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شهر  عمرانی  و  شهری  امور  اداره  روند  در 
هستی  پدیده هایی  شاهد  گاهی  سیرجان 
درنمی آیند  جور  دانش  و  عقل  با  چندان  که 
خیلی  شهرونِد  یک  عنوان  به  تو  کم  دست  یا 
منطقی ئی  روند  می کنی  فکر  معمولی  خیلی 
حال  در  ریلش  روی  کارها  قطار  اگر  و  نیست 
اینگونه  نمی بایست  بود،  هم  معمولی  حرکتی 
فقط  اینجا  و  است  فروان  نمونه هایش  باشد. 

چند مثال می زنیم:
 خیابان گلیم بسته شد!

پارک مسافر مدتی  و  میان شهربازی  خیابان 
هست که مفتخر به اسم گلیم سیرجان شده و 
واقع  آنجا  در  گلیم هم  نیفتاده ی  راه  موزه ی 
و  میراث  اداره  میان  اش  اندازی  راه  که  است 
شهرداری در حال پاس کاری ست! گویا شهردار 
شهرداری  ورود  برای  چندانی  اعتقاد  کنونی 
و  میراث  های  زمینه  در  تعامل  و  کمک  به 
جالب  اما  ندارد.  دستی  صنایع  و  گردشگری 
اینکه قرار بود در خیابان گلیم طرحی عمرانی 
یک  به  تبدیل  را  خیابان  این  که  شود  اجرا 
که  است  ماه  یک  االن  کند.  شیک  پیاده راه 
و  بسته  طرف  دو  از  را  خیابان  این  شهرداری 
شاهد  اما  کرده  منتفی  آن  در  را  آمد  و  رفت 
آنجا  در  عمرانی ئی  عملیات  هیچگونه  اجرای 
آنجا  در  زودی  این  به  نبوده  قرار  اگر  نیستیم! 

این  که  شود  انجام  خاصی  عمرانی  عملیات 
خیابان را برای نوروز زیباسازی کند، چرا بسته 
شده است؟ آیا منظور از ایجاد پیاده راهی ویژه 
عنوان جهانی گلیم در این خیابان، فقط همین 
بوده که این خیابان با چندتا بلوک بسته شود؟!

به استقبال خشک و خالِی بهار!
»با حلوا حلوا گفتن دهان  قدیم می گفتند:  از 
شیرین نمی شود.« حاال این حکمت باستانی از 
میان ضربالمثل های پندآموز ایرانی شده است 
با  زند  می  بنر  که  سیرجان  شهرداری  مصداق 
بهار  استقبال  به  شهر  که  مفهوم  و  عنوان  این 
نبود  نیاز  که  است،  خبری  جمله  اگر  رود.  می 
هزینه ی طراحی و چاپ و نصب بنرهایی به این 
بزرگی را شهرداری متقبل بشود. چون همه می 
دانند بهار دارد از راه می رسد. عصر جارچی ها 
و  تقویم  خانه  در  همه  االن  و  است  شده  تمام 
بوده  این  شهرداری  منظور  اگر  دارند.  اینترنت 
با کارهای عمرانی و خدماتی و کاشت گل  که 
و...  دیوار  کردن  رنگ  و  المان  نصب  و  گیاه  و 
ما  کم  دست  کنند،  می  بهاری  را  شهر  دارند 
که تالش زیادی ندیدیم. به رسم هر سال یکی 
و  زرد  گل  کاشت  مثل  روتینی  کارهای  جا  دو 
بنفش و رنگ کردن جدول مشاهده شده اما به 
برای  بزرگی  کار  رفته  توقع می  که  آن صورت 
ی  جلوه  و  بودنش  نوروزی  و  شهر  کردن  شاد 

