خبــر

کمبود داروی «رمدسیویر» در سیرجان برطرف شد

رییس دانشکده علوم پزشکی در خصوص وضعیت تأمین دارو در شهرستان سیرجان گفت :بیمارستانهای سیرجان چند روزی با کمبود
تأمین داروی «رمدسیویر» مواجه بودند که خوشبختانه توسط وزارتخانه این مشکل برطرف شد و قرار شد سهمیه این دارو در سیرجان
افزایش پیدا کند .وی گفت :در حال حاضر  ۱۷۴نفر ( ۱۰۷نفر در بیمارستان امام رضا و  ۶۷نفر در بیمارستان غرضی) در سطح
بیمارستانهای سیرجان بستری هستند که طبق آزمایشات انجام شده تست  ۹۰نفر هم مثبت اعالم شده است .رئیس دانشکده علوم
پزشکی سیرجان گفت :طی روزهای اخیر و با اعمال محدویتها و همکاری خوب شهروندان خوشبختانه شاهد کاهش تعداد ابتالء به این
بیماری در شهرستان سیرجان بودهایم و میتوان گفت که حدود  ۳۰تا  ۴۰درصد از بیماران کاهش پیدا کرده است.
گروه شهر

يكی از مهمترين ويژگیهايی كه يک شهر را از
ساير شهرها متمايز میكند و تاثير زيادی بر منظر
شهری دارد ،آسفالت يكدست و مناسب معابر
است از مهمترين اقدامات و وعدههای شهرداری
و شورای شهر ،موضوع آسفالت خيابانها و معابر
شهری است .در خيابانهای شهرما چالههای زیادی
را وجود دارند .يكی از مشکالت رانندگان وسايل
نقليه ،عبور از این خیابانهای ناهموار و پرچاله
میباشد از خیابانها که بگذریم سری به کوچههای
اطراف شهر بزنیم کوچههایی که با داشتن
خانههای نوساز همچنان خاکی هستند ،سالهاست
گزارشهای متعددی در رابطه با آسفالت خراب
سیرجان نوشته شده و کمتر خبرنگار و رسانهای
را میشناسیم که به این مهم نپرداخته باشد البته
اقدامات شهرداری در سال جدید در آسفالت برخی
خیابانها و کوچهها را نمیتوان نادیده گرفت اما
هنوز هم کوچه آسفالت نشده زیادی وجود دارد که
گالیه مردم را در بر گرفته است.

قدمت آسفالت خیابان ها و کوچهها

با آغاز فصل پاییز و زمستان که موجب خوشحالی مردم
به جهت بارش باران میشود ،این خوشحالی در سیرجان
دیری نمی پاید ،بارش باران به مدت طوالنی هر ساله
مشکالتی را برای شهروندان ایجاد کرده است؛ به طوری
که گاهی حتی عبور و مرور سواره و پیاده نیز با دشواری
همراه شده است .این مشکالت پیش آمده ،ناشی از
بارش بارانهای سیالبی همواره انتقادهایی را از سوی
شهروندان در فضاهای مجازی و شبکههای اجتماعی به
دنبال داشته است کوچههای خاکی که گل و الی امان
مردم را میگیرد و کوچههای پرچاله که دیگر نگوییم،
بهتر است و نوک تیز این انتقادات همواره مورد توجه
مدیریت شهری بوده و هست و برخی معتقدند که
شهرداری بایستی برای رفع این موضوع اقداماتی موثرتر
انجام دهد واین آسفالتهای قدیمی ترمیم و یا بازسازی
شوند ،اگرچه این انتقاد همشهریان به جا است و بایستی
مدیران شهری برای حل مشکل چارهای بیاندیشند،
اما این موضوع را نمیتوان انکار کرد ،در طی چند ماه
گذشته شهرداری فعالیتهای خوبی در زمینه آسفالت
معابر و خیابانها انجام داد و اکنون هم به گفته سروش
نیا؛ شهردار " هر خیابانی را که پروژه فاضالب در آن تمام
شد آسفالت و جدولگذاری میکنیم" و به حق هم همین
طور بوده است.

