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سخنهمشهریان:
ِ

سخنهمشهریان:
ِ

سالم صبح بخیر من نمیدونم این پدیده زباله گردانی چیه که بین برخی از
همشهریان رواج پیدا کرده؟کیسه زباله را روی صندوق عقب ماشین میذارن و
شروع میکنن دور دور کردن در شهر!! همیشه هم تقصیر شهرداری نیست یه
جاهایی هم مردم فرهنگ پاکیزه نگه داشتن محل زندگی شان را رعایت نمیکنن
اینماشینکهمنپشتسرشبودمازدوتامخزنزبالهردشدولیزبالههاراداخلشوننینداخت!!
فکر کنم کال یادش رفته بود و معلوم نیست توی کدوم پیچی بیفته و پاره بشه روی آسفالت
 #فرهنگ شهرنشینی
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آیا شورانشینان از تجربه های تلخ گذشته درس می گیرند؟

افتتاح بیش از ۲۰۰میلیارد تومان
پروژه در سیرجان
علی زینی وند در بازدید از نمایشگاه سمپوزیوم با  ۱۶هنرمند نخستین
سمپوزیوم مجسمه سازی گل گهر گفت و گو کرد .گفتنی است این
سمپوزیوم از سوم شهریورماه جاری آغاز شده و تا  ۲۵شهریور ادامه دارد.
افتتاح طرح توسعه  ۴۰هکتاری ناحیه صنعتی بلورد با اعتبار  ۲۵میلیارد
تومان از محل منابع داخلی شرکت صنعتی از مقاصد دیگر زینی وند در
سفر به سیرجان بود .در حال حاضر این ناحیه صنعتی  ۴۰قرارداد دارد
که چهار مورد به بهره برداری رسیده ی آن موجب اشتغال بیش از ۸۰
نفر شده است.
استاندار کرمان با توسعه بیشتر این ناحیه صنعتی موافقت کرد و دستور
واگذاری  ۲۰۰هکتار زمین برای احداث مزارع انرژی خورشیدی به شرط
عدم تعارض به این ناحیه صنعتی را داد.
بازدید از عمارت تاریخی صدرزاده برنامه بعدی زینی وند بود .گفتنی
است این عمارت توسط شرکت گل گهر در حال احیاء است و به موزه
شهرستان سیرجان تبدیل خواهد شد که احتماال پایان امسال به بهره
برداری میرسد.
زینی وند؛ استاندار کرمان همچنین فاز اول پروژه شهر نور را افتتاح
کرد.این پروژه با همکاری شهرداری ،اداره برق سیرجان ،شرکت صنعتی
معدنی گل گهر و نهادهای دیگر راه اندازی شده است .اعتبار هزینه شده
در فاز اول شهر نور  ۲۰میلیارد تومان است که  ۱۰میلیارد تومان آن را
شهرداری و شرکت صنعتی معدنی گل گهر و اداره برق هر کدام  ۵میلیارد
تومان آن را تامین کرده اند.گفتنی است در این طرح  ۵۰۰۰چراغ معبر
شهر سیرجان  LEDشده است و در فاز بعدی  ۱۲هزار چراغ نیز کم
مصرف خواهند شد.
در حاشیه این مراسم استاندار کرمان نسبت به شهرسازی نامناسب در
سیرجان انتقاد شدیدی داشت و این نوع شهرسازی را شایسته آوازه این
شهر و در خور شان مردم نداست.
علی زینیوند استاندار کرمان اظهار داشت :استان کرمان تنش آبی دارد
و اولویت اصلی استان ،تأمین آب است .وی با اشاره به اینکه تا کنون
پیگیریهای خوبی برای تأمین آب استان کرمان انجام شده است افزود :با
تالشهای انجام شده به آینده استان خوش بین هستم.
وی با اشاره به اینکه اجرای پروژه فاضالب شهری در شهرهای سیرجان و
کرمان باید تسریع شود و نباید اجازه دهیم حتی یک قطره آب در استان
کرمان هدر برود گفت :مشکالت شهرستان سیرجان بهویژه منطقه بلورد
را با جدیت پیگیری خواهیم کرد.طرح آبرسانی اضطراری به منطقه بلورد
شهرستان سیرجان با  2هزار و  930متر خط لوله با قطر  200تا 315
میلیمتر اجرا شده و یک حلقه چاه نیز حفر شده که  25لیتر بر ثانیه
آب از آن تولید میشود .الزم به ذکر است ،در آیین بهرهبرداری از طرح
آبرسانی اضطراری به منطقه بلورد شهرستان سیرجان ،عملیات اجرایی
آبرسانی به  10روستای این شهرستان نیز آغاز شد.

