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حدود ۱۱ ماه از فعالیت شورای ششم 
و شهردار جدید شهر کرمان می گذرد. در 
این مدت، تنها پروژۀ مهمی که شهرداری 
میدان  ترافیکی  ساماندهی  کرده،  شروع 
انتقادات  با  هم  آن  که  بوده  بیرم آباد 
که،  گونه ای  به  است  بوده  مواجه  زیادی 
گذاشتند  کنار  را  می شد  اجرا  که  طرحی 
میدان  این  برای  جدیدی  طرح  مجدد،  و 
ارائه شد. اما برخی متخصصان همین طرح 

بازنگری شده را »بیهوده کاری« می دانند.
کمیسیون  رئیس  ایرانمنش  منصور   
کرمان  شهر  شورای  شهرسازی  و  عمران 
کاهش  بر  طرح  این  تاثیر  به  نسبت  هم 
تاکید  البته  و  نیست  خوش بین  تصادفات 
سرآسیاب  ورودی  جابه جایی  که  می کند 

هم فعال نباید انجام نشود.
از دیگر نقاطی که شهرداری باید برای 
آن تصمیم بگیرد، سه راهی شرف آباد است. 
اوایل اردیبهشت ماه امسال بود که شورای 
نگرانی های کارشناسان،  به  شهر در پاسخ 
پل سازی در این سه راهی را متوقف و آن را 
موکول به پیشنهادات طرح جامع ترافیک 
کرد که در دست مطالعه است. اما همان 
شهرداری  که  داشت  تاکید  شورا  زمان، 
برای  پیشنهادی  طرح  یک  زودتر  هرچه 
اصالح موقت این محدوده ارائه کند. حدود 
دو ماه گذشته و به گفتۀ ایرانمنش، هنوز 

این طرح ارائه نشده است.
از  که  شهرداری  و  شورا  این،  جز  به 
دربارۀ  آب ورنگی  خوش  وعده های  ابتدا، 
تجلی  خیابان  سازی  پیاده راه  پروژۀ  اتمام 
به  را  کار  نتوانسته اند  همچنان  می دادند، 

پایان برسانند.
روند  و همچنین  پروژه  این سه  دربارۀ 
آسفالت معابر در شهر کرمان از ایرانمنش 
ادامه  در  را  او  پاسخ های  که  پرسیدم 

می خوانید.

کمیسیون  در  شما  مهندس،  آقای 
عمران شورای شهر نسبت به طرحی 
اصالح  برای  بود  قرار  این  از  پیش  که 
شود،  اجرا  بیرم آباد  میدان  ترافیکی 
هم  سرانجام  و  داشتید  دغدغه هایی 

دربارۀ  نظرتان  شد.  بازنگری  طرح 
که  انتقاداتی  آیا  فعلی چیست؟  طرح 

وجود داشت رفع شده است؟
طرحی  بیرم آباد،  میدان  در  هم اکنون 
ترافیک  شورای  در  که  می شود  اجرا 
بنده  نظر شخصی  اگر  است.  مصوب شده 
فعال  نیست  بگویم صالح  باید  بخواهید  را 
منطقۀ  ورودی  که  طرح،  از  بخش  آن 
شود.  اجرا  می کند،  جابه جا  را  سرآسیاب 
ساماندهی  پروژۀ  که  مدتی  همین  در 
انتقادات  این میدان شروع شده،  ترافیکی 
گسترده ای از سوی مردم و کارشناسان را 
ساکنان  اعتراضات  بیش تر  بوده ایم.  شاهد 
سرآسیاب مربوط به همین بخش از طرح 
می دهد.  تغییر  را  محله  ورودی  که  است 
پروژه ها  اجرای  و  به هر حال، تصویب  اما 
روند قانونی مشخصی دارد و این طرح هم 
این روند را طی کرده و در شورای ترافیک 
وجاهت  و  شده  مصوب  و  بررسی  استان 
که  است  این  بنده  تاکید  اما  دارد  قانونی 
انجام  فعال  سرآسیاب  ورودی  جابه جایی 
طرح  به  آن  دربارۀ  تصمیم گیری  و  نشود 
جامع ترافیک شهر ارجاع شود که در حال 
است  ممکن  چراکه  است.  تهیه  و  مطالعه 
در طرح جامع، در این نقطه احداث تقاطع 
غیرهمسطح پیشنهاد شود. اگر فعال فقط 
بهتر  بنده  نظر  به  شود،  انجام  راستگردها 
است. البته به نظر می رسد مجریان پروژه 
اما اگر قرار  هم فعال همین قصد را دارند 
باشد، ورودی محلۀ  به اجرای کامل طرح 
بدی  تبعات  و  می شود  جابه جا  سرآسیاب 

