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چند خط سالمتی
 خوردن غذاهای سرشار از

ویتامین  Cمیتواند یکی از راههای
مناسب برای پیشگیری از چروک

شدن پوست باشد.

 -فلفل دلمهای

 -کاکائو

 گوجه فرنگی و محصوالتش -سیر

 ماهیهای چرب درمان سریع شوره سر:

جو دو سر را پودر کرده و با اندکی

شیر و مقداری روغن زیتون یا بادام
ترکیب کنید و سی دقیقه روی

پوست سر خود قرار دهید.

 بهترین خوراکیهای ضد گلو

درد️:لیمو ،عسل  ،پوره سیب زمینی ️،
چای بابونه و دارچین

 اگر همیشه سردتان است

شاید یکی از مشکالت زیر را داشته

باشید:

-الغری زیاد

-کم کاری تیروئید

-کمبود آهن

 -خواب ناکافی

-مشکل گردش خون

 -ماهیچههای کم بدن

 از استفاده الک برای کودکان

بشدت بپرهیزید .همه الکها حاوی

 ٣ماده سرطانزا فتاالت ،تولوئن

و فرمالدئید هستند .عالوه بر این

استفاده از هرگونه مواد آرایشگی
و از جمله الک میتواند بلوغ

زودرس را برای کودک به ارمغان
بیاورد.

 دوست دارید بوی بد پارو از بین
ببرید؟ ابتدا پاها را بشویید و نصف
لیمو را به کف پاهای خود بمالید
و ماساژ دهید و اجازه دهید کف

پاهایتان خشک شود.

بهتراست یک بار در هفته تکرار شود.



اشعه آبی رنگي که از صفحه

گوشی ساطع میشود ،مخربترین
رنگ نور است و موجب بیخوابی

جامجم :با وجود اینکه بین عادات رژیم غذایی و
شیوه زندگی سالم رابطهای نزدیک وجود دارد ،اما
همچنان بسیاری از مردم برای درمان بسیاری از
مسائل مانند فشارخون باال به داروهای شیمیایی
تکیه میکنند.
اگر در حال حاضر تصور میکنید دچار فشارخون
باال هستید ،بهترین راههای طبیعی جهت درمان و
کاهش فشارخون را بیابید.
خوراکیهایی که میتوانند در پایین آوردن فشار
خون مؤثر باشند عبارتند از:
 - ۱آب انار
یکی از مزایای مطلوب آب انار ،توانایی فوقالعاده
آن است که به طور طبیعی فشارخون را کاهش
میدهد .مطالعاتی مبنی بر تأثیر آب انار در کاهش
فشار خون برای بلند مدت و کوتاه مدت وجود
دارند .آب انار همچنین میتواند برای بیماران
مبتال به دیابت و بیماران کلیوی بسیار مفید باشد.
 -۲اسفناج
به طور قطعی میتوان گفت :اسفناج باعث کاهش
التهابات میشود .این خوراکی لذیذ حاوی میزان
باالیی از آنتیاکسیدانها است و در لیست غذاهایی
قرار دارد که سبب کاهش فشار خون میشوند.
 - ۳گشنیز
گشنیز به طور کلی برای چندین سال است که به
منظور درمان تعدادی از مشکالت مورد استفاده
قرار گرفته است .در نهایت محققان دریافتهاند
که گشنیز دارای خواصی است که در کاهش
فشارخون به خوبی عمل میکند.
 - ۴پسته
پستهها تنها یک میان وعده نیستند ،تغذیه آنها
میتواند سالمت قلب را تضمین کند.
آجیلهای خام عموماً دارای تأثیرات مثبتی در

-چاقیبدونباالرفتنکلسترول

-افزایشضخامتموبخصوصدر

خانمهایجوان


در فصل پاييز و زمستان مصرف

ليمو شيرين را فراموش نکنید:
اینکار برای افرادی که دچار

سرماخوردگی و عفونتهای تنفسی
و ويروسی شده اند ،مفید است.

