بازدیدفرماندار
ویژه از
اداره دامپزشکی

فرماندار ویژه شهرستان سیرجان در راستای برنامه هفتگی و بازدید از ادارات و دستگاههای اجرایی
شهرستان ،از اداره دامپزشکی بازدیدکرد .بهاالدینی؛ معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان سیرجان
گفت :کارکنان اداره دامپزشکی تمام تالش خود را در راستای افزایش سطح بهداشت عمومی جامعه انجام
میدهند و این فعالیتها در حالی انجام میشود که این افراد در معرض بیشترین خطر ابتال به بیماریهای قابل
انتقال از دام به انسان هستند ،ولی این مورد هیچگاه سبب کم کاری یا کاستی در کار این افراد نشده است.
دکتر زینلی؛ رییس دامپزشکی نیز به بیان برخی مشکالت این مجموعه و رفع آنها پرداخت.

3

شهر

شماره 633
 24دی 1399

سرما تا پایان هفته در کرمان رنگ می بازد

کارشناس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان گفت :آسمان استان کرمان صاف تا کمی ابری است ،گفت :برای امروز جوی
نسبتا آرام پیش بینی می شود .او افزود :افزایش تدریجی دما و کاهش شدت سرما تا پایان هفته در سطح استان کرمان پیش بینی میشود.
سالجقه بیان داشت :برای جنوب شرق استان کرمان نیز در بعضی ساعات وزش باد دور از انتظار نیست .وی تصریح کرد:در حالی که
مردم منوجان طی  ۲۴ساعته گذشته با  ۲۲درجه سانتیگراد ،گرمترین روز را در استان پشت سر گذاشته اند ،شهربابک با دمای  ۱۱درجه
سانتیگراد زیر صفر ،سردترین نقطه استان بوده است .وی حداقل دمای شهر کرمان را  ۱۰درج ه سانتیگراد اعالم و تصریح کرد :دما در
گرمترین ساعات خود به  ۱۶درجه سانتیگراد میرسد.

گزارش

گزارشی از مشکالت ساکنان شهرک برق:

شهرک برق ،جدا افتاده از آبادی

لیال گلزاری

ِ
شهرک سیرجان.
شهرک برق ،بیرونیترین
در بزرگراهی به سمت کرمان ،پرتردد و
شلوغ ،بدون ایمنی و اطمینان .سالهاست
که از احداث و ساخت آن گذشته است و
اما همچنان ورودی و خروجی درستی برای
آن در نظر گرفته نشده است .ساکنان هر
روز با ترس و لرز از این گذر عبور میکنند
تا به مرکز شهر برسند و برگردند .سالهاست
مشکل سند خانههایش پابرجاست .چرا که بنا
به ادعای مسووالن ،روی سفره زیرزمینی آب
شرب شهر قرار گرفته و امکان آلودگی آب
شرب شهری ،میرود .پس سند خانههایش
هم مشکل دارد.
اختالف اداره برق و شهرداری ،علت بیسند
بودن خانه ها

به شهرک رفتیم و پای صحبت ساکنین این
شهرک نشستیم« .هر سال به ما این وعده
داده می شود که مشکل سند خانه هایمان
حل می شود ،حتا نماینده هم پیگیر این قضیه
بوده و این امید را به ما داده که حل خواهد
شد .اما نکتهای که اخیرا به ما گفته شده این
است که تاخیر در واگذاری سندها به دلیل
اختالف مالی بین ادارهی برق و شهرداریست.
و این گونه گفته اند که شهرداری به اداره
برق بدهکار است و این وسط باید یا هزینه را
بپردازند یا این که بخشیده شود تا خانههای
این شهرک ،سنددار شوند .واال نمیدانیم این
مشکل چگونه حل خواهد شد که مشکالت
اهالی رفع گردد».
نه نگهبانی و نه دوربینی برای حفاظت از شهرک

دیگری میگوید« :شهرک برق عابر بانک
ندارد .مدتی نگهبان داشتیم و اهالی شارژ
ماهیانه را پرداخت می کردند تا به این نگهبان
داده شود ،اما مدتیست که این شارژها
پرداخت نمی شود و دیگر نگهبان ندارد .چون