به دنبال خواهد داشت.
گذشته  هفتۀ  کارشناسان  از  یکی 
میدان  فعلی  طرح  که  کرد  اعالم 
بیرم آباد، آن هدف اصلی را که کاهش 
و  نمی کند  تامین  است  تصادفات 
بیهوده کاری است. نظر شما در این باره 

چیست؟
است  نزدیک  ایشان  به  نظرم  هم  بنده 
چندانی  تاثیر  فعلی  طرح  می کنم  فکر  و 
بیرم آباد  میدان  در  تصادفات  کاهش  بر 
نخواهد گذاشت. اما به هر حال، این طرح، 
شورای  اعضای  و  کارشناسان  تایید  مورد 

ترافیک بوده و تصویب شده است.
چه  شرف آباد  سه راهی  اصالح  از 
کرده  ارائه  را  طرح  شهرداری  خبر؟ 

است؟
این  دربارۀ  هنوز  شهرداری  متاسفانه 
سه راهی طرحی را ارائه نکرده؛ در حالی که 
حدود سه ماه قبل که در شورای شهر برای 
بر  تاکید  شد،  تصمیم گیری  سه راهی  این 
این بود که شهرداری برای رفع مشکالت 
طرح  زودتر  هرچه  محدوده،  این  ترافیکی 
اتفاق  این  تاکنون  که  کند  ارائه  را  جدید 
نیفتاده است. ما همچنان پیگیریم تا هرچه 
سریع تر اقدامی انجام شود. تنها کاری که 
شده،  انجام  سه راهی  این  در  تاکنون 
جمع آوری کارگاهی است که برای احداث 

تقاطع غیرهمسطح تجهیز شده بود. 
یکی از دغدغه های حضرت عالی از 
ابتدای این دوره از شورای شهر، اتمام 
تجلی  خیابان  سازی  پیاده راه  پروژۀ 

چه طور  را  آن  اجرای  فعلی  روند  بود. 
ارزیابی می کنید؟

پروژه  این  اجرای  روند  متاسفانه 
ما  نیست.  مطلوب  و  بوده  کند  همچنان 
این  به  سرعت بخشی  دربارۀ  بارها  تاکنون 
پروژه تاکید کرده ایم و پیگیری زیادی هم 
و  نداشته  چندانی  تاثیر  اما  داده ایم  انجام 
این  است.  انجام  حال  در  کندی  به  کار 
عمومی  نشست  در  شخصا  شهردار  هفته، 
جلسۀ  در  و  نداشت  حضور  شهر  شورای 
به  پروژه،  این  دربارۀ  حتما  شورا  بعدی، 

شهردار تذکر خواهد داد.
پیشنهادتان دربارۀ  آقای مهندس، 
برای  می خواهید  چیست؟  پروژه  این 
پیمانکار  به  بگیرد،  سرعت  اینکه 

سپرده شود؟
شد  گذاشته  کنار  که  قبلی  پیمانکار 
امانی  کادر  توسط  کار  حاضر،  حال  در  و 
فکر  بنده  است.  انجام  حال  در  شهرداری 
نمی کنم سپردن پروژه به پیمانکار راه حل 
متاسفانه  باشد.  آن  اجرای  در  تسریع 
دارد  وجود  در شهرداری  ناهماهنگی هایی 
که با رفع آن و انسجام بیش تر، می توان به 