بهار نشده است. 
بودجه نسبتا یکسان شهرداری سیرجان

 و شهرداری رفسنجان در سال 1401
دلیل گردش  به  دانیم که سیرجان  همه می 
به شهر  تبدیل  پویا،  اقتصاد  و وجود  زیاد  مالی 
چندین  وجود  است.  شده  سکونت  برای  گرانی 
معدن بزرگ آهن و مس و صنایع وابسته به آن و 
در چهارراه ترانزیتی کشور قرار داشتن سیرجان 
داشتن  همچنین  و  جغرافیایی  موقعیت  نظر  از 
سیرجان  بودن  خشک  بندرگاه  و  ویژه  منطقه 
تورم  سیرجان  شده  موجب  همه  و  همه  و... 
بسیار باالتری نسبت به شهری چون رفسنجان 
باشد.  داشته  کرمان  یعنی  استان  مرکز  حتا  و 
از  سیرجان  سهم  چرا  که  نیست  مشخص  اما 
مجاورت با این همه معدن و ظرفیت اقتصادی 
کرمان  استانداری  چرا  است.  برابر  رفسنجان  با 
نسبت به عوارض پرداختی معادن به شهرداری 
سیرجان به نسبت رفسنجان نگاه ویژه ندارند و 
بینی  پیش  در  و شهرداری سیرجان  شورا  چرا 
بودجه برای سال آینده تالش نکرده که دست 
کم بودجه عمرانی و بودجه کل سیرجان را یک 

سرو گردن از رفسنجان باالتر ببیند؟!
بهاِر بی شکوفه!

باز هم یک ماه مانده به بهار شاهد قطع شاخه 
تِچ کنده ی درختان شهر توسط سازمان  های 

فضای سبز شهرداری هستیم! دیروز این 
عکس را در خیابان بالل گرفتیم. حجم 
بود که خیابان  اندازه ای  به  شاخه بری 
را مسدود کرده بودند! شاخه هایی پر از 

شکوفه که آماده ی شکفتن بودند. 
نارون تنه ی پوسیده  این درختان  اگر 
سال  یک  چرا  دارند،  ای  خورده  کرم  و 
برای همیشه از پایین بریده نمی شوند تا 
رسته و  شاخه ی جدید و جوانی از آن 
درخت کهن بروید یا اگر ریشه هم کرم 
خورده، درخت کامل حذف شود و نهال 
تازه ای جایگزینش شود. آخر این شاخه 
بُری چه دردی از درخت و شهر و مردم 
این  در  سایه  و  برگ  و  شکوفه  مشتاق 
برق  اداره  جز  کسی  می کند؟  دوا  کویر 

جوابی برای این سوال دارد؟

کوچه های دّره خیز!

بعد  بار  دومین  برای  پیش  روز  چند 
محله  در  ای  کوچه  به  سال  بیست  از 
محیاشهر رفتم. باورم نمی شد که هنوز 

شرایطش عینا مثل بیست سال پیش بود. یعنی 
که  بود  ندیده  خود  به  آسفالت  رنگ  تنها  نه 
رد  خاکی  های  کوچه  این  از  ماشین  با  وقتی 
یک  وارد  که  بود  این  مانند  درست  می شدی، 

کوهستان پر از دره شده ای و مرتب باید دنده 
سنگین بزنی و سراباالیی و سراپایینی بروی. پر 

از چاله های بزرگ! 
راستی شهرداری در این سال ها چه کار کرده؟ 

معلوم نیست و اینکه ساکنان این کوچه ها چرا 
اعتراضی  و  هستند  نجیب  و  مظلوم  قدر  این 
ندارند و دست کم هموار کردن کوچه هاشان را 

مطالبه نمی کنند.

با عنوان  نشریه  این  قبل  پیرو مطلب چاپ شده در شماره 
تجارتخانه از نفس افتاده جوابیه ای از سوی اداره اوقاف شهرستان 

بدستمان رسید که عینا در ذیل می آید؛ 
سردبیر محترم نشریه وزین سخن تازه؛ 

با سالم. 
آن   ۶۸۴ شماره  در  گزارشی  چاپ  پیرو  احتراما، 
ابراهیم  حاج آقا  کاروانسرای  وضعیت  موضوع  با  نشریه 

تاریخی،  مکان  این  بهسازی  و  مرمت  عدم  و  سیرجان 
عمومی  افکار  تنویر  جهت  ذیل  جوابیه  است  خواهشمند 
گردد.  منتشر  محترم  نشریه  آن  آینده  شماره   در 