این روزا بحث روشنایی معابر و کوچه خیابون های سیرجان خیلی داغ شده و
خداروشکر اداره برق هم داره رسیدگی میکنه ما االن نزدیک دوازده سال داخل
کوچمون نوری دیده نشده چون اصال تیر برقی وجود نداره که ما گله کنیم چرا
کوچمون روشنایی نداره بخاطر نبود روشنایی شب ها از ماشین هامون دزدی میشه
بعضی اوقات شده چندین معتاد در حال تزریق مواد مخدر مشاهده شده و دلیلش فقط
نبود روشنایی هست خواهشمندم اداره برق برای کوچه شماره  ۹خیابان احمدکافی
فکری برداره ما هم مثل بقیه مردم باید از داشتن روشنایی بهره مند شویم .

حسام الدین اسالملو

تجربه را تجربه کردن خطاست

شهرداری سیرجان سالهای پر فراز و فرودی را
پشت سر گذرانده .از شهردارهای غیر بومیئی که اوج
خالقیتشان دو رنگ کردن در مغازهها بود و فجایعی
مثل تخریب ساختمان تاریخی شهرداری مرکزی را به بار
آوردند تا شهرداران بومی اما نابلدی که با سمبهی پر زور
سیاسیکاری به عنوان شهردار به مجموعه تزریق شدند
و البته زود به بنبست رسیدند و عمر بلندی نداشتند .از
کاندیداهای مجلسی که شهردار شدن را پلهای میدیدند
برای رسیدن به گوهر مقصود اصلیشان در ساختمان
بهارستان تا اعضای شورایی که از سر ذوقزدگی خود را
در این ِ
دیگ داغ میانداختند ولی به جای خوردن غذای
دیگ ،دچار سوختگی میشدند.
همهی اینها تجربههاییست که آسان و ارزان به دست
نیامده .آزمون و خطاهایی که به قیمت خراب شدن حال
شهری تمام شده به نام سیرجان.
مگر نه آنکه تجربه را تجربه کردن خطاست؟

اعضای شورای ششم اگر اهل کتاب و کتابخوانی درباره
معماری و شهرسازی و ...نیستند ،دست کم حاال که موعد
انتخاب شهردار رسیده ،نگاهی به پشت سر بیندازند و
تاریخ این نهاد مردمی را نگاهی اجمالی بکنند.
یادشان بیاید شهردار شدن آن جوانی که بیرون از
مجموعه به شهرداری تزریق شد ،اما بسان هر نودولتی
در کنار کارهای خوبی که کرد ،تخلف مالی زیادی هم
به بار آورد .پارتیبازی در بستن قراردادها و جذب نیرو
از میان دوست و آشنا .حتا با افتخار گفته بود« :خاک بر
سر آن شهرداری که قوم و خویشش بیکار باشد ».کاری
که موجب فربهتر شدن بدنهی شهرداری شد تا جایی که
امروز پرداخت حقوق کارکنان شهرداری و از پس این مهم
برآمدن ،میرود در لیست افتخارات هرکسی که دورهای
شهردار سیرجان بوده است! خنده دار نیست .گریه دارد.
امروز اگر زمزمهی کاندیدا شدن یکی از اعضای شورا
برای ریاست به کرسی شهرداری شنیده میشود،
شورانشینان یادشان بیاید به آن روزهایی که عباس پرواز
هوس شهردار شدن کرده بود و همین ،پروژهی انتخاب
شهردار را کلی به عقب انداخت .پرواز شهردار نشد اما
شهر در آن مدت بیشهردار ماند و زیان دید.

