
ارتباط  در  شهرداری  و  شورا  با  که  »دوستانی 
اگر  بگویند  آن ها  به  کنند  لطف  هستند، 
صیغه های خواهر و برادری شان تمام شده، حاال 
یک فکری به حال وضعیت اسفبار شهر بکنند.«
که  بود  اخیر  مردمی  پیام های  از  یکی  این 
محتوای مشابه آن را نیز زیاد به پیج اینستاگرام 
خود  دل  در  که  پیامی  می فرستند.  سخن تازه 
شورای  از  عمومی  افکار  تصور  دهنده ی  نشان 
شهر سیرجان و شهرداری اش دارند. تصوری که 
به دور از واقعیت نیست و هرکس با گشتی گذرا 
در سیرجان می تواند به عمق و ژرفای این درد 

دل مردم سیرجان پی ببرد. 
این  در  را  خروارها  این  نمونه ی  مشت  یک 

صفحه می آوریم:
 میدان را می سازند و بعد تخریب می کنند!

بودند  شاهد  سیرجان  مردم  پیش  روز  چند 
به  مشهور  میدان  وسط  در  شهرداری  که 

گیتی نورد عملیات نصب انجام داد. برای اجرای 
و  کامیون  ناچار  شهرداری  نصب  عملیات  این 
کامیون هایی  برد.  فلکه  این  وسط  به  جرثقیل 
از  بودند  ناچار  دایره  مرکز  به  رسیدن  برای  که 
آنکه  حال  بگذرند.  میدان  این  روی جدول های 
جدول گذاری این میدان همین چند هفته پیش 
رفت  هدر  و  دوباره کاری  یعنی  بود!  شده  انجام 
از روی  بیت المال. همچنین گویاست که کارها 

برنامه ریزی پیش نمی رود!
مجازی  رسانه های  از  یکی  وقتی  آنکه  جالب 
این موضوع پرداخت، تعداد زیادی  به  سیرجان 
پیج فیک و فالوور خیالی به دفاع از این کار عبث 
شهرداری برخاستند، کامنت گذاشتند و سنگ 
این کار ندانم کارانه ی شهرداری را به سینه زدند!

 از جمله ی این زورهای خوابیدکایی یکی تقلیل 
اهمیت موضوع بود مثل اینکه پول زیادی خرج 
یا  بخوریم  غصه  که  نشده  میدان  سنگ  نمای 
اینکه هر عمرانی یک خرابی  هم ناخواسته دارد! 
را  افرادتوسعه   نیافتگی شهرستان  از  برخی  حتا 

به گردن خبرنگاران می انداختند، نه کم  کاری و 
بی برنامگی شورا و شهرداری!

حال آنکه این حرف ها عذر بدتر از گناه است. 
فرهنگی  اگر  شده  خرج  پول  شمردن  بی ارزش 
همه ی  در  می تواند  بیفتد،  جا  و  شود  غلط 
پیدا  شیوع  شهر  خدماتی  و  عمرانی  بخش های 
و  فاکتورسازی ها  موجب  آن  سرجمع  و  کند 
هزینه تراشی های زیادی برای شهرداری باشد که 

از جیب مردم سیرجان می رود.

فکری به حال مدیریت پسماند شهر کنید
در  زباله  دفع  فرهنگ  کردن  درست  روی 
سیرجان کار نشده است. یکی از این کوتاهی ها 
جدی گرفته نشدن امور فرهنگی در کمیسیون 

فرهنگی شورا و شهردار است. 
برای  بودجه ها  خرج  برای  درایتی  و  اراده   هم 
فرهنگ  زمینه ی  در  فرهنگی  محتواهای  تولید 
مسووالن  اینکه  هم  و  ندارد  وجود  شهرنشینی 
کامال  طوری  به  شهرداری  و  شورا  در  فرهنگی 

