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خراشهایی بر حس و حال معنوی تنها مسجد تاریخی سیرجان

آرایش ِ
غلیظ اعظم
ِ

رها دریابیگی

هنگامی که شهری شکل میگیرد ،بازار هویت آن شهر
محسوب میشود .بازارهای قدیم ایران متشکل از مسجد،
کاروانسرا ،تیمچهها و حمام بودند .در راستای خبر سال
گذشته رییس میراث فرهنگی سیرجان که از همکاری
این اداره با اداره اوقاف و هیات امنای بازار برای مرمت
بازار قدیمی سیرجان خبر داد؛ سری به بازار تاریخی و
باصفای سیرجان زدم و همان طور که از کنار دیوارها و
سقفهای رنگ و رو رفتهی بازار و کاروانسرای فراموش
شدهاش میگذشتم ،در انتهای مسیر چشمم به مسجدی
قدیمی افتاد .ورودی مسجد تاریخی با سیمانسفی ِد رنگ
و رو رفته و دری فلزی به هیچ عنوان نمایانگر یک مسجد
تاریخی نیست .فضای درونی مسجد حل و هوایی دوگانه
دارد .مسجد تمام آجریئی که سابق بر این ،حس و حال
معنوی عجیبی داشت ،این روزها شبیه مهد کودک
شده .بدسلیقگی در مرمت غیراستاندارد ،از ستونها و
سقفهای گنبدی این مسجد ،کیک زرد ساخته است.
درحالی که به گفتهی یک مرمتگر آثار تاریخی میبایست
در مرمت این بنا از مصالح و آجرهایی شبیه به آجرهای
قدیم مسجد استفاده میشده .گرچه هنوز هم دیر نشده
و امکانش هست که ستونهای تازهی فلزی را در دل
آجرکاری سنتی جا بدهند.
محمد محمودی رییس هیات امنای این مسجد
توضیحاتی پیرامون این مسجد داد« :بنای مسجد اعظم
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توسط حاج غالم حسین خان در متراژی حدود 24
متر در اوایل قرن  13هجری پی ریزی شد .سپس
آقا سید عرب خانهی خود را که جنب مسجد بود
به شرط اینکه در آنجا دفن شود وقف مسجد کرد و
مابقی مسجد را مرحوم شیخ عبدالمحسن محسنی از
نویسندگان و مراجع دینی عرب که در سال 1217
به ایران مهاجرت و سیرجان را برای زندگی انتخاب
کرده بود ،ساخت».
گویا این مسجد بعدها توسط یکی از نوادگان دختری

بانی مرحوم محسنی توسعه پیدا کرده .این بنا
همچون بناهای قدیمی و تاریخی در دل خود پر از
داستانهای شگفتانگیز است .اما متاسفانه به دلیل
مرمتهای غیراصولی دیگر بافت قدیمی مسجد نمود
بیرونی ندارد در حالی که گنبدها و شبستانهای آن
قدمتی حدود یک قرن دارند.
محسن اسدی از فعاالن حوزهی تاریخ سیرجان
است .او در بارهی تنها مسجد تاریخی حفظ شده
در روزگار معاصر سیرجان میگوید« :مسجد اعظم
یا حاج غالمحسین خان که
جز اولینهای مساجد سیرجان
است ،همزمان با بنای بازار
سیرجان ساخته شد .میرزا
محمد سعید کالنتر بانی و حاکم
وقت سیرجان در سال -1208
 1209از یک سری از علمای
خارج کشور برای ساخت این
مسجد دعوت میکند».
اسدی مرمت این اثر مذهبی و
تاریخی سیرجان را بسیار غیر
اصولی میداند و معتقد است
که این مسجد نسبت به ساخت