عکس :سید محسن فروزنده

یا آن جوان جویای نام عضو شورای چهارم که افتاد وسط
مسابقهی شهردار شدن و طمع کرد و ناکام ماند و ته
ِ
دست ما کوتاه
ماجرایش شد همان حکایت حسرت بار:
و خرما بر نخیل.
شوراییهای امروز هنگام رایگیری برای انتخاب شهردار
جدید ،یادشان بیاید به زمانی که کاندیدا در یک فرایند
نمایشی برای ارایهی کارنامه به شورای کش آمدهی سوم
رفت و آمد میکردند و در نهایت تمام آن ارائه برنامهها
یک شوی بیارزش بیشتر نبود .شهردار از پیش و در
البیها مشخص شده بود .چنان که یکی از اعضای همان
شورا در صحن علنی رو کرد و به کاندیدایی که برنامهی
خوبی ارائه داده بود و گفت« :اگر قرار بود به برنامه رای
بدهیم ،حتما شما را انتخاب میکردیم .برنامهی خوب و
جامع و کاملی برای شهر دارید .بارکاهلل»! بارکالهی که
لولهنگش کلی آب برمیداشت و نشان میداد که از اول
هم برنامهخوانی نامزدها فقط نمایشی بود برای گرفتن
ژست شایستهساالری! الکی مثال شایستهساالریست!
شوراییها یادشان بیاید انتخاب شهردارهای منفعلی که
دست روی دست میگذاشتند و تحقق نیافتن بودجهها را

بهانه میکردند و برای شهر کار خاصی انجام نمیدادند.
حتا یک زحمت به خودشان نمیدادند از معادن
عوارضشان را طلب کنند و انگار بیشتر نیروی معادن
بودند تا شهردار سیرجان .از ارائهی ایده برای درآمدزایی
خود شهرداری هم ناتوان بودند و در عمل نشست ه بودند
بیخ دل مجموعهای که آفتابه و لگنش هفت دست بود و
شام و نهار هیچی.
شوراییان به یاد بیاورند انتخاب شهرداران غیرمتخصصی
که نهایت خالقیتشان روکش سطحی و کمعمر آسفالت
چند خیابان مرکزی بود و یا با خرید آالچیق و باربیکیوی
ل و حرام میکردند.
سیمانی بیکیفیت ،بودجهها را ح 
شوراییان موقع البی در پشت صحن علنی شورا ،یادشان
بیاید کوچههای خاکی و ناهموار و کندهکاری شدهی شهر
را که باال و پایین هم ندارد.
شهری که خودشان و خانواده و فرزندانشان هم مشغول
زندگی در آن هستند و اگر مشکل و سختئی باشد ،برای
خود آنان نیز هست.
یادشان بیاید شهری را که مردمش سطح توقعشان به
نازلترین حد خود یعنی یک خیابان آبرومند رسیده.

خیابانی که سواری در آن ،آدم را یاد موج سواری نیندازد.
خیابانهایی که همشهریان را جلوی مهمان غریبه
خجالتزده نکند.
یادشان بیاید سیرجانی را که روزگاری شهر باد و
بادگیرها بود و با این المان شناخته میشد و امروز هیچ
المان هنری و زیبا در سیمای شهریاش نیست از بس
که در راستای نانرسانی به خودی ،کار را سپردند به
پیمانکار نابلد .
دست کم شورانشینانی که پایگاه رایشان پایین شهر
است ،موقع انتخاب شهردار یادشان بیاید توزیع نامناسب
امکانات فرهنگی و ورزشی و خدمات شهری را .یادشان
بیاید محرومیت محلههایی را که چوب تجمع رفاه در
مرکز را میخورند.
یادشان بیاید کمبود چند پارکینگ عمومی و حجم
ترافیک مشکلساز از سر پارکهای نا به جا را در
خیابانهایی که مرکز خرید شدهاند.
یادشان بیاید پروژههایی که ناتمام ماندهاند و میلیاردها
پول بیزبانی را که در زیر خاک دفن کرده و رها ساختهاند!
خالصه که شوراییان یادشان بیاید تخلفات و بازداشتهای
گذشتگان را و خبرهای بدی را که از شورا و شهرداری
سیرجان در کشور مخابره میشد و به اعتبار یک مردم و
یک شهر هم آسیب وارد شد.
شوراییان یادشان بیاید آن شهرداری را که حل تعطیلی
مشکل جایگاههای  CNGرا یکی از افتخارات خود
میدانست اما مشکل همچنان به قوت خود باقیست.
خالصه که شوراییان یادشان بیایدتخلفات و بازداشتهای
گذشتگان را و خبرهای بدی را که از شورا و شهرداری
سیرجان در کشور مخابره میشد و به اعتبار یک مردم و
یک شهر هم آسیب وارد شد.
شوراییها یادشان بیاید طعنهی اخیر استاندار را درباره
سیرجان .شهری پرمدعا با این وضعیت شهرسازی.
مصداق آن شعر موالنا:
آن یکی پرسید اشتر را که هی
از کجا میآیی ای اقبال پی
گفت از حمام گرم کوی تو
گفت خود پیداست از زانوی تو