کاهش فشارخون هستند ،اما در بین آجیلها،
پسته دارای بیشترین مزایا است .حتی افرادی که
از کلسترول باال رنج میبرند میتوانند از مزایای
این خوارکی بینظیر بهره ببرند.
 - ۵آبمیوه ریشه چغندر
چغندر تنها یک درمانگر ساده نیست ،آب ریشه
چغندر موضوع تحقیقات گستردهای بوده ،و
حداقل توانایی آب ریشه چغندر ،کاهش فشار
خون بوده است .نکته جالب توجه این است که،
آب میوهای آن دارای تأثیر فوریتری نسبت به
چغندر طبخ شده است.
 - ۶روغن زیتون
از دوران باستان ،روغن زیتون به عنوان یکی
از مهمترین غذاهای اصلی شناخته میشده
است .زیتون یکی از خوراکیهای رایج مناطق
مدیترانهای است که سبب افزایش طول عمر و
کاهش ابتال به بیماریهای قلبی میشود.
این روغن سر شار از آنتیاکسیدان در طبخ
غذاها به همراه دستورالعملهای فراوانی مورد
استفاده قرار میگیرد .این یک مسئله خوب است،
زیرا این روغن سبب کاهش فشارخون میشود.
«روغن زیتون با کیفیت در کاهش خطرات ابتال
به بیماریهای قلبی عروقی به میزان قابل توجهی
تأثیرگذار است» ،به همین دلیل مصرف آن به
شدت توصیه میشود.
 - ۷شکالت تلخ
شاید بحث برانگیزترین موضوع در فهرست مواد
غذایی کاهش فشار خون ،شکالت تلخ باشد.
یکی از دالیل این اختالفات مربوط میشود به
شکالتهای تلخی که حاوی مقدار زیادی شکر
هستند.
در صورتی که شما قادر به یافتن شکالتهای تلخ

فواید چغندر برای سالمت شما

سالمانه:چغندر سرشار از انواع مواد مغذی ،مثل 5
ویتامین ضروری ،کلسیم ،آهن ،پتاسیم و پروتئین
است و فواید زیادی برای سالمتی دارد.
برگهای چغندر ،منبع خوب آنتی اکسیدان
هستند که از چشمها در برابر تغییرات ناشی از باال
رفتن سن و نیز آب مروارید ،محافظت میکند.
ورزشکارانی که مخلوط آب چغندر و کمی آب
سیب رو قبل از فعالیت ورزشی خود مینوشند،

استقامت بیشتریدر طول ورزش از خود نشانداده
و فشارخون آنهادر
زمان استراحت،
کمتر از کسانی
است که از این
نو شید نی ،
ا ســتفا د ه
نمیکنند.

خواص سویا برای سالمتی

عصرایران :سویا پ
روتئینی مهمی برای بسیاری از افراد
بخصوص افراد گیاه
خوار به حساب میآید .میزان چربی اشباع
شدهدر سویا پایین ا
ست و غیر از پروتئین سرشار از ویتامین C
و اسید فولیک است.
همچنین سویا
منبع خوبی از فیبر ،کلسیم ،آهن ،منیزیم و
پتاسیم به حساب م
یآید .همچنین سویا بهدلیلداشتن سطح
کلسترول سالمتر م
یتواند به کاهش خطر بیماری قلبی کمک
کند .توصیه م 
ی
گردد دو هفته حداکثر  6قاشق سویا بیشتر
مصرف نگردد.

کننده چرخه خواب است.

 Cو گوگرد
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چند خط سالمتی

 برای رفع کم خونی چند هفته
دمنوش گزنه مصرف کنید

برگهای تازه یا خشک گزنه را

در آب جوش بریزید و بگذارید به

مدت  10تا  15دقیقه دم بکشد.

خالص هستید،
میتوانید از میل کردن آن نهایت لذت را ببرید.
شکالتهای تلخ برای قلب عالی هستند.
برخی مطالعات کوچک خالف این مسئله را تأیید
میکنند ،اما تحقیقات در مقیاس گسترده نشان
میدهند ،مصرف شکالت تلخ به صورت مداوم
میتواند سبب کاهش فشار خون شود.
 - ۸بذر کتان
احتماال وجود امگا  ۳در بذر کتان علت اصلی وجود
این خوراکی در لیست بهترین غذاها جهت کاهش
فشار خون است .بذر کتان میتواند برای بیماران
قلبی مزایای زیادی را ارائه کند و همچنین سبب
کاهش رسوبات چربی در دیواره شریانی شود.
«بذر کتان دارای یکی از قویترین اثرات مثبت
در مقابل فشارخون مبنی بر مداخالت مواد غذایی
است».
 -۹کرفس
مواد مغذی موجود در کرفس باعث میشود تا
فشار خون در بدن کنترل شود.
جالب است که بدانید در یک مطالعه عنوان شده،
کرفس پخته شده دارای پتانسیل بیشتری جهت
کاهش فشار خون نسبت به نوع خام است.
 - ۱۰گوجه فرنگی
یکی از محبوبترین مواد غذایی حاوی لیکوپن
که برای تقویت قلب و کاهش فشار خون مفید
هستند.
مصرف گوجه به صورت خام میتواند تأثیرات
مثبت فراوانی در بدن داشته باشد.
 - ۱۱سیبزمینی بنفش