کار سرعت بخشید.
شما  که  اقداماتی  از  دیگر  یکی 
زیادی  پیگیری  و  تاکید  آن  دربارۀ 
است.  شهر  معابر  آسفالت  دارید، 
آن طور که شهردار گزارش می دهد، از 
شما  نظر  دارد.  رضایت  آسفالت  روند 

هم همین است؟
بگویم  باید  هم  این باره  در  متاسفانه 
کار  دارد،  وجود  که  انتظاری  به  نسبت 
حال  در  نمی رود.  پیش  مطلوب  به طور 
و  امکانات  توسط  معابر  آسفالت  حاضر، 
حال  در  کرمان  شهرداری  ماشین آالت 
استفاده  پیمانکار  از  بود  قرار  است.  انجام 
با  و  گسترده تر  اقداماتی  بتوان  تا  شود 
مناقصه  یک بار  داد.  انجام  باالتر  سرعتی 
مناقصه  نکرد.  مراجعه  کسی  شد،  برگزار 
این  هنوز  که  می شد  برگزار  باید  مجدد 
وضعیت  متاسفانه  است.  نیفتاده  اتفاق 
شهر  اصلی  معابر  حتی  معابر،  آسفالت 
این شرایطی که  با  اصال مناسب نیست و 
انجام می کند، امیدی به  شهرداری کار را 

بهبود معابر در کوتاه مدت نیست. 

شعر  هفتمین شب  گروه فرهنگ وهنر: 
طنز »دولخ« پس از یک وقفۀ  سه ساله، شامگاه 

جمعه دهم تیرماه در کرمان برگزار شد.
در  کرمان  استان  هنری  حوزه  رئیس 
دولخ،  شعر  شب  این که  بیان  با  مراسم  این 
آغازی خواهد بود بر دورۀ جدید فعالیت های 
عرصۀ طنز در کرمان، تاکید کرد: »معتقدیم 
و رسای طنز که یک هنر  گویا  زبان  از  باید 
ببریم«.  بهره  است،  پرمخاطب  و  مؤثر  بسیار 
به گزارش روابط عمومی حوزه هنری انقالب 
اسالمی استان کرمان، مجتبی اسدی پس از 
خیرمقدم و قدردانی از روابط عمومی مجتمع 
مس سرچشمه، سازمان فرهنگی، اجتماعی، 
بازرگانی،  اتاق  کرمان،  شهرداری  ورزشی 
صنایع، معادن و کشاورزی کرمان و دفتر طنز 
حوزه هنری که در برگزاری این برنامه همراهی 
کردند، گفت: »به دلیل محدودیت های ناشی از 
شروع بیماری کرونا، در حدود سه سال گذشته 
عمومی  برنامه های  برگزاری  امکان  متاسفانه 
بهبود  با  خوشبختانه  که  نداشت  وجود  طنز 

شرایط، این برنامه ها از سر گرفته شد«. وی 
آغازی  شعر،  شب  این  »برگزاری  داد:  ادامه 
خواهد بود بر دورۀ جدید فعالیت های عرصۀ 
طنز در کرمان«. اسدی تاکید کرد: »معتقدیم 
و رسای طنز که یک هنر  گویا  زبان  از  باید 
و  ببریم  بهره  پرمخاطب است،  و  بسیار مؤثر 
توصیۀ رهبر معظم انقالب هم همین است که 
برای تقویت طنزپردازان بکوشیم و زمینه را 

برای طنزآوری ایشان فراهم کنیم«. در ادامه، 
پس از پخش منتخبی از مستند »غیررسمی«؛ 
دیدار شاعران و هنرمندان طنزپرداز کشور با 
نماهنگ  یک  قالب  در  انقالب  معظم  رهبر 
دعوت  با  شعرخوانی  بخش  دقیقه ای،   ۵
طنزپرداز  شاعران  از  اصفهانی  علی اکبر  از 
سیدعبدالجواد  شد.  آغاز  کرمان  پیشکسوت 
حجت االسالم  و  استاداحمد  مهدی  موسوی، 