شهر
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حمایت  ۶۰میلیارد
ریالی شرکت ماهان
سیرجان از اقشار
آسیب پذیر

مدیرعامل شرکت صنایع و معادن ماهان سیرجان از کمک  ۶۰میلیارد ریالی برای تکمیل دو پروژه
درمانی نیمه تمام سیرجان و همچنین توزیع  ۴۰۰۰بسته معیشتی برای نیازمندان خبر داد .تفاهمنامه
تکمیل دو پروژه درمانی نیمه تمام سیرجان بین شرکت صنایع و معادن ماهان سیرجان وابسته به گروه
مالی گردشگری و دانشکده علوم پزشکی سیرجان امضا شد .بهرامی گفت :این شرکت ببا همکاری
بنیاد نیکوکاری یاس فاطمه النبی(س) قرار است دو پروژه درمانی تکمیل ساختمان بخش کووید ۱۹و
توسعه اورژانس بیمارستان امام رضا(ع) را که توسط دو خیر آغاز شده ،تکمیل و به بهرهبرداری برساند.

گزارشی از بررسی وضعیت آسفالت شهر؛

امسالآبگرفتگیمعابرنداریم

مثنوی هفتاد من گالیهها

گالیه ساکنین شهرکهای اطراف شهر از کوچهها و
خیابانهایی که آسفالت نشده زیاد است .یکی از ساکنین
شهرک مس میگوید :کوچه ما  ۱۰سال است آسفالت
نشده و ما باید تا به کی خاک بخوریم؟ یکی دیگر ساکن
شهرک مشتاق و دیگری ساکن بلوار هجرت و شهرک
مهندسی است و گالیه مند .یکی دیگر میگوید :جای
تقدیر از شهردار و مسوولین شهرداری دارد که فضای
سبز بلوار قائم که سالها تاریک بود و تبدیل به پارک و
پیست پیاده روی شد اما وقتی از این بلوار گذر میکنیم
کوچههای اطرافش که خاکی هستند و چهره زیبایی
به آن مکان نمیدهد .بعضیها میگویند :بعد از کلی
گیرودار کوچه ما آسفالت شد اما طولی نکشید که اداره
آب یادش افتاد که لوله آب را درست کند آسفالت کنده
شد و دیگر ترمیم نشد ،کم نیستند همشهریانی که از
وضعیت کوچههایشان گله دارند.

مهنـدس یگانـه؛ معاونت عمرانی شـهرداری
سـیرجان از اهالـی کوچههایـی کـه همچنـان
خاکی هسـتند ،خواسـت به شـهرداری مراجعه
کننـد و بعد از تشـکیل پرونده در لیسـت نوبت
آسـفالت قـرار گیرند.
مشکالت را قبول داریم و در پی رفعشان هستیم

در همین رابطه با مهندس یگانه؛ معاونت عمرانی
شهرداری سیرجان گفتگو کردیم؛ وی عنوان کرد از
ابتدای سال عزممان را جرم کردیم تا آسفالت خیابانها
وکوچهها را تعمیر و یا بازسازی کنیم و با پیمانکار قرار
داد بستیم و کار به طور گسترده و جدی شروع شد
در همین راستا تعداد زیادی خیابان جدول گذاری و
کوچهها را لکهگیری و آسفالت نمودیم .وی عنوان کرد:
کوچههایی وجود دارند که بار ترافیک باالیی دارند و ما
منتظریم پروژه فاضالب در آنها انجام شود و بعد اقدام به
آسفالت آنها کنیم .یگانه از اهالی کوچههایی که همچنان

شود ،البته مشکالتی نیز وجود دارد؛ عدم وجود پیمانکار
کار را کند کرده است و برخی خیابانها را شهرداری
درست کرد و پروژه فاضالب تخریبش کرد.
امسال آب گرفتگی سطحی بعد از بارندگی نداریم

اسفندیارپور در پاسخ خبرنگار ما درباره آسفالت نشدن
و آبگرفتگی بعد از بارندگی گفت :امسال قول میدهیم
آبهای سطحی بعد از باران در خیابانهای اصلی شهر
را را نداشته باشیم ،از این روی بلوار هجرت را به انتهای
بلوار والیت وصل کردیم و بلوار والیت را نیز به میدان
پلیس راه و آبهای سطحی از کنار پایانه رد میشوند.
خیابان نصیری و میدان امام خمینی (ره) چون سالهای
گذشته آبگرفتگی نخواهد داشت .در آباده خیابان تخت
جمشید که مشکل اساسی ما بود رفع مشکل شد .انتهای
مکیآباد کانالش در حال ساخت است و مشکل آب
گرفتگی تقریبا حل شده است .انتهای سعیدآباد نیز به
همین منوال و با اتصال انتهای ابوریحان به آباده ،آب
سطحی نخواهیم داشت.
آبگرفتگی چالهها تا آسفالت نشوند قابل حل نیستند