 خواص شگفتانگیز گل
اطمینان حاصل کنید که همیشه رنگهای متنوع
زیادی را در رژیم غذایی خود دارید .شما نیز
احتماالً از خوردن سیبزمینیهای بنفشهای
خوش طعم و رنگ لذت بردهاید .این خوراکی
سرشار از آنتیاکسیدان به کاهش فشار خون
کمک فراوانی میکند.
 - ۱۲روغن کنجد
به استثنای روغن زیتون ،نارگیل و کنجد .روغن
کنجد برای سالهای بسیاری است که در بین
جوامع مختلف محبوب بوده و خواص زیادی برای
قلب دارد.
روغن کنجد فشارخون را کاهش میدهد ،همچنین
از قلب در برابر عوامل خطرزا نیز محافظت میکند.
برخی تحقیقات بیان میکنند این روغن سبب
افزایش میزان پتاسیم و کاهش سدیم در خون
میشود.
 - ۱۳دمنوش گل ختمی
یکی دیگر از موارد جنجالی در این لیست ،دمنوش
گل ختمی است .این گیاه حاوی مقدار زیادی
آنتیاکسیدان است که کاهش فشارخون بسیار
مؤثر عمل میکند .گل ختمی حتی برای بیماران
مبتال به دیابت نیز بسیار مفید میباشد.
بر خالف بسیاری از مواردی که در باال ذکر شد،
در هنگام مصرف دمنوش گل ختمی باید احتیاط
کنید ،هر چند که به طور کلی با خواص فراوانش
شناخته میشود .اما شواهدی وجود دارند که
مصرف دوزهای باالیی از آن ،میتواند خطرات را
برای کبد ایجاد کند.

قاب تندرستی

محمدی؛

بهترین نوشیدنی روزهای سرد

-تقویت قلب

سمزدایی بدنضدسرطان-تسکین درد

-آرامش اعصاب

-تببر

مقابله با مشکالت تنفسی کیوی را با پوست میل کنید.

بخش عمده ویتامین  ،Eدر پوست

کیوی موجود است.

اگر به این میوه یا پوست آن

حساسیت ندارید ،آن را به خوبی

شسته و با پوست مصرف نمایید.
 کمبود آهن و عدم جذب
آهن یکی از مهمترین علل

بیحالی و تیرگی چهره بانوان
می باشد.

ساالد گوجه  -اسفناج با داشتن

با مصرف این گیاه به آرامش برسید

طبسنتی :گیاه نعناع یک گیاه کوچک با بویی
مطبوع بوده از مزایای بسیاری برخوردار است.
این گیاه میتواند برای هضم و سیستم گوارشی
انسان استفاده کرد ،همچنین برگهای این گیاه
دارای مواد مغذی بوده که برای دردهای شکمی و
سیستم گوارشی بسیار خوب است.
بوی نعناع میتواند فعال به شدن غدد بزاقی کمک
کند ،این غدد آنزیمهای گوارشی را تولید میکنند
که برای هضم ضروری هستند.

درخوردن
«گوشتگاو»
افکارنیوز:
احتیاط
گوشت گاو سبب تیرگی
پوست ،حال 
تهای عصبی و
کنید
افسردگی ،وسواس ،واریس،

بزرگ شدن طحال و ...م 
یشود.
گوشت گاو بهشدت
سوداز است و موجب افزایش غلظت خون
شده و برای کبد بار
سنگین دارد .مصرف گوشت گاو و گوساله
عامل مرگهای ناگ
هانی به سبب انسداد و صعود بخار غلیظ
به سوی قلب و مغز
است همچنین مصرف این گوشت باعث
بواسیر و واریس می
شود .از بین گوشتها ،بهترین گوشت برای
مصرف ،گوشت گو
سفند است که طبع آن گرم و تر و معتدل
است؛ بهت
رین شیوه مصرف گوشت نیز آبگوشت است.

neyrizanfars.com
info@ neyrizanfars.ir
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زیر نظر محدثه نیکمنش  /کارشناس ارشد تغذیه