مهدی پرنیان از شاعران و طنزپردازان برجستۀ 
کشور در این شب شعر به عنوان مهمان حضور 
عرصۀ  پیشکسوتان  حضور  در  و  داشتند 
فرهنگ و هنر و چهره های مطبوعاتی استان 
و مخاطبان، به همراه چند تن از طنزپردازان 
مطرح استان: یعقوب زارع، مجتبی احمدی، 
عبدالرضا  جهانبخش،  مهدی  جواد خسروی، 
رمضانی،  امین  حسن شاهی،  مسلم  حسینی، 
اسدی،  علی  مالیی،  اسماعیل  زینلی،  سعید 
مرتضی کردی و محمدجواد زمانی از کرمان، 
رفسنجان، شهربابک، جیرفت، عنبرآباد و زرند، 

به شعرخوانی پرداختند.
طنز  شعر  شب  هفتمین  است  گفتنی 
بازرگانی،  اتاق  اجتماعات  سالن  در  »دولخ«، 
اجرای  با  کرمان  کشاورزی  و  معادن  صنایع، 
از  نیک نفس  حمید  صمیمی  و  دلنشین 
نام آشنای  طنزپردازان  و  پیشکسوت  شاعران 
با  قبل  دوره های  همچون  و  برگزار  استان 
استقبال بسیار خوبی از سوی اقشار مختلف 

مردم مواجه شد. 

ایرانمنش رئیس کمیسیون عمران شورای شهر:

پس از یک وقفۀ  سه ساله؛

بابت پروژۀ خیابان تجلی به شهردار تذکر خواهیم داد

هفتمین شب شعر طنز »دولخ« در کرمان برگزار شد

روایت های گفته نشدۀ کرمان
گروه فرهنگ وهنر: محسن جالل پور، کارشناس و 
فعال اقتصادی و رئیس اسبق اتاق های ایران و کرمان، به 
بهانۀ انتشار جلد دوم کتاب »رواق زبرجد« یادداشتی در 
کانال تلگرامی شخصی خود منتشر کرده و با یادآوری 

تالش  و  قدیم  کرمان 
کرمانی  پرتالش  بزرگان 
این  عمران  و  آبادانی  برای 
که  است  کرده  اعالم  دیار، 
رواق  مجموعۀ  دوم  جلد 
انتشارات  زبرجد که توسط 
گویا منتشر شده، راهی بازار 

کتاب شده است.
جلد اول کتاب »رواق زبرجد«، مجموعه  ای از شرح 
زندگی تعدادی از تالشگران پیشرفت و آبادانی کرمان 
تا   ۱300( شمسی  هجری  گذشتۀ  قرن  در  که  است 
۱400( در استان پهناور کرمان زیسته و در حوزه های 
مدیریتی  و  کارآفرینی  کشاورزی،  صنعتی،  مختلف 
تاثیرگذار بوده اند. به گفتۀ جالل پور در مجموعۀ دوم به 
معرفی  زعمای فرهنگی و هنری کرمان که بیشتر آن ها 

شهرت جهانی دارند، پرداخته شده است.
در ادامه یادداشت جالل پور را بخوانید:

داستان های  و  شده  دفن  روایت های  شهر  »کرمان 
گفته نشده است. در شهر من هر کس داستانی بلد است 
و کنار هر کس که بنشینی روایتی شنیدنی دارد. خیلی 
از داستان های شهر من هرگز گفته نمی شوند، خیلی از 
داستان ها گفته می شوند اما گوشی برای شنیدن نیست 
و قلمی نیست که ثبت شان کند. کرمان شهر روایت های 
شنیدنی و خواندنی است؛ اگر گوشی برای شنیدن باشد 

