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 پاسارگاد
گفته میشود که با آمدن کریمیپور به
شهرداری سیرجان ،نگاه ویژهی او به فضای سبز
شهری باعث یک سری تغییرات شد .شهردار
جدید ازهمان آغازدرشورای شهر انتقادهایی
جدی را متوجه مدیریت وقت سازمان سیما،
منظر ،پارکها و فضای سبز شهرداری سیرجان
کرد و ترجیح داد مدیر سازمان فضای سبز
دوران سروشنیا را درسمت خود ابقا نکند.
رسول پورمهدی رییس کنونی سازمان
سیما ،منظر ،پارکها و فضای سبزشهری ،چند
ماه است که بر صندلی مدیریت این سازمان
نشسته است .سازمانی که کارنامهاش به طور
مستقیم با ریههای شهرو زیبایی درختان و گل
و گیاه پارکهایش رابطه دارد.
به بهانه روز درختکاری و در آستانهی
رستاخیز بهاری و زیباسازی شهر برای نوروز با
توگونشستیم.
پورمهدیبه گف 
 در این مدت با چه چالشهایی
روبهرو بودهاید و میراث مدیرگذشته برای
شما چه بوده است؟
چهارماه است که بنده افتخارداشتم در
خدمت همشهریانم باشم .مدتی بعد از آمدن
دکتر کریمیپور ،این سمت به من محول
شد .درروزهای ابتدایی چالشها بیشتراست.
چالش این سازمان هم چالش مالی بود .یعنی
کمبود بودجه مالی این سازمان .زمانی این
سمت به من محول شد که سال مالی رو به
اتمام بود اما با حمایتهای شهردارو معاونت
مالی شهرداری توانستیم بخشی از مشکل را
حل کنیم.

 چقدر بوته گل و نهال
خریداری شده و با چه قیمتی؟
امسال یک ریال هزینه خرید
گل نداشتیم .در واحد گلخانهی
شهرداری  ۲و نیم میلیون نهال گل
پرورش دادیم و برای استقبال از
بهار امسال دو برابرسطح زیرکشت
در شهر داشتیم .تمام بوتههای
گل ،صفر تا صدش تولید گلخانه
شهرداری است.
همچنین همکاران از همه
فضاهای سبزحتا بلوارها و جوهای
دو سوی علفهرززدایی میکنند.
هرس درختان و تعویص خاک
در این چند ماه در تمام بلوارها
انجام شده و در حال حاضر به
خیابانها رسیدیم که این اتفاق تا
االن کمسابقه بوده است .میدانید
که شهردار تخصصش فضای سبز
است.
گفتوگوی پاسارگاد با مدیرعامل سازمان سیما ،منظر،پارکها و فضای سبز
 وضعیت درختان شهر
زیاد خوب نیست .تنهی عمده
نارونهای کهن آفت کرم
شاخهخوار دارند و پوسیدهاند.
برای این دسته از نارونها
برنامهتان چیست؟
حذف عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
و جایگزینی یا بریدن موقت
تنه درخت برای شاخه دواندن و جوان بحث شناسایی و دفع آفات دانش دارند .شیمیایی .روش دوم مقابله با کرم چوبخوار
اوکالیپتوس برای داخل شهر بد است.
شدنش؟
نارون بود.
دکتر احمدی مدیر گروه کشاورزی دانشگاه و هم هرس و سر بری درختان 
تاسیسات زیربنایی را تخریب میکند .اما همه
از ابتدای کارم از کارشناسان خبره باهنر کرمان و همکارشان در بازدید آفات را
 با بحران اوکالیپتوسها چه جا بد نیست .همین درختان حاشیه در شهر
دانشگاه باهنر کرمان دعوت کردم که در دیدند .راهکارها را ارایه دادند .روش اول درمان میکنید؟
پیست قائم را نگاه کنید .چقدر تناور شدهاند؛