قدیم خود به کلی تغییر کرده است و آسیبهای
جدی در منبر و گچکاریهای قدیمی وارد شده
است.
این در حالیست که این مسجد بازار سیرجان تا
کنون در فهرست میراث فرهنگی ثبت نشده است.
شاید این مزید بر علت شده است که مسجد هنگام
بازسازی از نظر کارشناسان میراث و مرمت بهرهای
نبرده است .هیات امنای مسجد میبایست قبل از
بازسازی با میراث فرهنگی و افرادی که در زمینهی
آثار تاریخی سررشته دارند ،مشورت الزم را انجام
میدادند.
رییس میراث فرهنگی و گردشگری سیرجان هم
ثبت نبودن مسجد را تایید میکند« :این قول را
میدهیم و دنبالش هستیم که مسجد را زیر نظر
میراث بیاوریم و بازسازیهای الزم و کارشناسی شده
را انجام دهیم».
محمودی رییس هیات امنای مسجد از مرمت و
بازسازی این بنا استقبال کرد و گفت« :از آنجا که
این مسجد در ماه رمضان با استقبال نمازگزاران
روبروست ،ما حتا زودتر از اینها از میراث خواستیم
که سقف مسجد را  -که نیاز به بازسازی دارد-
برایمان پاکسازی کنند».

پول از کارکنان شهرداری  ،سود حساب از یک شرکت!
سخنتا ز ه :
برخی کارمندان شهرداری از اطالعیهای که توسط
روابط عمومی شهرداری به آنها اعالم شده ابراز
نگرانی کردند و خواستند که این موضوع از این طریق
پیگیری شود.
موضوع از این قرار است که برخی نیروهای شهرداری،
اقدام به تاسیس شرکتی کردهاند و پیوستن نیروهای
شرکتی واحد عمران شهرداری به این شرکت را
خواستهاند .نیروهایی که  10تا  15سال در شهرداری
به صورت شرکتی کار کردهاند و حاال که وقت
استخدام شدنشان است ،دست از شهرداری بکشند
و به این شرکت واگذار شوند.
دومین اقدام این شرکت ،از طریق روابط عمومی
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شهرداری به تمام نیروها اعالم شده است؛ از این
قرار که اعالم شده نیروهای شهرداری سریعتر و
تا دیر نشده مبلغی پول به عنوان خرید سهام به
حساب این شرکت چند منظوره واریز و اینگونه
ِ
شرکت سرمایهگذاری ،ثبتنام کنند.
در این
دومین اقدام این شرکت ،نامهای بوده که از جانب
کارمندان شهرداری در آن نوشته شده؛ «شهردار
محترم سیرجان ،اینجانب استدعا دارم با نظر
به سهامدار شدن در شرکت مطروحه ،دستور
فرمایید ماهانه مبلغ دو میلیون ریال از حقوق و
مزایای اینجانب تا سقف  24میلیون ریال کسر
و در شرکت سرمایهگذاری واریز شود ».این نامه
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خطاب به شهردار است.
در نامهای دیگر ،طی  18بند از سرمایهگذار
خواسته است که برای نامنویسی در شرکت
تعاونی مسکن اقدام و مشخصاتی از جمله ،کجاها
آپارتمان میخواهید و متراژ آن را مشخص کنید
که  80متری باشد یا  120متری یا بیش از 120
متری و اینکه توان پرداخت شما چقدر است و
موارد دیگری از این قبیل.
نامه چهارم هم نامه صندوق قرضالحسنه رسالت
بوده و مربوط به افتتاح حساب در این صندوق
است.
این همان شرکت  5سال پیش است اما با

بدینوسیله از زحمات چندین ساله شما در هیات

جناب آاقی دکتر اصغر حدیدی

انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت ریاست هیات
فوتبال شهرستان سیرجان تبریک عرض نموده ،موفقیت
شما را در این عرصه آرزومندیم.

محسن محمودآبادی -باشگاه ورزشی کهکشانی ها

محسن محمودآبادی -باشگاه ورزشی کهکشانی ها

فوتبال سیرجان تقدیر و تشکر به عمل می آید.
سالمتی و لطف حق یار و یاورتان باد.

ی مح
ت
می
دمری ت رم بانک اریان ز ن
(شعبه سیرجان)

بر خود الزم دانستیم از اقدام خداپسندانه شما در خصوص
اهدا وسایل مورد نیاز مرکز معلولین تحت نظر موسسه خیریه
باب الحوائج(ع) کمال تقدیر و تشکر را به عمل می آوریم.