و اگر مجالی برای نوشتن.
خیلی از مردم، کرمان را با تاریخ پر فراز و نشیب اش 
و  پسته  و  خرما  خاطر  به  را  آن  برخی  و  می شناسند 
شهر  نماد  اما  می آورند  خاطر  به  معروفش  قالی های 
شاعران،  من  شهر  نماد  نیستند،  این ها  فقط  من 
هنرمندانی  و  فیلم سازان  روزنامه نگاران،  نویسندگان، 
هستند که شهرتشان از آسمان کرمان فراتر رفته و آوازۀ  

بعضی هاشان جهانی شده است.
گاهی پیش خودم می گویم این شهر با این آفتاب 
به  و آن کوه های سر  با آن صحرای خشن  سرسخت، 
و  است؟  داشتنی  دوست  این قدر  چرا  کشیده  فلک 
پاسخم این است؛ به خاطر این که کرمان دیار برخاستن 
است. سال ها پیش کرمان شهری فقیر بود و جامعه ای 
رنجور و بیمار داشت. در آن روزگاران، افراد زیادی گرفتار 
بیماری های تراخم، زرد زخم، آبله و سل و ده ها درد و 
بالی ناشناخته دیگر بودند. پدران مان تعریف می کردند 
که از هر گوشۀ شهر صدای سرفه و خس خس سینه به 
گوش می رسید و خبر از سینۀ سوخته و خراشیدۀ انبوه 
مسلولین می  داد. مردمان زیادی عصا در دست داشتند؛ 
یا چشمشان نمی دید، یا کمرشان خم بود یا زانوهای 

سست و معیوب داشتند.
و  داشت  قرار  تاریخ  بن  بست  در  روزها  آن  کرمان 
به دلیل موقعیت جغرافیایی اش در میانۀ کویِر تفتیدۀ 
بود.  شده  تبدیل  شده ای  فراموش  تبعیدگاه  به  لوت، 
هیچ راه ارتباطِی امنی، کرمان را به دنیای پیرامونش 
مرتبط نمی کرد. امروز اما کرمان، به معنای واقعی یک 
»مکتب« است. مکتبی که در اقتصاد، سیاست، فرهنگ 
و تجارت حرف های نغز برای گفتن دارد. همۀ این ها را 
مدیون انسان های بزرگی هستیم که در طول چند دهۀ 
گذشته آستین همت باال زدند و شهرشان را بدین سان 

غرورآفرین ساختند و پرداختند. 
در جلد اول کتاب »رواق زبرجد« دربارۀ انسان های 
پرتالشی نوشتیم که بی وقفه تالش کردند و کرمان را 
ساختند. هدف این بود که خاطرات آن ها را گردآوری 
کنیم تا کمکی باشد برای این که مسیر پرافتخارشان را 

بهتر بشناسیم و بیشتر ارج نهیم.
اکنون خرسندم که جلد دوم از مجموعه کتاب های 
»رواق زبرجد« را تقدیم می کنم. در کتاب اول، سراغ 
مجموعۀ  در  اما  رفتیم  تولیدکنندگان  و  کارآفرینان 
دوم، از زعمای فرهنگی و هنری کرمان سراغ گرفته ایم 
آماده  کتاب ها  تا  دارند.  جهانی  بیشترشان شهرت  که 
شوند، متأسفانه تعدادی از بزرگانی که با آن ها گفت وگو 
اندوهجردی«،  بهزادی  »حسین  جمله  از  کردیم 
صوتی«،  روح االمینی«،»اکبر  وثوقی«،»محمود  »علی 
»داریوش مجدزاده«، » محمدابراهیم باستانی پاریزی«، 
»اکبر  رشیدفرخی«،  »جلیل  وطن خواه«،  »ولی اهلل 
نخعی« و »حمید سعید« دار فانی را وداع گفتند که 
برای همۀ آن ها طلب آرامش ابدی و آمرزش الهی دارم.

مجموعۀ رواق زبرجد را انتشارات گویا منتشر کرده و 
همین روزها می توانید از بازار نشر تهیه کنید«. 
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