 چطوردراین شرایط خشکسالیها
آبرسانیمیکنید؟
درخت متناسب با اقلیم شهرستان و
ب تهیه شده است؛ تاق و گز و سوزنی
کمآ 
برگها.
 خاموشی فضاهای سبزدرشب از
مشکالت شهروندان است که نه تنها این
تفریحگاهها را در شب بیاستفاده میکند
بلکه آنها را مستعد بزه هم میکند .برای
روشنایی پارکهاو فضاهای سبزبرنامهتان
چیست؟
در انتهای سال با کمبود بودجه مواجهه
هستیم .با این حال در دستور کار است .تا
حاال روشنایی چهار پارک اصلی شهر را انجام
دادهایم .مابقی هم به زودی روشن خواهند
شد.
 نظافت پارکها یکی دیگر از
گالیههای شهروندان بوده و همچنین
تخریبشدنبعضیوسایلبازیوخطرناک
بودنشان برای کودکان .چرا تعویض
نمیشوندیادیرتعویضمیشوند؟
پارکهای اصلی به صورت روزانه تنظیف
میشوند .قطعا در میانه روز هم زباله ریخته
میشود .اما هر صبح این پارکها جامع و
کامل جارو میشوند .وسایل هم متاسفانه
سرقت میشوند .از وسایل بازی گرفته تا
کابلها و المپها و ...حتا نیمکت و پایه چراغ
و این برای ما به یک چالش تبدیل شده است.
هرچه که سرقت میشود را مجددا تکمیل
میکنیم .وقفه ایجاد میکند اما نمیگذاریم
تبدیل به مشکلی دایمی شود.

هم زیبا هستند و هم کاربرد دارند.
جاهایی کهتاسیساتزیرزمینی آب
و فاضالب نیست ،اوکالیپتوس
مشکل ایجاد نمیکند .باید در
همکاری مشترک با آب و فاضالب
شهری و در جریان اجرای طرح
فاضالب موضوع را مد نظرقرارداد
و راهکاری از االن در نظر گرفت.
 در روزهای درختکاری
چند اصله درخت کاشته شده
و آیا جایگزین و نوسازی بوده یا
افزودن؟
روزدرختکاری یعنی ۱۵اسفند
با مراسم تشییع پیکرشهید تهمتن
صادقی همزمان شد و به همین
دلیل برنامه ما برای روزدرختکاری به
 ۲۲اسفند موکول شد .مراسم روز
درختکاری در پارک شهدا در شهرک
ثاراهلل با درختکاری برگزارشد.
حجم خوبی از درخت تهیه
کردیم .ایجاد فضای سبز برای
کمربند شرقی و غربی سیرجان را
در برنامه داریم؛ در مساحت ۵۴۰
هکتار.
میدانید که سرانه فضای سبز
سیرجان باالست .سرانه فضای
سبزمان باالی  ۲۲متر مربع است
یعنیدوبرابرمتوسطکشوری.کمربندحفاظتی
ازسال  ۱۴۰۱کلید میخورد .آن هم  ۵۰۰هکتار
کمربند سبز است که برای جلوگیری از ورود
گرد و غباربه شهرخواهد بود.

کمربند سبز 500هکتاری سال آیندهکلید میخورد

اقدامات زیباسازی قبل از نوروز در سیرجان موقتی است
 جواد مدنی
کالبد یک شهر از
عناصر مختلفی مانند
محلههای مسکونی،
ساختمانهای با تراکم
کم ،ساختمانهای
با تراکم باال مانند
آپارتمانها و برجها و همچنین فضاهای خالی
مانندخیابانها ،کوچههاومیدانهاوفضاهای
سبزمانند پارک ها تشکیل شده است .روح و
معنای یک شهر نیز شامل فرهنگ ،سنت و

فعالیت شهروندان شهرمیشود .ترکیب روح
و کالبد یک شهر نوع ادارک آن شهر را برای
شهروندان و بازدیدکنندگان آن شهر تعیین
میکند .در این بین تزیینات و المانهای
شهری نقشی واسط بین کالبد و معنای شهر
بازی میکنند .اگرچه وجود آنها ضرورت
خاصی ندارد اما نبود آنها برای شهری که
کالبدش چندان کیفیت بصری ندارد ،احساس
میشود .البته المانهای شهری و تزیینات از
نقطه نظر نوع کاربرد و مفهومی با یکدیگر
متفاوتند.