کاروانسرای  است،  آمده  گزارش  در  که  همان طور 
باستانی  و  تاریخی  اماکن  از  سیرجان  ابراهیم  حاج آقا 
قطعا  و  دارد  باالیی  بسیار  قدمت  که  است  شهرستان 

می باشد  بهسازی  و  مرمت  جهت  بیشتر  توجه  نیازمند 
است،  نیفتاده  اتفاق  مهم  این  تاکنون  چرا  اینکه  اما 
نمی باشد.  سیرجان  خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  به   مربوط 
در رابطه با بحث موقوفه بودن کاروانسرای حاج آقا ابراهیم 
سیرجان الزم است خدمتتان عرض نماییم که این کاروانسرا 
 ۷ شامل  مغازه  هر  که  می باشد  مغازه  باب  چندین  دارای 
موقوفه  سهم  مغازه ها  این  از  دانگ   ۲ تنها  و  است  دانگ 

می باشد و مسئولیت ۵ دانگ دیگر آن با اشخاص حقیقی 
خرده مالک  به عنوان   موقوفه،  و  نیست  موقوفه  با  و  است 
می باشند.  مالکان  اصلی  تصمیم گیرنده  و  می شود   حساب 
به خصوص  سیرجان،  بازار  بهسازی  و  مرمت  طرفی،  از 
در  اداره  این  که  فرهنگی هست  میراث  اداره  با  کاروانسرا 
می باشد.  کاروانسرا  و  بازار  طراحی  و  نقشه  تهیه   حال 
خود  کامل  آمادگی  خیریه،  امور  و  اوقاف  اداره  لذا 

در  مکرر  به صورت  را  مکان  این  بهسازی  و  مرمت  جهت 
است. کرده  اعالم  خود  سهم  به  نسبت  مربوطه،   جلسات 

در پایان الزم به ذکر است، تمامی مدارک و مستندات مربوط 
به کاروانسرای حاج آقا ابراهیم و سهم وقف آن در اداره اوقاف 

و امور خیریه موجود می باشد.
باتشکر
اداره اوقاف و امور خیریه سیرجان

  نکته هایی از این معنی 

اندر عجایِب کارهای شهرداری!
      حسام الدین اسالملو

  عکس ها: سید محسن فروزنده

برای  این که  بیان  با  کرمان  هواشناسی  کل  اداره  پیش بینی  مرکز  کارشناس 
امروز رگبار پراکنده ی باران و وزش باد در برخی مناطق استان کرمان پیش بینی 

می شود، گفت: »این شرایط جوی تا ۳ روز آینده در استان کرمان وجود دارد«.
فهیمه راستی افزود: »شدت وزش باد در غرب استان کرمان بیشتر است.«.

نقطه ی  سردترین  سانتیگراد،  درجه ی  صفر  دمای  با  »الله زار  کرد:  بیان  وی 
استان کرمان به ثبت رسیده است«.    

تداوم رگبار باران و 
وزش باد در کرمان
 طی ۳ روز آینده

 مرخصی های استفاده نشدۀ کارکنان بهداشتی و درمانی ذخیره می شود  مرخصی های استفاده نشدۀ کارکنان بهداشتی و درمانی ذخیره می شود 
سخنگوی ستاد ملی کرونا از امکان استفاده از ذخیره ی مرخصی های استفاده نشده ی کارکنان بهداشتی خبر دادو گفت: 
»امکان ذخیره ی مرخصی های استفاده نشده ی کارکنان بهداشتی و درمانی که به دلیل نیاز بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و 

درمانی نتوانستند از مرخصی خودشان استفاده کنند، فراهم شد«.، 
امکان ذخیره ی مرخصی های استفاده نشده ی کارکنان بهداشتی و درمانی که به دلیل نیاز بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و 

درمانی نتوانستند از مرخصی خودشان استفاده کنند، فراهم شد«.
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این فرصت بی نظیر را از دست ندهید
خرید کنید، تخفیف بگیرید و اشانتیون ببرید
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