توفیق روزافزونتان را از درگاه احدیت خواستاریم.

جناب آاقی دکتر اصغر حدیدی

انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت ریاست هیات
فوتبال شهرستان سیرجان تبریک گفته ،موفقیت شما
را در این عرصه آرزومندیم

هفته نامه سخن تازه

رسکار خانم افزئه سادات رضوی نسب

انتخاب شما به عنوان برترین مترجم چهارزبانه در مجمع

مترجمین دانشگاه مونیخ آلمان را تبریک عرض نموده،

موسسه خیریه باب الحوائج(ع)

کالسهـــای تابستانه

آموزش شنــا
با تخفیف ویــژه دانـش آمــوزی

زیر نظر مربیان مجرب آموزش و پرورش:
مربیان  :سعید محمودآبادی  -علی بهاء الدینی

روزهای زوج /ساعت 10-12 :
مکان :استخـر صالحــی

شماره تلفن های ثبت نام
0913 620 7719 - 0913 278 3944

سربلندی و موفقیت روزافزونتان را آرزومندیم.

دختر خاله هایت :زهرا و سارا

کالسهـــای تابستانه

آموزش فوتسال
با تخفیف ویــژه دانـش آمــوزی

زیر نظر مربیان مجرب آموزش و پرورش:
مربیان  :مصطفی احمدی  -سعید محمودآبادی

روزهای فرد /ساعت 12-13:30 :
مکان :سالن شماره  2شهید کشوری
شماره تلفن های ثبت نام
0913 620 7719 - 0913 278 3944

تغییر نام
گویا این شرکت 5سال پیش هم اقداماتی انجام
داده است و در زمان شورای چهارم بوده که باز
به همهی کارمندان شهرداری اعالم کرده بوده
قصد دارد به کارکنان شهرداری زمین بدهد و آن
زمان هم یک شرکت تعاونی شکل گرفته و از
اعضای آن نفری  100هزار تومان دریافت شده
و در حساب قرض الحسنه رسالت واریز گشته.
اما در مدت این  5سال هیچ اقدامی صورت
نگرفته و پول اعضای شرکت در این حساب مانده.
آشکار است که سود این سپردهگزاری را نصیب
مدیرعامل و هیات مدیره این شرکت شده است.

عکس :سیدمحمد فروزنده  /سخن تازه
حاال به قول یکی از نیروهای شهرداری« :اکنون
همان شرکت با تغییر نام دوباره سر و کلهاش پیدا
شده و ذکر کرده که اعضا پولهایشان را از حساب
قبلی خارج ،و به حساب جدید واریز کنند».
جالب است که این شرکت روال انتخاب مدیرانش
برعکس سایر شرکتها شکل گرفته و به جای
اینکه هیات موسس ،مجمع عمومی را انتخاب و
آن وقت هیات مدیره و سپس مدیرعامل انتخاب
شود اما این شرکت انتخابش از پایین به باال بوده
و در ابتدا مدیرعامل انتخاب شده ،بعد هیات
مدیره شکل گرفته است!
چرا از طریق روابط عمومی اعالم شده؟
یکی از کارکنان گالیه دارد« :روابط عمومی
شهرداری چه حقی دارد که به تک تک پرسنل
شهرداری پیامک دهد که حتما بیایید و سهامدار
شوید».
گویا پرسنل شهرداری پس از این ماجرا ،به شورا
فشار آوردهاند و شورا هم نامه زده که پرسنل حق
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ندارند چنین کاری بکنید.
شهرداری و شورا هیچ تعهدی در قبال این
شرکت ندارند
به همین منظور با ابوذر زینلی عضو شورا صحبت
کردیم و وی این توضیحات را ارایه داد« :از
همان ابتدا که ماجرای این شرکت را شنیدیم،
شورا روی این موضوع حساس شد .موضوع این
شرکت در شورا مطرح شد و نتیجهی آن ،این
شد که در جلسهای که هفتهی گذشته با حضور
شهردار برگزار شد ،شهرداری هیچ مسوولیتی در
قبال این شرکت متقبل نشده و از این طریق
به همهی کارمندان شهرداری اعالم میشود که
شهرداری و شورای شهر هرگونه سرمایهگذاری
در این شرکت ،را به عهدهی خود نیروها دانسته
و شهرداری و شورا هیچ تعهدی در قبال این
شرکت نداشته و همچنین هیچ نیروی شرکتی که
در شهرداری مشغول به کار است به این شرکت
واگذار نخواهد شد».