نخستین سمپوزیوم مجسمه سازی گل گهر در سیرجان آغاز به کار کرد
سیرجان ،شهر فرهنگ و هنر و رسانه ،در طبیعت کویر لوت شهریست
با قدمت چندین هزار ساله که بناهای مختلف خشتی و سنگی خاص
و بی نظیر در نیا را داراست.از جمله بنای خشتی بی نظیر میتوان به
بادگیر چپقی و از نمونه های خارق العاده بناهای سنگی نیز میتوان به
قعله سنگ اشاره نمود.
پیوند سنگ با فرهنگ سیرجان البته ،نا گسستنی است که
نمیتوان آن را نادیده گرفت و وجود آثاری خاص چون باغ سنگی
اشاره نمود که باغی با درختان میوه های سنگی اش است.اطراف
این شهر را معادن مختلفی احاطه کرده اند که امروزه دو معدن
آهن و مس آن از معروف ترین و بزرگترین معادن کشور است.
همین چند نکته که از اهمیت باالیی هم برخوردارند نشان از پیوند
ریشه های این شهر با سنگ دارد و اینبار شرکت معدنی صنعتی گل
گهر میزبان سمپوزیوم مجسمه سازی سنگی بود تا بار دیگر این پیوند
کهن شهر خود را با هنر مجسمه سازی تلفیق نموده و در معرض نمایش
عمومی قرار دهد.
این نخستین سمپوزیوم مجسمه سازی گل گهر به عنوان یک رویداد
بزرگ در زمینه ی هنر مجسمه سازی در جنوب شرق کشور است که
با حضور امام جمعه ،معاون فرماندار ،معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،مدیر مجتمع گل گهر و معاونین این شرکت۳شهریورماه افتتاح
شد و تا  ۲۵شهریورماه نیز دایر است.
هدف از برگزاری چنین رویدادهایی کمک به ارتقا سطح فرهنگ و هنر

روز دوشنبه با سفر زینی وند ،استاندار به شهر سیرجان و در حضور جمعی از
مسئولین از جمله امام جمعه ،نماینده ی مردم سیرجان در مجلس ،فرماندار،
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی جنوب ،سرپرست شهرداری و رئیس اداره
برق شهرستان و دیگر مسوولین؛ فاز نخست پروژه ی شهر نور افتتاح شد.
پروژه ی شهر نور از جمله پروژه های الزم و ضروری در دست اقدام
برای شهر سیرجان بود که هدف از آن تصحیح و
تکمیل روشنایی سطح شهر و معابر است و روز
گذشته فاز اول آن به طور کامل بهره برداری شد.
عسکری ،سرپرست شهرداری در خصوص توضیح این
پروژه که به همت شهرداری سیرجان و همکاری اداره
برق و شرکت معدنی صنعتی گل گهر صورت گرفته
است ،بیان داشت :این پروژه با هزینه ای معادل ۲۰
میلیارد تومان در فاز نخست راه اندازی شد که از
این مبلغ  ۱۰میلیارد تومان را شهرداری سیرجان
پرداخت و تعداد  ۴۸۰۰المپ ال ای دی خریداری
و تحویل شرکت توزیع برق جنوب شرق کشور شد؛
همچنین مبلغ  ۵میلیارد تومان از سوی شرکت
معدنی صنعتی گل گهر به پروژه اضافه شد و ۵
میلیارد نیز از سوی شرکت توزیع برق ،هزینه ی اجرا
و نصب و راه اندازی المپ ها به این پروژه افزوده شد.