دعوت به همکاری

 -1المانهای شهری در حقیقت نوعی
نشانهی شهری هستند که کاربردی هویتی
و معنایی دارند که معماران و یا هنرمندان
آنها را بر اساس محل قرارگیری آنها ،زمینه
و فرهنگ شهر و نوع نگرش خویش خلق
میکنند .این المانها میتوانند به شکلهای
مختلفباشند:
 .1مجسمههای واقعگرایانه مانند
مجسمههایافراد
 .2آثارحجمی و فرمهای انتزاعی
 .3آثار که ترکیبی ازیک بنای و یا فضای

معماری با اثری حجمی دارد ،مانند برج آزادی
تهران که درحقیقت یک بنای چندمنظوره نیز
هست.
یکی از معضالت و کمبودهای
همیشگی شهر سیرجان المانهای شهری از
نوع اول یعنی مجسمههای واقعگرایانه بوده
است .در حقیقت هرچند این مجسمهها
میتوانند ارزشمند باشند اما به دلیل ظرافت
و تکنیک ساخت آنها که گاه ممکن است
هزینهبر شود ،در سیستم شهرداری سیرجان
مورد استفاده صحیح قرار نگرفته و انواع بد

مفقودی

به یک نفر منشی جهت کار در مطب پزشک با

سند و کارت ماشین پاژن به رنگ سفید مدل
 1379به شماره پالک  42د  65 -824به

حداقل مدرک دیپلم ( تسلط کامل به کامپیوتر)
نیازمندیم .ساعت کاری 4 :عصر الی  10شب
09133478041

را

گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

منزل  11قصب دوطبقه دونبش بر بلوار صفا (هواشناسی) با تخفیف
منزل  7/5قصب  2طبقه شنارژدار خیابان طالقانی  3/400میلیارد

مراسـم

شاردواغنضنفرعلیخان صال یح

تشـییع

منزل  10قصب درب حیاط بسیار تمیز شهرک مشتاق  2/600میلیارد

نام محمد حاجمحمدی فرزند غالمحسین مفقود

باغ با نیم حبه آب  60قصب درختان بزرگ ثمری گردو و
بادام روستای هندیم توافقی
منزل  16/5قصب  2نبش نوساز منطقه ویژه  250متر زیربنا
 4/5م
خانه باغچه  21قصب  2نبش با ساختمان و سند تک برگ درختان
بزرگ موقعیت عالی باسفهرجان  1/100م

با نهایت تاثر و با قلبی رسارس غم و اندوه درگذشت

بـه

امـالک امیـرکبیـر
منزل  9قصب دوبلکس درب ساختمان بلوار زندی  2/500میلیارد

هندینشیموهندیدیمهککسیجزسخننیکازاویادکند

اسـتامع

و نازیبایی از آنها ساخته شده است .در سالی
که گذشت گلگهر یک سمپوزیوم موفق با
هنرمندان مطرح کشوری برپا کرد که نتیجه
آن آثار بسیار چشمگیری بودند .شهرداری
سیرجان میتواند ازاین پتانسیل استفاده کند.
دردنیای امروز البته کاربردیترین و نوع
المانهای شهری ،نوع سوم است که مدیران
شهری سیرجان از آن غافل بودهاند .این نوع
از المانهای شهری که از نقطهنظر شهرسازی
و معماری واجد ارزش هستند ،امکان تعامل
بیشتر شهروندان را با آن المان را فراهم

میسازند و درنتیجه ازکارایی و مانایی بیشتری
در طول زمان بهره میبرند .پسندیده است
شهرداری سیرجان در این امر با بهرهگیری از
صاحبنظران این امر در جهت احداث چنین
المانهایی درشهراقدام کند.
 -2تزیینات شهری در واقع یک نوع
راهکار برای بهبود بصری فضاها و کالبدهای
شهری است که از قبل ساخته شده اما
کیفیت مناسبی ندارند .شهر از تجمیع
کالبدهای متفاوت شکل گرفته است .یک
شهر خوب بایستی چنان با کیفیت ساخته

دوسـتان

آن

و

مرحـوم

آشـنایان

روز

باغ با حصاردرختان بزرگ  140قصب  105متر بر کوچه میباشد ده قاضی
 1/200میلیارد
تجاری مسکونی  24قصب  2نبش با موقعیت عالی بر خیابان خیام توافقی
تجاری مسکونی  20قصب  2نبش بر خیابان امیرکبیر  14میلیارد
تجاری  6قصب دارای سند تک برگ دارای مجوز پروانه برای زیرزمین و همکف
صد در صد تجاری و  75درصد طبقه اول خیابان امام جنوبی  3/5میلیارد

ملک تجاری مسکونی  20قصب  18متر بر خیابان دو طبقه
خیابان دهخدا جنوبی قیمت  15میلیارد

میرسـانیم.