جناب آاقی دکتر اصغر حدیدی

بدینوسیله از زحمات و تالش های شما در هیات فوتبال

انتصاب شایسته شما را به سمت ریاست هیات
فوتبال شهرستان سیرجان تبریک عرض نموده ،توفیق
روزافزونتان را از درگاه الهی خواستارم.

سیرجان تقدیر و تشکر به عمل می آورم .امید آنکه
پیروز و سربلند باشید.

قاسم مظفری -نایب رییس هیات کاراته سیرجان

قاسم مظفری -نایب رییس هیات کاراته سیرجان

مهربونم؛

افزئه جان؛

کسب عنوان برترین مترجم چهارزبانه در مجمع مترجمین
دانشگاه مونیخ آلمان مایه فخر و مباهات است ،این موفقیت
را که حاصل تالش های شبانه روزی و لیاقت شما می باشد را

تبریک گفته ،فتح قله های موفقیت را برای شما آرزومندم.

خاهل افزئه

پیروزی پرشی دارد به اندازه بلندای آسمان که همواره دل را شاد
و لحظه ها را ماندگار می سازد .فرصت را مغتنم دانستم که به شما

تبریک عرض کنم برای موفقیت شما بعنوان برترین مترجم چهار زبانه
در مجمع مترجمین دانشگاه مونیخ آلمان و برایتان آرزوی سالمتی،
سعادت و موفقیت های بی شمار دارم.

مهرناز شریفی

امیر علی ُمنشی زاده

آگهی ممیزی مراتع جهت صدور پروانه مرتعداری ( پروانه چرای دام)
در حوزه استحفاظی شهرستان سیرجان استان کرمان

باستناد تبصره یک ماده  3قانون حفاظت و
بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب
 1346/5/30و اصالحات بعدی و در اجرای
بند  24و  29دستورالعمل ضوابط و شرایط
بهره برداری صحیح از مراتع به منظور چرای
دام به اطالع کلیه مرتعداران ،دامداران ذینفع
و صاحبان پروانه مرتعداری(پروانه چرای دام)
می رساند هیات ممیزی مراتع به منظور تعیین
دامداران ذیصالح و ممیزی مراتع ییالقی جهت
صدور پروانه مرتعداری( پروانه چرای دام) در
تاریخ های ذکر شده در جدول روبرو در مراتع
حضور خواهند داشت .لذا مقتضی است کلیه
مرتعداران و دامداران ذینفع در تاریخهای مورد
اشاره ضمن حضور در مرتع ،درخواست کتبی و
مدارک و سوابق قانونی که دامداری آنها را به
اثبات می رساند با اخذ رسید به هیات اعزامی
تحویل تا برابر مقررات درخواست آنها مورد
رسیدگی قرار گرفته و اقدام قانونی الزم صورت
پذیرد .بدیهی است در صورت عدم مراجعه در
زمان تعیین شده اعتراضات و تقاضای بعدی
مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت.
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نوع

مرتع

مرتع

چاه کفتار

ییالقی

*

گود میدا

ییالقی
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چاه برین

ییالقی
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نهر کوه

ییالقی

*

ییالقی

*

چاه انجیر

لرد کوه

نوع ممیزی
تجدید
ممیزی

تاریخ حضور

مسیر حرکت

ممیزی

هیات ممیزی

هیات ممیزی

 1397/4/11الی

جدید

1397/4/13
 1397/4/19الی
1397/4/21
 1397/5/1الی
1397/5/3
 1397/5/8الی
1397/5/10
 1397/5/13الی
1397/5/15

جاده سیرجان  -بندرعباس

جاده سیرجان  -رفسنجان

جاده سیرجان  -پاریز

جاده سیرجان  -شهربابک

جاده سیرجان  -بندرعباس

مهدی رجبی زاده
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