شهرستان است و در این زمینه شرکت معدنی صنعتی گل گهر جزو
پیشگامان عرصه ی کمک به فرهنگ سیرجان بوده است .این رویداد
فرهنگی پس از انتشار فراخوان سراسری با ثبت نام هنرمندان مجسمه
سازی که با سنگ کارکرده بودند و پس از آن ارسال ماکت های پیش ساخت
اثر هنری و داوری در آن زمینه و انتخاب اشخاص برگزیده آغاز به کار کرد.
در این سمپوزیوم ۱۶هنرمند طرح های تایید شده ی خود را بر روی
یک قطعه سنگ مرمریت چشمه شیردوش کرمان به ابعاد تقریبی ۱۲۰
در  ۲۵۰سانتی متر با همراهی  ۱۶تن از فعالین رشته های
هنری به عنوان دستیار هنرمندان ،شکل خواهند داد.
این هفته نیز طی سفر استاندار به سیرجان ،بازدیدی
سر زده از این سمپوزیوم با همراهی امام جمعه و نماینده
ی مردم سیرجان ،فرماندار و مدیر عامل شرکت گل گهر
صورت گرفت و علی زینی وند ،استاندار ،در این بازدید
بیان داشت :این یک سمپوزیومیاست که به خوبی طراحی
و کارگاهی شده و باتوجه به حضور هنرمندان سرشناس
کشوری و طرح های خوب ارائه و تایید شده باید بگیم که
ابتکار گل گهر در برگزاری این سمپوزیوم ستودنیاست.
زینی وند ادامه داد :شنیده ها از برخی شرکت کنندگان
در خصوص کیفیت برگزاری این سمپوزیوم که گل گهر
در زمینه ی کارگاهی و تجهیزات حتی از نمونه های بین
المللی هم باالتر بوده است جای تقدیر دارد.

در کل ابتکار ایجاد این سمپوزیوم بسیار خوب بوده زیرا گل گهر
عالوه بر خدمتی در راستای مسوولیت های اجتماعی اش ،در زمینه
ی هنرهای ماندگار و آثاری برای نسل آتی خدمت نموده است.
شهباز حسن پور ،نماینده ی مردم سیرجان نیز در نخستین بازدید خود
از این سمپوزیوم گفت :جای تقدیر و تشکر دارد از تمام دست اندرکاران
این رویداد مهم و کم نظیر که این اقدام نیک را انجام دادند.
با اینکه امروز بیشترین بار مسوولیت های اجتماعی و فرهنگی بر

فاز نخست پروژه ی شهر نور افتتاح شد

شهیاز حسن پور ،نماینده ی مردم سیرجان در مجلس هم با اشاره به
اینکه سیرجان یک شهر پیشرو در زمینه های مختلف بوده و توانایی
الگو شدن را به عنوان یک شهر با امکانات مناسب شهری و خدمات
شهروندی داراست گفت :این پروژه رو که ما شاهد بودیم با رایزنی
ها بسیار و همکاری و تامل خوب بین مجموعه های شورای شهر و

شهرداری ،اداره ی برق و شرکت معدنی صنعتی گل گهر انجام شده
است با همت شبانه روزی مسوولین مربوطه انجام شد و جا دارد از
کارکنان خوب هر سه ارگان که با همت خود این پروژه را در فاز اول
با موفقیت به پایان رساندند تقدیر و تشکر کنیم و امیدوارم به زودی
فازهای بعدی هم انجام شود و سیرجان به عنوان شهر نور ،نورانی باشد.

عهده ی شرکت معدنی صنعتی گل گهر است ،توقع میرود تا دیگر
شرکت های فعال در شهرستان هم پا در عرصه ی کارهای فرهنگی
و مفید بگذارند و همکاری الزم را دراین زمینه ها داشته باشند.
این نمایشگاه تا  ۲۵شهریور ماه برای بازدید عموم آزاد است و عالقه
مندان میتوانند با مراجعه به محل سمپوزیوم واقع در بلوار مالک اشتر
جنب مهمان سرای گل گهر از آن بازید به عمل آورند.

حسن خدامی ،رئیس شورای شهر نیز در خصوص این پروژه گفت:
روشنایی معابر جزو وظایف ذاتی شهرداری نیست اما با توجه به اینکه
چنین مساله ای از جمله نیازهای شهر قلمداد میشد و با استقبال مردم
همراه است ،شورای شهر در این امر پیش قدم خواهد بود و امیدواریم به
زودی دیگر نقطه ی تاریکی در شهرمان نباشد.