کمبودگازمایعوصفهایطوالنی

عکسها :سید محسن فروزنده

این شهرک خارج از شهر واقع شده و این جزو
اساسی ترین نیازهای شهرک است .بعد از
رفتن نگهبان ،دوربینها هم دزدیده شدند و
این شهرک فاقد امنیت و کنترل شده است،
هرچند ناامنی زیادی در این شهرک نیست
اما اگر اتفاقی رخ دهد ،دست مان به جایی
بند نیست».
شهرکی بدون فضای سبز و پارک

«خط واحد به این شهرک تعریف نشده و
باید با ماشین شخصی تردد کنیم .حتا همان
تاکسی هم برایش به صرفه نیست که از اینجا
عبور کنند و آژانسها هم هزینهی زیادی
میگیرند .اگر میخواهیم در این شهرک ساکن
شویم کوچه های خاکی زیادی هم دارد که به
دلیل هزینهی باالیی که باید ساکنین بپردازند،
هنوز آسفالت نشده .چرا که ساکنین قادر به
پرداخت این هزینه نیستند .محوطه و زمین
چمنی برای بازی هم این شهرک ندارد .پارکی
نیست که بچه ها در آن بازی کنند .هرچند
یک پارک داشت که در محدودهی پست برق
بود ،اما همان هم مالک شخصی پیدا کرد و
دور آن حصار کشیده شد و شهرک مان بدون

پارک ماند .حتا باشگاهی هم ندارد که اهالی
بتوانند ورزش کنند .درختکاری آن چنانی هم
صورت نگرفته ،هر چه درخت هست اهالی
کاشتهاند و آبیاری می کنند .سگهای ولگرد
در این شهرک بیداد میکنند ،گلههای سگ
هر روز به دنبال غذا می گردند».
دور برگردان یا مسیر خالف تا فلکه کشتی

«واقعا یک ورودی درست و حسابی و یا دور
برگردان اساسی برای این شهرک در نظر گرفته
نشده است .به خصوص اگر از سمت کرمان،
قصد ورود به شهرک را داشته باشی ،هیچ راهی
برای آن نیست و باید دور فلکه کشتی دور بزنیم
و سپس وارد شهرک برق شویم .این از لحاظ
ترافیک ،نیاز به به طرح هایی دارد که مشکالت
اهالی را کاهش دهند .حتا یک سرعتکاه هم،
قبل از ورودی آن و روی بزرگراه ،تعبیه نشده
که سرعت خودروها کاهش پیدا کند و ورود
خروج به این شهرک خیلی خطرناک است و
هر روز شاهد تصادفات زیادی در این مسیر
هستیم و دلهره و اضطراب همیشه همراه اهالی
این شهرک وجود دارد .کاش مسووالن کمی به
فکر بودند».

خبــر

اعتباراتی برای اصالح ترافیکی

مشکالت این شهرک را با پور مهدی آبادی،
معاون واحد فنی و شهرسازی شهرداری بازگو
کردیم .وی با اشاره به این که این جزو وظایف
واحد ترافیکیست ،عنوان کرد« :به منظور
اصالح ترافیکی در برخی نقاط شهر ،تامین
اعتباری صورت گرفته است .این نقاط شامل،
ورودی شهرک ثارا ،...کمربندی بلوار شاهد،
شهرک سیبیجی و برخی نقاط دیگر شهر
است .اما اولویتبندی به عهدهی واحد ترافیک
شهر است و دو قرارداد در این رابطه منعقد شده
و در مرحلهی انتخاب پیمانکار قرار دارد».
اصالح ترافیکی ورودی شهرک برق ،در
بودجهی سال آینده

برای اطالع از جزییات ،با مسوول واحد ترافیک
شهرداری تماس با خراسانی ،در این رابطه
چنین گفت« :به کمبود بودجه برخوردیم و
اصالح ترافیکی شهرک برق به سال آینده
موکول میشود » .خراسانی در رابطه با اصالح
ترافیکی سایر نقاط شهر ،چنین توضیح داد:
«نقاطی همچون میدان مادر ،ورودی شهرک
الله و ورودی شهرک ثارا ...در اولویت قرار دارند

