .و
روز آخر همایش اصلی برگزار

میشود .در این همایش معاون
اول رییسجمهور ،سفرای
حداقل  30کشور ،مسئوالن
استانی و شهرستانی دعوت
خواهند بود.

گردشگر سرویس بهداشتی بگذاریم باید طرح جامع و
مطالعاتیاشراتهیهکنیمتابتوانیمیکسرویسبهداشتی
بگذاریم».
 به محض واگذاری یخدانها به دانشگاه آزاد
کارمرمتآغازمیشود
ابوالفضلجعفرقلیخانیرییسسابقدانشگاهآزادگفت:
«قرار بود یخدانهای دوقلو توسط اداره اوقاف جهت مرمت
به دانشگاه واگذار شود .عالوه بر آن یک تفاهمنامهای هم
با شورایشهر قبلی و شهرداری داشتیم که آن فضایی که
تحت اجاره شهرداریست در اختیار دانشگاه قرار دهند که
آنجاراتبدیلبهیکمجموعهگردشگری،فرهنگی،آموزشی
کنیم» .او گفت« :ما منتظریم اداره اوقاف واگذاری را انجام
دهد چون تا زمانی که در اختیار ما قرار نگیرد هر اقدامی
انجامدهیمغیرقانونیخواهدبود».اوبابیاناینکهازدانشکده
معماری تا یخدانها فقط یخدانها اوقافی هستند ،گفت:
«البتهزمینیبیندانشکدهمعماریوزمینهایاوقافوجود
دارد که مالک خصوصی دارد آن هم مذاکراتی انجام دادیم
که اگر امکانش باشد از مالک خریداری کنیم .تفاهمهایی
صورت گرفته که شهرداری آن خیابان را مسدود کند ،کل
فضا محصور میشود ،نگهبان بگذاریم .مردم هم میتوانند
بیایند بازدید کنند» .او در جواب این سوال که پس از مرمت
دانشگاهذینفعخواهدبود،گفت«:بله.اماحضورمردمبالمانع
است مانند باغ ارم شیراز»
 هیچکس از ما نخواسته که یخدانها را در
اختیارشقراردهیم
رییس اداره اوقاف اما نظر دیگری دارد ،صادق طباطبایی
میگوید«:یخدانهای دوقلو در سیستم موقوفه هستند اما
تحت تصرف میراثفرهنگیست .فقط باید به ما اجارهبها
بدهند .تا امروز هیچکس به اداره اوقاف نامه ننوشته است که
یخدانها را در اختیارشان قرار دهیم .درخواست بدهند ما
یخدانها را در اختیارشان قرار میدهیم».
 یخدانهاکالفسردرگمیست
علی یعقوبی رییس جدید دانشگاه آزاد سیرجان با
رییسقبلیهمنظرنیستومیگوید«:یخدانهایککالف
سردرگمیست که بایستی در یک نشست مطبوعاتی در
موردش توضیح بدهم .االن چیزی نمی توانم بگویم چون
اصال اطالعاتم به روز نیست» او در جواب این سوال که شما
بهعنوانرییسجدیدهمچنانمعتقدیدکهاینکارتوسط
دانشگاه انجام شود یا نه؛«من اصال فلسفه اینکه دانشگاه
یدانم،
میخواسته یخدانهای دوقلو را تحویل بگیرد نم 
اینکه برای چه کاری و بر اساس چه تفاهمنامهای و چه
هماهنگیهاییکارمیخواستهانجامشود،اصالیخدانهای
دوقلوبرای ما چهکاربردی دارد ،بنابراین نمیتوانم اظهارنظر
کنم» .وی افزود؛«دانشکده معماری ما هنوز آنجا دانشجو
ندارد و بایستی اول آنجا را بتوانیم تجهیز و عملیاتی کنیم
بعدببینیمیخدانهاچهکاربردیبرایدانشگاهداردوسپس
تصمی مبگیریم».

آگهی تجدید مناقصه شهرداری هماشهر (نوبت اول)

شــهرداری هماشــهر در نظــر دارد بــه اســتناد بنــد  4مجــوز
شــماره  145مــورخ  96/04/12شــورای محتــرم اســامی
شــهر هماشــهر انجــام عملیــات جاروکشــی و نظافــت ســطح
شــهر(محلههای پنجگانــه) ،جمــعآوری زبالههــای محلههــای
پنجگانــه ،نگهــداری وســاماندهی بهشــتزهــرا و غســالخانه،
نگهــداری و نظافــت ســرویسهای عمومی مســاجد ســطح شــهر،
نگهــداری و آبرســانی فضــای ســبز ،نگهــداری زمینهــای
چمــن مصنوعی(محلــه یحییآبــاد و دهنــو) و حفــظ و نگهــداری
تاسیســات شــهرداری هماشــهر ســال  1396را از طریــق
مناقصــه عمومــی بــه صورت حجمــی به پیمانــکار واجدالشــرایط
واگــذار نمایــد .لــذا از کلیــه شــرکتهای دارای صالحیــت از
اداره تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی دعــوت بــه عمــل میآیــد
از تاریــخ نشــر آگهــی نوبــت دوم بــه مــدت ( 10ده) روز کاری
جهــت خریــد و تحویــل اســناد مناقصــه بــه واحـ د قراردادهــای
شــهرداری هماشــهر مراجعــه نماینــد.
شرایطمناقصه:
 -1ســپرده شــرکت در مناقصــه پنــج درصــد از بــرآورد مبلــغ
کل قــرارداد بــه مبلــغ  137/450/400ریــال (یکصــد و
ســی و هفــت میلیــون و چهارصــد و پنجــاه هــزار و چهارصــد
ریــال) میباشــد کــه بایســتی بــه حســاب ســپرده شــماره