عضو شورای شهر سیرجان در ادامه افزود :همشهریانی
که درخواست آسفالت کوچهها و محلهها را دارند به
شهرداری مراجعه و بعد از تشکیل پرونده و پرداخت
همیاری در لیست انتظار قرار میگیرند البته الزم است
بگویم این کار زمان بر است ،بودجه و قیر موجود است
و پیمانکار کار را انجام میدهد .مردم باید صبور باشند
شاید محلهای تا پایان سال آسفالت شوند شایدم تا سال
آینده در نوبت بمانند.
آسفالت شدهها

خاکی هستند خواست به شهرداری مراجعه کنند و بعد
از تشکیل پرونده در لیست نوبت آسفالت قرار گیرند.
وی عنوان کرد :لکه گیری و آسفالت تمام کوچهها را
در دستور کار داریم و امیدواریم تا پایان سال کار تعداد
زیادی از آنها به پایان برسد .اسفندیارپور؛ عضوشورای
شهر سیرجان در این باره گفت :کیفیت آسفالت در شش
ماهه ابتدای سال با آسفالت فصل سرما متفاوت است،
خیلی از کوچهها در زمان بارندگی مشکالت زیادی دارند
و اصال آسفالتی به خود ندیدهاند و ما خودمان قبول داریم
و لیست کوچههای آسفالت نشدهی شهر را از شهرداری
خواستهایم ،مثل محله محیاشهر و برخی کوچههای
خیابان وحید ،شهرک نظام مهندسی ،کوچههای بلوار
قائم ،شهرک سی بی جی ،خیابان بسیج ،خیابان حر،
خیابان و کوچههای مکی آباد و غیره که از این موارد

زیاد است .وی گفت :شهرداری در حال انجام کار است
و تا االن ۶۴کوچه فقط در مکی آباد آسفالت شده است.
اسفندیار پور در ادامه گفت :باید بگویم ،خیابان وحید
جدول گذاریاش در حال انجام است ،خیابان هجرت
جداولش تمام شده و در نوبت آسفالت است ،نواب در
انتهای پروژه آسفالتش است ،ابوفاضل شمالی ،جنوبی و
امام زاده احمد زیر سازی کامل و در نوبت است.

نمی توان معجزه کرد

اسفندیارپور گفت :نزدیک به  35سال است که شهرداران
اسبق برای آسفالت کار زیادی انجام ندادند و عمده
آسفالت انجام شده متعلق به شورای پنجم و شهردار
فعلی است جداولی که در برخی خیابانها وجود دارد که
قدمت چهل ساله دارد و پودر شده است ،پس نباید توقع
معجزه داشت و همشهریان باید صبور باشند تا کار انجام

در رابطه با آمار دقیق خیابانها و کوچههای آسفال 
ت
شده ،امین صادقی؛ رییس کمیسیون بودجه شورای
شهر سیرجان گفت :از ابتدای سال  99تعداد زیادی از
خیابانها و بلوارهای اصلی شهر آسفالت و همچنین بلوار
مکی آباد ،خیابان های وحید ،نواب و ابوفاضل نیز تا چند
روز دیگر شروع خواهد شد.
امین صادقی در ادامه افزود۱۲۰ :پرونده از سوی
همشهریان تکمیل و با پرداخت مبلغ همیاری در دستور
کار قرار گرفتند و چند روز گذشته نیز با پیمانکار جدید
جهت آسفالت این ۱۲۰مورد قرارداد بسته شده است که
اتمام پروژهها اسفند امسال است .وی اظهار داشت :اگر
تا پایان سال پروندهای کامل شود به پیمانکاری دیگر
سپرده میشود و آسفالت نشدن کوچهها به دلیل کم
کاری همشهریان در تشکیل و تکمیل پرونده است وگرنه
هیچ پروندهای در نوبت نداریم و پیمانکار همه پروندهها
مشخص شده است و امیدواریم سطح باالیی از معابر
اصلی و کوچهها تا انتهای سال جاری آسفالت شوند.