//

میگیرد ؛ مالتونین هورمون تنظیم

 -سرشار از ویتامین های E , , B1 , B5

تندرستی

چه بخوریم فشارخونمان
کنترل شود؟

میشود.جلوی تولید مالتونین را

 خواص ذرت پخته:

12

9

این آنزیمها عضالت شکمی را
آزاد میکنند ودر نتیجه سوءهاضمه
کاهش پیدا میکند.
نعناع برای کاهش سردرد نیز مفید است.
عطر طبیعی و تازه نعناع درمان سریع و مؤثری
برای حالت تهوع و سردرد است.
این یک ماده تسکین دهنده و آرام بخش طبیعی
است که میتواند تنها با مالش روغن نعناع بر روی
پیشانی یا بینی ،در کاهشدردسر نقش ایفا کند.

خواص بینظیر پیازچه

سالمتنیوز :پیا
زچه کالری کمی دارد ولی فواید تغذیهای
خوبی دارد پیا
زچه ،از سبزیجات کم کالری است و در هر
واحد غذایی
آن
 ۳۲کالری وجود دارد ،که میتوان آن را تنها
استفاده کرد و یا در غذاها به کار برد.
یک واحد غذایی آن  ۱.۸گرم پروتئیندارد.
این مقدار۱ ،درصد
از ۳.۶درصد پروتئین مورد نیاز بدندر هر
روز را شامل می شود.
قند این سبزی ب
رای بدن حیاتی است چون با ذخیره انرژی
ارتباطدارد.

آهن فراوان و افزایش جذب

کاروانسرایی به استواری سرو

کاروانسرای سروی نقشجهان خاموش نیریز
عابد نعمتی
قلب تاریخی نیریز
گروه گزارش
آوای درای کاروان به گوش
میآید .شتران با کولهباری از اجناس به همراه
تجار وارد کاروانسرای سروی میشوند تا اندکی
بیاسایند ،در حمام حاج محمدحسن غبار از چهره
بزدایند و به راه خود ادامه دهند .شتران و اسبان را
در طویلهای که با یک زیرگذر به محوطه کاروانسرا
وصل میشود میبرند و خود در حجرههای آن
استراحت میکنند .سروی بزرگ و با اقتدار وسط
کاروانسرا خودنمایی میکند و حوض میان محوطه
نیز با آبی زالل ،صفای سنتی آن را دو چندان
مینماید.
آری ،این تصویری از سالهای دور کاروانسرای
سروی است .مکانی تاریخی در قلب شهر نیریز
که شاید خیلی از ما بارها بیتفاوت از کنار آن عبور
کرده و هیچ وقت به این فکر نکردهایم که این فضای
وسیع تاریخی مظلوم و در حال تخریب ،میتواند
نقش جهانیدیگر باشد.
در سالهای دور به جز این ،چند کاروانسرای دیگر
هم در نیریز وجود داشته؛ کهنترین کاروانسرای
نیریز که تنها نام آن به ما رسیده ،کاروانسرای
شادخانه است .همچنین کاروانسرای حافظ،
کاروانسرایی قدیمی بوده که ساختمان کنونی
بانک ملی مرکزی به جای آن ساخته شده است.
کاروانسرای میرزا مسیح نبش چهار راه جانبازان که
بقایایی از آن برجاست ،کاروانسرای کهنهدر ابتدای
خیابان امام خمینی که بخش عمده آن تخریب و به
مغازه یا گاراژ تبدیل شده ،و همچنین کاروانسرای
امامزاده (خان) کنار امامزادگان سه کاروانسرای
دیگر این خطه کهن بودهاند که شوربختانه فقط
کاروانسرای سروی و بخش کوچکی از کاروانسرای
میرزا مسیح ،به جا مانده است.

و مستندسازی میشود و سپس به مالک ابالغ
میکنند که واجد شرایط ثبت است.
به بیان وی ،ملکی که ثبت تاریخی شود ،دیگر
قابلیت تغییر کاربری و ساخت و ساز ندارد؛ اما
مزایای زیادی از جمله مرمت و بهسازی و معافیت
از عوارض و مالیات را برای صاحب آن به ارمغان
میآورد.
در دوره غالمرضا مالحسینی شهردار اسبق نیریز
بود که نمایندگان میراث فرهنگی استان اعالم

کردند چنانچه دولت بتواند این کاروانسرا را تملک
کند ،آنها نیزدر حفاظت ،مرمت و بهرهبرداری از آن
کمک میکنند.
به گفته هادی ،آن موقع با توجه به تعدد مالکان
این امر میسر نشد؛ اما پس از آن در دوره شهردار و
شورای قبل ،با میراث فرهنگی و آقای منوچهر آزاد
یکی از مالکان این کاروانسرا جلسه گرفتند تا شاید
راهکاری برای آن بیابند.