 56397913855447/02نــزد پســت بانــک بــه نــام
شــهرداری هماشــهر واریــز و یــا بــه صــورت ارایــه ضمانتنامــه
بانکــی معتبــر ب ـ ه نــام شــرکت باشــد.
 -2هـرگاه برنــدگان اول ،دوم و ســوم مناقصــه حاضر به انعقاد
قــرارداد نشــوند ،ســپرده آنهــا بــه ترتیــب بــه نفع شــهرداری
ضبــط خواهد شــد.
 -3بــه پیشــنهادات مخــدوش ،مشــروط،ناقص یــا پیشــنهاداتی
کــه بعــد از تاریــخ درج شــده در اســناد مناقصــه ارســال گــردد،
رســیدگی نخواهد شــد.
 -4ســایر اطالعــات و جزییــات مربــوط بــه معاملــه در اســناد
مناقصــه موجــود میباشــد.
 -5شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مجاز و مختار است.
 -6تاریــخ تحویــل پــاکات تــا پایــان وقــت اداری 96/08/24
میباشــد.
 -7تاریخ بازگشایی پاکات پنجشنبه 96/08/25میباشد.
 -8بــرآورد اولیــه بــه مبلــغ  2/749/008/000ریــال(دو
میلیــارد و هفتصــد و چهــل و نــه میلیــون و هشــت هــزار ریال)
میباشــد.
 -9ســایر اطالعــات و جزییــات مربوطــه در اســناد مناقصــه ذکــر
گردیــده اســت.

شهرداریهماشهر

آگهی مزایده تاکسی بیسیم 133سازمان تاکسیرانی (نوبت دوم)
ســازمان تاکس ـیرانی شــهرداری ســیرجان در نظــر دارد بــه اســتناد
بنــد  1مصوبــه شــماره /2051س ت مورخــه 1396/07/30
شــورای ســازمان تاکس ـیرانی و همچنیــن بــه اســتناد بــه بنــد یــک
صورتجلســه شــماره /1996س ت مورخــه 1396/07/25
هیئتمدیــره ســازمان تاکســیرانی بهرهبــرداری از شــبکه تاکســی
بیســیم  133ســازمان تاکســیرانی را از طریــق مزایده(کتبــی)
بــه بخــش خصوصــی واجــد شــرایط بــه مــدت یــک ســال بــه صــورت
اجارهبهــای ماهیانــه واگــذار نمایــد .لــذا از متقاضیــان محتــرم دعــوت
بــه عمــل میآیــد از تاریخ انتشــار آگهــی نوبت دوم بــه مــدت ( 10ده)
روز جهــت دریافــت اســناد مزایــده بــه واحـ د قراردادهــای شــهرداری
واقــع در میــدان انقــاب مراجعــه نماینــد.
ســپرده شــرکت در مزایــده مبلــغ  28/908/000ریــال میباشــد
کــه بایســتی بــه صــورت ضمانتنامــه معتبــر بانکــی یــا واریــز وجــه
بــه حســاب  0109570016007بانــک ملــی شــعبه بلــوار بــه نــام
ســپرده ســازمان تاکس ـیرانی باشــد .در صورتیکــه نفــرات اول تــا
ســوم حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نباشــند ،ســپرده آنهــا بــه ترتیــب
ضبــط خواهــد شــد.
 -1سازمان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.

 -2بــه پیشــنهادات مخــدوش ،مبهــم ،ناقــص و یــا پیشــنهاداتی کــه
بعــد از تاریــخ درج شــده در اســناد مزایــده ارســال گــردد ،رســیدگی
نخواهــد شــد.
 -3سایر اطالعات و جزییات در اسناد مزایده موجود است.
 -4تاریخ تحویل پاکات 96/08/20میباشد.
 -5تاریــخ بازگشــایی پــاکات  96/08/21راس ســاعت  9صبــح در
محــل دفتــر مدیرعامــل ســازمان تاکس ـیرانی واقــع در بلــوار قائــم
برگــزار میگــردد.
 -6اشــخاصی حــق شــرکت در مزایــده را دارنــد کــه دارای شــرکت یــا
موسســه حمــل و نقــل باشــند و میبایســت مــدارک را بــه پیوســت
اســناد مزایــده ارســال نماینــد.
 -7شــرکتکنندگان در مزایــدهبایســتی قیمــت پیشــنهادی خــود را
همــراه بــا ســایر اســناد و مــدارک مربــوط بــه مزایــده در پاکتهــای
سربســته بــه دفتــر حراســت شــهرداری مرکــز تحویــل و رســید
دریافــت نماینــد.
 -8قیمــت پایــه بــه ازای هــر دســتگاه بیســیم مبلــغ 803/000
ریــال میباشــد.

روابط عمومی شهرداری سیرجان