با هدف ساماندهی و بهسازی معابر شهری صورت گرفت است:

اجرای عملیات آسفالت خیابان نواب با مساحت بیش از  8800مترمربع
به گزارش واحد خبر و امور رسانه مدیریت ارتباطات شهرداری
سیرجان  ،دکتر رضا سروش نیا شهردار سیرجان با اشاره به اینکه
معابر اصلی و فرعی شهر از نظر آسفالت در اولویت قرار دارند ،گفت:
از آنجایی که تامین امنیت شهروندان هنگام عبور و مرور و ساماندهی
ی شود،
ی محسوب م 
وضعیت معابر یکی از مهمترین وظایف شهردار 
عملیات بهسازی و روکش آسفالت معابر به طور منظم به منظور
افزایش رفاه شهروندان و مناسب سازی محیط شهری در حال انجام
است .وی افزود :توجه به کیفیت معابر به عنوان شریانهای اصلی
شهر تاثیر بسزایی در هدایت و کنترل ترافیک شهر خواهد داشت،
از این رو اهمیت و ضرورت اجرای این پروژه ها جهت تامین رفاه
شهروندان ،بسیار مهم و ضروری است.شهردار سیرجان ادامه داد:
در این راستا عملیات آسفالت خیابان نواب با مساحت  8800متر
مربع و با هزینه ای به مبلغ  950میلیون تومان صورت گرفت.
همچنین رضا سروش نیا با اشاره به بحث مهم آسفالت معابر
شهری و روند افزایش قیمت قیر خاطرنشان کرد :مجموعه شهرداری
سیرجان در سال گذشته و سالجاری تمام توان و تجهیزات خود
را به کار گرفت و توانستیم با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت
نامطبوب افزایش قیمت قیر نسبت به ماه های اخیر ،ترمیم و روکش
آسفالت بسیاری از معابر سطح شهر را انجام دهیم که در همین
راستا بسیاری از کوچه ها و مسیرهای اصلی سطح شهر تحت
پوشش اجرای عملیات آسفالت قرار گرفته است.

وی نهاد شهرداری را یک نهاد مردمی با چالش های مالی زیادی
دانست و یادآور شد :در راستای ارایه خدمات مطلوب به شهروندان
و نیز به حداقل رساندن نارساییهای شهری ،عملیات آسفالت معابر
سطح شهر به طور جدی در دستور کار شهرداری قرار دارد که از
ابتدای سالجاری تاکنون بالغ بر  40معبر عمومی (کوچه و خیابان)
در قالب بیش از  108هزار مترمربع آسفالت و با اعتباری بالغ بر 98
میلیارد ریال اجرا شده است.
شهردار سیرجان تصریح کرد :اجرای آسفالت از پروژههای
اولویتداری است که باید عالوه بر کیفیت ،به روند اجرای آن نیز
توجه کرد و مجموعه شهرداری با توجه به شرایط نامطلوب اقتصادی
و گرانی قیر ،رویکرد مشخصی اجرا کند .بنا بر این گزارش ،خیابان
اصناف ،خیابان ابوریحان ،کوی المهدی ،خیابان اباذر غفاری،
پیست اسکیت پارک مسافر ،خیابان خیام ،خیابان یاسمن ،شهرک
ابوالفضل و آب واقع در کوی آباده ،بلوار حمزه سید الشهدا واقع در
کوی مکی آباد ،شهرک اندیشه واقع در بلوار شیخ فضل ا ...نوری،
الين غربی و شرقي بلوار هجرت از تقاطع بلوار سيداحمد خميني تا
تقاطع بلوار شهید عباسپور ،انتهای بلوار قاآنی ،محوطه اطراف یگان
حفاظت فرودگاه سیرجان ،خیابان مولوی ،بلوار سیداحمد خمینی،
خیابان امیرکبیر ،انتهای شهرک ثارا ،...شهرک اسفندقه ،بلوار شهید
عباسپور ،شهرک امام حسین(ع) و خيابان ابن سينا از جمله معابر و
مناطقی است که طی  5ماه اخیر تحت پوشش عملیات آسفالت قرار

گرفته و هم اکنون نیز معابری همچون خیابان  15خرداد ،بلوار مالک شهردار سیرجان بهسازی آسفالت معابر را یکی از مهم ترین
اشتر ،خیابان خواجه نظام الملک ،خیابان صائب ،بلوار فاطمیه (از مطالبات شهروندان اعالم کرد و گفت :با توجه به اهمیت این
تقاطع بلوار مالک اشتر تا تقاطع بلوار نماز) و الین غربی بلوار نماز موضوع ،آسفالت ریزی و لکه گیری آسفالت معابر اصلی و فرعی
شهر به طور اولویت بندی در دستور کار قرار دارد
در دستور کار اجرای عملیات آسفالت قرار دارد