خود  برای  و  می کنند  نگاه  فرهنگ  به  انتزاعی 
خیال می بافند. برای نمونه چهره ی شهر ما هنوز 
روی  زباله  نایلون  گذاشتن  مثل  پدیده هایی  از 
صندوق عقب و کاپوت ماشین و حرکت کردن و 
پرت شدنش در خیابان زشت و کثیف می شود و 
مردم هنوز به فرهنگ درست دفع زباله و تعامل 
مثبت در این زمینه با شهرداری نرسیده اند و آن 
وقت شورا و شهرداری می خواهند این جامعه ی 

غوره نشده را مویز کنند! 
یعنی مقرر شده تمام مخازن زباله را از سطح 
شهر جمع کنند، به امید اینکه مردم زباله هاشان 
را گوشه ی خیابان رها نکنند!  یکی از همشهریان 
در این زمینه پیام داده: "امشب نیم ساعت تمام 
محله ها رو گشتم تا یک سطل زباله پیدا کردم" 
شهری  ساخت های  زیر  و  آسفالت  خیر  از   
نیست  موضوعی  دیگه  پسماند  دفع  گذشتیم 
داشته  کوتاهی  و  قصور  آن  در  شهرداری  که 
میاد  یکبار  ماهی  هم  زباله  حمل  ماشین  باشد 

متاسفانه.

رطب خوردن و منع رطب!
سدمعبر  واحد  که  است  سال  سال های 
شهرداری سیرجان با استناد به قانون سد معبر با 
دست فروشان و کسبه ای که سد معبر می کنند، 

درگیر است.
دیده شده که خود  اخیرا  اما  خیلی هم خوب 
دکه های  نماسازی  و  تجهیز  پی  از  شهرداری 
کرده  اشغال  را  پیاده روها  برخی  شهر،  سطح 

است. 
نمونه اش این دکه در چهارراه شهربابکی است 
را گرفته  پیاده رو  تمام  تقریبا می توان گفت  که 
و شرایط را برای عبور و مرور مردم تنگ کرده 
شبیه  شهرداری  سر  صدقه  از  گذر  این  است. 
طوری کوچه ی آشتی کنون شده تا به شهرداری 
یادآوری کنیم؛ آخر رطب خوردن و منع رطب!؟

چاله اسکندرون در خیابان  بروجردی!
سیرجان  بروجردی  خیابان  جوهای  و  جدول 

شش ماه بیشتر است که بهسازی و اصالح شده 
است. طرح فاضالب نیز همزمان با جدول گذاری 
از این خیابان گذشته است! اما مشخص نیست 
پرکن  دهان  کارخانه ی  آن  با  شهرداری  که 
چرا  می دهد،  را  پزش  قدر  این  که  آسفالتی 
دست به کار نمی شود تا این خیابان را از حال 
و روز فعلی دربیاورد. چندین ماه است ساکنان 
این خیابان خاک می خورند. رفت و آمد هم که 
برای  شده   پر  نیمه  و  نصفه  چاله های  وجود  با 
به  ماشین ها  هم  روبروست.  مشکل  با  فاضالب، 
به  زیادی  غبار  و  گرد  هم  و  می افتد  وصدا  سر 
چرا  نیست  مشخص  گرچه  می شود.  بلند  هوا 
پیمانکار فاضالب بعد از گذشت ماه ها از کندن 
این خیابان، مرمت آسفالت آنجا را نصفه کاره و 
پرسش  حتا  اما   کرده  رها  بد  وضعیت  این  در 
اساسی تر این است که پس چرا خود شهرداری 
های  کاری  و  کند  از  پیش  که  را  خیابان  این 
اول  از  نداشت،  خوبی  آسفالت  نیز  فاضالب 

زیرسازی و آسفالت نمی کند؟

      گروه شهر
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11 خرداد1401 شهر
گزارشی پیرامون مشکالت شهری و کارنامه شورا و شهرداری؛ 

شهـر غـوره نشـده را مویـز نکنیـد

مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش درباره تعیین شهریه مدارس غیردولتی 
گفت: بخشنامه تعیین شهریه به استان ها ابالغ شده و مدارس در حال ثبت اطالعات خود اعم از 
تعداد معلمان، هزینه های جاری، نرخ اجاره بها، برنامه درسی و غیره هستند. ابالغ شهریه ها اواخر 
خرداد ماه اعالم خواهد شد. مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش  گفت:  ممکن 
است اولیای مدرسه به این نتیجه برسند که چون آموزش غیرحضوری بوده، الزم است کالس 
تقویتی برگزار شود که با هماهنگی شورای مدرسه و منطقه و با رضایت خود اولیاء، ترتیب داده 

می شود.