دوشـنبه

بـه

1400/12/23

منظـور

همیـن
سـاعت

سـه

آدرس :ابتدای خیابان امیر کبیر ،جنب تاکسی تلفنی توسن

09217593889 - 42205360 - 09923963619 - 09132799667

شده باشد که نیاز به چنین اقدامات موقتی
نداشته باشد .اقداماتی که معموال درسیرجان
تحت عنوان زیباسازی درنزدیکی سال نو انجام
میشود ،از این جنس است ،مانند رنگآمیزی
جداول و نقاشیهای دیواری .این اقدامات
به قول معروف نه کور میکنند و نه شفا
میدهند .حلقه مفقوده بهبود کیفیت یک
شهرزیبا درانضباط شهرسازی و رعایت قوانین
شهری ،برنامههای شهرسازی مدون و هچنین
بهبود تدریجی سلیقه شهروندان برای ساخت
بناهای خصوصی است.

ضایعات و آهن

دست دوم و غیره
شما را با بهترین
قیمت خریداریم
09132797295

جـوشـکاری

خردهکاری ،نصب درب توری،
تعمیرات درب و پنجره

۰۹۱۳۸۴۵۹۱۳۳

اتحاد

خریدار
ضایعات آهن و
غیره هستیم
09132476144
09133470520

ضایـعات و
آهـنآالت
09133456403
09132456684

موسسه خیریه میالد نور سیرجان
با مجوز و نظارت اداره بهزیستی استان

آماده دریافت خیرات ،نذورات ،عقیقه ،قربانی جهت حمایت از معلولین

شماره حساب بانک توسعه تعاون280111120324191 :
شماره کارت مجازی5029081013476219 :
5029081013476227

تلفن موسسه42395533 :

همراه09131921049:

بعدازظهـر از منـزل آن مرحـوم واقـع در خیابـان دهخـدا شمالی بـه
سـمت

منزلـگاه

ابـدیاش

واقـع

در

امامـزاده

محمـد

برگـزار

میگـردد.

آگهي مناقصه عمومي شماره/1400/91ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد پــروژه «مهندســي ،تأمیــن
تجهيــزات ،نصــب ،اجــرا و راهانــدازی نیــروگاه خورشــیدی بــا ظرفیــت  40مــگاوات بصــورت »EPC
را در محــل مجتمــع معدنــی و صنعتــی گلگهــر واقــع در کیلومتــر  50جــاده سیرجان-شــیراز ،از طريــق برگــزاري
مناقصــه عمومــي بــه پيمانــكار واجــد شــرايط و دارای گواهینامــه صالحیــت پیمانــکاری با رتبــه حداقل  2در رشــته
نیــرو از ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی کشــور واگــذار نمايــد .لــذا متقاضيــان ميتواننــد جهــت اخذ اســناد مناقصه
بــه وبســایت ایــن شــرکت بــه نشــانی  WWW.GEG.IRبخــش مناقصــه و مزایــده مراجعــه و اســناد مذکــور را
بــه همــراه فــرم پرسشــنامه ارزيابــي تأمينكننــدگان دانلــود نماينــد .مهلــت تحويــل پــاكات ســاعت  9الــي  14روز
یکشــنبه مــــورخ  1401/01/21در محــــل دفتر كميســيون معـــامالت مجتمع و يــا دبیرخانه دفتر مرکــزی تهران
ميباشــد .ضمنـاً بازديــد از محــل اجــراي موضــوع مناقصــه روز دوشــنبه مــورخ  1401/01/15مقــرر شــده اســت و
الزامــی میباشــد .شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر در قبــول یــا رد هــر يــك از پيشــنهادات بــدون نیــاز بــه ذکــر
دلیــل و بــدون جبــران خســارت مختــار ميباشــد.
كمیسیون معامالت شركت معدنی و صنعتی گلگهر