آهن به زیبایی بانوان کمک
میکند.

 چرا ساالد بخوریم؟

زیرا ساالد موجب تقویت دستگاه
گوارش میشود.

زیرا ساالد با پر کردن حجم معده
از پرخوری جلوگیری میکند.

زیرا ساالد با تقویت پوست به
زیبایی کمک میکند

 مرغ با وزن 1/5تا 2کیلوگرم
در بهترین شرایط سالمت است

باال بودن وزن مرغ سبب میشود
تا مرغ چربی بطنی وچربی بین

بافتی باالتری داشته ومیزان

مصرف دارو و آنتی بیوتیکها در

آنها زیادتر باشد.

 محققان در دانههای گوجه

فرنگی ماده ای کشف کردند که
همانند قرص آسپرین میتواند

جلوی لخته شدن خون را گرفته

و به گردش طبیعی خون کمک

کند !

 استفاده از خمیر دندان برای
درمان سوختگی و زخم ممنوع

-شاید خمیر دندان درد را آرام

کند ،اما جالب است بدانید خمیر

دندان موجب باقی ماندن جای
زخم میشود.

برگرفته از :کانال راز طول عمر

تاریخچه کاروانسرا
کاروانسرای سروی؛ تنها کاروانسرایی است که از
دست حوادث تلخ روزگار جان شیرین به در برده
و نام آن در کتاب «کاروانسراهای ایران» ثبت
شده است .بنا به نقلی این کاروانسرادر سال 1322
مهشیدی ( 117سال پیش) بنا شده است.
سازند ه آن که از نوع کاروانسراهای درون شهری
میباشد ،مرحوم حاج محمدحسن فرزند مرحوم
آقانظر است که گرمابهای نیز نزدیک این کاروانسرا
بنا کرده است .علت آوازهمند شدن این کاروانسرا
به کاروانسرای سروی ،آن است که در میانسرا یا
حیاط نسبتاً پهناور آن ،درخت سرو تنومندی
بوده که به گفته آقای فضلا ...اشتیاقی (رک :عصر
نیریز مورخ  )٩٣/٦/٣٠و مرحوم شادروان محمود
اطمینان ( )١٣٩٥ -١٣٠٧در حوالی سالهای
 ١٣١٥-١٣١٤خورشیدی تگرگ سهمناکی به
درشتی یک گردو و به وزن حدود ده مثقال به مدت
 ١٥دقیقه در نیریز باریدن میگیرد و درخت سرو
(*)
میانسرا را از پایدر میآورد.
*****
ثبت و تملک
کاروانسرای سروی در تاریخ 1396/3/31
خورشیدی و با قدمت دوره قاجار در فهرست آثار
ملی ثبت شد.
به گفته حمیدرضا هادی رئیس میراث فرهنگی
نیریز ،تا سال  1391یکی از شاخصها و
پارامترهای مهم ثبت آثار برای این سازمان ،رضایت
مالک بود .اما بعد از آن قانونی تصویب شد که ملک
تاریخی ابتدا بررسی ،نقشهبرداری ،پالنبرداری

در آن جلسه آقای منوچهر آزاد گفت که مالکان
تنها میتوانند این مجموعه (کاروانسرا ،حمام
حاجمحمدحسن و مغازههای روبروی حمام حافظ)
را طبق نظر کارشناسی بفروشند.
اما بعد از آن جلسه ،تا زمان ثبتدیگر هیچ پیگیری
و کارشناسی نشد و به قول منوچهر آزاد ،موضوع
کاروانسرا مثل خون سیاوش گاهی به جوش میآید
ودوباره فراموش میشود.
هادی اما میگوید عدم پیگیری به دلیل مشکل
تعدد مالک بوده است.
منوچهر آزاد هم در گفتگو با ما مشکل تعدد مالک
را تأیید میکند .او که باداشتن  20سهم از  60سهم
این مجموعه بیشترین سهام را در اختیار دارد ،از
مشکل هماهنگی با دیگر مالکان برای تصمیمات
آتی میگوید .مشکلی که به نظر مسعود الیقمند
رئیس شورای شهر نیریز قابل حل است و مانعی بر
سر راه محسوب نمیشود.
فقط فروش
بر اساس شنیدهها قیمت این مجموعه میلیاردی
است .مبلغی که نه میراث فرهنگی توان پرداخت
آن را دارد و نه شهرداری .از طرفی منوچهر آزاد هم
میگوید تنها به فروش آن فکر میکند که به گفته
هادی در این صورت کار پیش نمیرود.
او پیشنهاد میدهد مالک به عنوان شریک
سرمایهگذار و کسی که ملکش را وسط میگذارد،
جلو بیاید؛ شهرداری به عنوان شریک تجاری و
میراث هم مرمت این مجموعه را به عهده بگیرد و
در این صورت است که خیلی کارها را میتوان آنجا
انجامداد.