اواخر خرداد ماه 
»شهریه« مدارس 
غیردولتی اعالم 

می شود

خبــر  امروز و فردا دمای هوا کاهش می یابد 
با دمای ۴۴ درجۀ  اداره کل هواشناسی استان کرمان گفت: »منوجان در شبانه روز گذشته  رئیس مرکز پیش بینی 
سانتیگراد، گرم ترین منطقۀ استان بوده است و صبح امروز الله زار با دمای ۳ درجۀ سانتیگراد خنک ترین نقطۀ استان 
به ثبت رسیده است«.حمیده حبیبی، حداقل دمای امروز شهر کرمان را ۱۰ درجۀ سانتیگراد اعالم کرد و افزود: »امروز 
دمای کرمان در گرم ترین ساعات به  ۲۹ درجۀ سانتیگراد می رسد«.وی ادامه داد: »امروز و فردا کاهش دما در استان 
پیش بینی می شود«. حبیبی با بیان اینکه برای امروز وزش باد و گردوخاک در شرق استان پیش بینی می شود، گفت: 

»وزش باد و گردوخاک تا پایان هفته به طور متناوب در استان به وقوع می پیوندد«.

  عکس ها: سید محسن فروزنده

فروش، نصب، سرویـس،شــارژ گـــاز و 

نقد و اقساطلولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
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آگهی فراخوان ثبت نام عضویت در هیئت مدیره  و بازرسی اتحادیه های صنوف؛
 تعمیرکاران لوازم خانگی و الکتریکی - فروشندگان میوه و تره بار

فروشندگان مواد پروتیینی -  تعمیرکاران اتومبیل)سبک و سنگین( شهرستان سیرجان

)نوبت سوم(
بدینوسیله به اطالع کلیه اعضا زیرمجموعه اتحادیه های صنفی فوق الذکر می رساند در صورت 

تمایل به عضویت در هیئت مدیره و بازرسی این اتحادیه ها )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 سابقه هیئت مدیره(

 از تاریخ 1401/3/16  به مدت 10 روز 
نسبت به مراجعه به سامانه ایرانیان اصناف و بارگزاری عکس متقاضی به همراه مدارک ذکر شده 

فوق اقدام و ثبت نام نمایند.
هیئت ارجایی ربزگاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان

 جناب آاقی دکتر رمیدی 
جناب آاقی پوررفیدونی

کسب مقام چمپیون یازدهمین جشنواره کشوری زیبایی اسب 
عرب به میزبانی سیرجان با اسب زیبای »ویهان ملک« را 
به شما تبریک عرض نموده و موفقیت روز افزونتان را در 

تمامی عرصه های زندگی آرزومندم.

رشکت حمل و نقل ایپم - ارباهیمی

جوشکـاری سیــار
َفنس ِکشی- تعمیر در و پنجره - اجرای سایه بان و...

09135320842-09132794372

آهن آالت دست دوم و 
انواع ضایعات

 شما را با باالترین قیمت 
در محل  خریداریم.
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کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  تدارکات  درگاه سامانه 
مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه: تاریخ 1401/03/11 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 18:00 روز یکشنبـه تاریخ 1401/03/22
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19:00 روز پنج شنبـه  تاریخ 1401/04/02

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 17:30 روز یکشنبه  تاریخ 1401/04/05 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار قائم، جنب پمپ سی ان جی، سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافرشهرداری تلفن:   5800  4233 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مزایده عمومی 
اجاره یک باب رستوران پایانه مسافربری بعثت

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مزایده عمومی 

)شرح مختصر ؛ اجاره یک باب رستوران پایانه مسافربری بعثت( 
5001091287000001  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 