اما منوچهر آزاد میگوید در شرایطی نیست که
بتواند چنین کاری کند؛ از طرفی جمع کردن تعداد
زیاد شرکاء که هر کدامشان جایی هستند و سن و
سال و نظر متفاوتی دارند ،بسیار مشکل است .او
میگوید « :تنها راه ،فروش است».

نقش شهرداری
الیقمند هم معتقد است شهرداری نباید در
مجموعهای سرمایهگذاری کند که نفعی از آن

نبرده و سود ناشی از بهرهبرداری از آن به جیب
مالکان برود .به عقیده وی ،شهرداری باید این
مجموعه را که به گفته او موقعیت بینظیری دارد،
خریداری کند.
اما با کدام پول؟ شهرداری با حدود  40درصد
کسری بودجه،در یکی از بحرانیترین مقاطع کاری
خود به سر میبرد و به گفته مهندس حامد فرغت،
این کار بار مالی زیادی را به آنها تحمیل میکند.
او در عین حال اذعان میکند که یکی از وظایف
شهرداری این است که بتواند میراث فرهنگی شهر
را حفظ کند.
اما الیقمند میگوید میتوان با ارائه زمینهای
معوض به مالکان ،این کار را انجام داد .هر چند
فرغت معتقد است همین هم به نوعی هزینه است
و آزاد هم میگوید زمین معوض زیاد به کارشان
نمیآید.
اما راهیدیگر هم وجوددارد .به گفته رئیس میراث
فرهنگی ،صندوق کشوری احیاء و بهرهبرداری ،زیر
مجموعه میراث فرهنگی است که بناهای تاریخی
را از مالک به شکل بلندمدت اجاره و آن را مرمت
میکند و پس از مث ً
ال  20سال بهرهبرداری ،آن را
تحویل مالک میدهد.
اما هادی معتقد است اگر خودمان بتوانیم این کار را
انجام دهیم ،منفعتش به شهرمان میرسد .چرا که
به عقیده وی ،بخش خصوصی با نگاه اقتصادی جلو
میآید و دیگر کاری به صنعتگر ما ندارد که سال
اول اجارهبهای کمی بگیرد تا مث ً
ال چاقوی نیریز
معرفی شود.
کما این که به گفته او ،هر شخص حقیقی یا دولتی
میتواند جایگاه آن صندوق را بازی کند و با مالک
کنار بیاید؛ به شرطی که مالک همکاری کند و فقط

اخیر شورا بادکتر مسعودی نایب رئیس کمیسیون
فرهنگی مجلس درباره امالک تاریخی شهرمان
میگوید .به بیان وی ،امالک تاریخی نیریز در
حال نابودی است ودر این جلسه ازدکتر مسعودی
خواسته شده مدیر کل میراث فرهنگی را به نیریز
دعوت کند تا با تیم کارشناسی و معاونان ویدرباره
چند اثر تاریخی منحصر به فرد نیریز تعاملی انجام
شود.

شرط همکاری مالک
این در حالی است که به بیان هادی ،اگر مالک
همکاری نکند ،حتی مرمت هم انجام نمیشود.
مثل خانه فاتح که به گفته او مالک همکاری نکرد و
ضلع شمالی آن با بنای تاریخی و بادگیر زیبایی که
داشت ،فرو ریخت.
رئیس میراث فرهنگی میگوید« :وقتی یک بنایی
مال من است ،باید از خدا بخواهم که سازمانی بیاید
مرمتش کند .اما اگردر را ببندد و بگوید نمیخواهم
هیچ کاری انجام بشود ،سازمان مربوطه هم
میگوید اعتباری را که دارم ،جای دیگری صرف
میکنم» .
هادی از اعتبار استانی 3درصد نفت و گاز و سرفصل
مرمت ابنیه و کاروانسراها میگوید که در صورت
رضایت مالک میتوان برای کاروانسرای سروی
هزینه کرد.
وی میگوید« :نمیخواهم بگویم سازمان من سال
آینده اعتبار کالنی میگذارد و کاروانسرا مرمت
میشود .تعدد آثار در فارس از همه جای کشور
بیشتر است .در همین شهرستان خودمان مسجد
جامع کبیر اعتبار میخواهد و خانههای فاتح،
حیدری ،شمشیری ،جاوید و غیره هم به آن اضافه
میشود».
جذب اعتبار
به گفته هادی ،میراث تا سند ثبت کاروانسرای
سروی را نداشت ،نمیتوانست برایش ردیف
اعتباری تعریف کند .اما سال آینده میتوان برایش
اعتبار گرفت.
او از اعتباراتی به نام اعتبارات مشارکتی میگوید
که سازمان میراث فرهنگیدر کنار مشارکت مالک

نمونه یکی از کاروانسراهای بازسازی شده در کشور
نظرش روی فروش نباشد.
به بیان هادی ،اعضای شورای شهر جدید حمایت
خوبی از خرید و مرمت بناهای تاریخی میکنند و
قرار شده با همکاری آنها و دعوت نماینده مجلس،
در سفر آتی مدیر کل میراث فرهنگی به نیریز،
موضوع کاروانسرا مطرح و بررسی شود.
الیقمند هم این موضوع را تأیید میکند و از جلسه

میگذارد تا بنای تاریخی مرمت شود.
اما به گفته او سازمان میراث فرهنگی باید بداند اگر
اینجا دارد بنایی را مرمت میکند ،بعداً اتفاقی در
دیگر حوزههای زیر مجموعه آن از جمله صنایع
دستی و گردشگری میافتد .نه این که اعتباری
برای کاروانسرایی بگذارد کهدرش بسته است.
این در حالی است که به نظر رئیس شورای شهر

نیریز ،اگر بخواهیم این امالکدر نیریز حفظ شود،
میراث فرهنگی باید بیاید و نقش خود را مشخص
کند ،شهرداری و شورا هم اولویتبندی کنند و از
قانون مدونی که میراث فرهنگیدارد ،برای حفظ و
تملک امالک استفاده شود.
الیقمند اضافه میکند« :به نظر من تنها راهی که
میتوانیم امالک تاریخی را حفظ کنیم ،این است
که صاحبان خصوصی آن را به نحوی با دادن زمین
معوض یا پول راضی و امالک را خریداری کنیم.
شهرداری نمیتواند در این حیطه وارد شود و
محدودیتهای قانونی دارد؛ میراث هم که میتواند
وارد شود ،محدودیتهای بودجهای دارد .اما تلفیق
این دو میشود یک تعامل و تفاهم بین این دو
سازمان» .
او شهرداریها را از قدیم پدرخواندهای معنوی برای
میراث فرهنگی میخواند که امالک را تملک و
حفظ میکردهاند.
الیقمند در مورد تملک کاروانسرای سروی
میگوید« :اگر منابع تأمین مالیاش را شهرداری
تقبل کند ،میتوانیم از قانون حاکمیتی میراث
استفاده کنیم و سهم آنهایی را که میخواهند توافق
کنند بدهیم .همچنین میتوانیم سهم آنهایی که
توافق نمیکنند ،بر اساس قیمت کارشناسی قوانین
تملک میراث فرهنگی و از راه قانونی تملک کنیم».
اما به عقیده وی ،ابتدا میراث فرهنگی باید برنامهاش
را برای کاروانسرای سروی مشخص کند و طرح
مطالعاتیاش را ارائه دهد؛ طرحی که الیقمند
میگوید تنها مرمتی نباشد و بهرهوری اقتصادی آن
را هم بر اساس جایگاه فرهنگی نیریز شامل شود.
*****
نقش جهان نیریز
نقش جهانی در مقیاس کوچکتر؛ این را حامد

میگیرد و میتوان آن را مثل میدان امام اصفهان
درست کرد».
خیمه مستأجران
هادی در حالی میگوید صنوف کاروانسرا باید با
بنا سنخیت داشته باشند که اآلن حجرههای آن را
تعدادی انبار و صنوفی مثل صافکاری ،مکانیکی و
آهنکشی اشغال کرده است.
به بیان وی ،مالک تعدادی از حجرهها و مغازهها را
به مبلغی ناچیز اجاره داده ،اما اگر بخواهد ،با ماده

اسطبل کاروانسرا در ضلع شرقی
قانونی کهداریم ،میتوانیم کمکش کنیم که آنها را
تخلیه کند.
منوچهر آزاد هم از این موضوع دل پری دارد .او
میگوید این کاروانسرا بیش از  60حجره دارد
که بیشتر آن انبار است .انبارهایی که به گفته وی
مستأجرانش از بزرگان بازارند و فقط سالی هزار یا
دو هزار تومان میپردازند .حتی برخی از آنها حجره
در اختیار خود را به فرد دیگری به مبلغ 500 - 400
هزار تومان اجارهدادهاند.

ورودی اصلی کاروانسرا در ضلع جنوبی
فرغت میگوید و طرح آن را شدنی ارزیابی میکند.
او تعداد حجرهها و متراژ این کاروانسرا را از مزایای
آن میداند که به گفته او چه بسا بتوان معماری
فاخر سنتی ایران اسالمی رادر آندید.
فرغت میگوید« :از حجرههای آن میتوان بعنوان
مرکز تجاری یا حتی سرای بومگردی استفاده کرد
و در محوطه وسط آن نیز میتوان فضای سبز و
بافتی سنتی اجرا کرد که باعث آرامش روح و روان
شود».
رئیس میراث فرهنگی نیز میگوید« :اینجا باید
مجموعهای از کارهای سنتی باشد و به نوعی یک
محصول گردشگری به فروش برسد .محصول
گردشگری میتواند یک استکان چای یا دمنوش
به عنوان کافه سنتی ،لباسهای سنتی یا یک
عکاسخانه سنتی باشد .میتواند کارگاههای فروش
و صنایع دستی ،رستوران سنتی ،عرضه گیاهان
دارویی و غیره باشد و حتی کالسکهای اطراف آن
دور بزند».
به بیان هادی ،اگر این بنا به عنوان یکی از مقاصد
گردشگری در تورهای گردشگری جای بگیرد،
خیلیها باید به التماس بیایند و غرفه بگیرند .خیلی
از غرفههای آن نیز میتواند به عنوان اقامتی
پیشبینی شود و حتی میتوان برای کاروانسرا
ورودی گرفت.
او میگوید« :بعد از آن ،کوچه کاروانسرا در خیابان
امام خمینی رونق میگیرد و سنگفرش میشود.
محوطه بزرگ پشت آن ،روبروی حمام حافظ هم
میتواند به عنوان پارکینگ پیشبینی شود .در
کنارش مجموعههای دیگری مثل حمام حاج
محمدحسن و بازار سنتی ملکیدوزها هم رونق

آزاد از دلسردی مالکان میگوید و این که کسی
دنبال کار قانونی و تخلیه آن را نمیگیرد.
حتی برخی از مستأجران آنچنان احساس مالکیت
میکنند و متوقع شدهاند که به گفته هادی ،زمان
پالنبرداری و مستندسازی کاروانسرا جهت ثبت
ملی ،حاضر نبودند در حجره را باز کنند تا متر شود.
این بود که آنها از طریق دادستان اقدام کردند.
الیقمند رئیس شورا هم که خود وکیل دادگستری
است ،میگوید اجارهنشینها را میتوان از نظر
قانونی تخلیه کرد.
او که ظاهراً با وجود محدودیتهای بودجهای
شهرداری عزمی جدی برای نجات میراث فرهنگی
شهرمان دارد ،میگوید« :اگر در یک ماه آینده از
حضور مدیر کل ناامید شویم ،خودمان از طریق
شورا مکاتبات را انجام میدهیم و کار را شروع
میکنیم».
*****
آغاز گزارش گفتیم که سرو میانسرادر سالهایدور
بر اثر تگرگ نابود شد .اما در آخرین بازدید ما برای
تهیه عکس ،با کمال تعجب شاهد این بودیم که
درست در میان کاروانسرا نهال سروی کاشتهاند.
شاید مقدمه این باشد که بهاری دیگر در انتظار
کاروانسرای سروی است.
آیا روزی میرسد که در نیریز شاهد نقش جهانی
دیگر باشیم؟
پینوشت:
برگرفته از مقاله دکتر مختار کمیلی در باب
کاروانسراهای نیریز ،چاپ شده در هفتهنامه
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