و سایر نقاط را در بودجهی سال آینده تعریف
میکنیم».
وی در رابطه با ورودی شهرک برق گفت« :این
نقطه نیاز به جدول گذاری دارد که خاک ریزی
و خاکبرداری که هزینهی این عملیات عمرانی
را به سال آینده محول کردیم .اما در رابطه
با ورودی شهرک سی بی جی باید بگویم که
مشکلی ورودی این شهرک ندارد .دوربرگردانی
برای این مسیر تعریف شده اما به این دلیل که
برخی خودروها خالف جهت حرکت میکردند
و در این مسیر سرعتگاهی برای آرامسازی
سرعت در نظر گرفته نشده بود و به طور موقت
مسدود شده که پس از نصب سرعتکاه که
تا اوایل بهمنماه صورت خواهد گرفت ،این
دوربرگردان باز خواهد شد .اما در رابطه با ورودی
باسفهرجان ،که این هم جزو وظایف شهرداری
نیست و بخشداری و فرمانداری باید به مشکالت
ترددی این مسیر سر و سامان دهند و ورودی
بلوار شاهد از سمت شیراز ،مشکل دکلهای
برق است که در غرب بلوار شاهد قرار دارند که
باید این اصالحات صورت گیرد تا مشکالت این
قسمت ها رفع گردد».

مهر :چند روزیست که تهیه گاز مایع نیز برای مردم سیرجان
مشکالتی را ایجاد کرده است و مردم ساعتها در صفهای
طوالنی در سرمای زمستان میایستند تا بتوانند یک یا دو
کپسول گاز به دست آورند .این مشکل به ویژه برای مردم
مناطقی که فاقد شبکه گازرسانی هستند با توجه به اینکه
سیرجان یکی از مناطق سردسیر استان کرمان است ،بیشتر
نمود پیدا میکند .به همین منظور به تنها شرکت توزیع گاز
مایع شهرستان سیرجان مراجعه کردم و مشکالت را از مردم و
مسئوالن جویا شدم.
فروش سیلندرهای گاز در بازار آزاد با قیمتهای گزاف
یکی از افراد حاضر در صف دریافت گاز مایع که از روستا به
سیرجان آمده است ،اظهار کرد :از ساعت  ۶صبح به شرکت
توزیع گاز مراجعه کردهام و االن حدود سه ساعت منتظر هستم.
وی ادامه داد :در روستای ما گاز شهری نیست و ما با کپسول
زندگی میکنیم و االن در سرمای زمستان برای گرم کردن خانه
و پخت و پز نیاز به کپسول گاز داریم .مدتی است که با کمبود
کپسول گاز مواجه هستیم و به سختی موفق به تهیه یک یا
دو کپسول میشویم از مسئوالن تقاضا داریم که این مشکل را
سریعتر رفع کنند.
یکی دیگر از حاضران در این صف هم چنین گفت :نمایندگیها
کپسولها را از شرکت توزیع دریافت میکنند و تعدادی را در
نمایندگی به فروش میرسانند و مابقی را در بازار آزاد به قیمت
گزاف تا  ۶۰هزار تومان به فروش میرسانند.
لزوم افزایش سهمیه سیلندر گاز سیرجان
در پایان به سراغ مسئول شرکت توزیع گاز مایع سیرجان رفتم و
علت کمبود این روزهای گاز مایع را جویا شدم که اصغر کوثری
گفت :ما گاز را از تأسیسات اصفهان تهیه میکنیم که اکنون در
حال تعمیرات است و سبب کمبود سهمیه ما شده است.
وی ادامه داد :همچنین افزایش مصرف گاز به علت سرمای هوا
و کاهش دما و سیستم ثبت نام اینترنتی سبب ایجاد مشکل
برای مردم شده و بسیاری از مشاغل ،کسب وکار ها و خیلی
از خودروها نیاز به گاز مایع دارند.کوثری بیان کرد :مردم با این
سیستم ثبت نام اینترنتی برای تأمین کپسول با مشکل مواجه
میشوند و از مسئوالن مربوطه تقاضا داریم که با افزایش سهمیه
و حذف ثبت نام اینترنتی مشکل مردم را رفع کنند.
مشکل از هر کجا که باشد در نهایت این مردم هستند که به
ویژه در مناطق فاقد شبکه گازرسانی در سرمای سرد زمستان
مجبورند ساعتها برای دریافت سیلندر گاز به انتظار بایستند
و این وظیفه مسئوالن است که هر چه سریعتر برای رفع این
مشکل گامهای اساسی بردارند.

جناب آاقی

مهندس رامین سارنگ

مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر
کسب عنوان صادرکننده نمونه سال  99توسط شرکت سرمایه گذاری و توسعه
گل گهر و دریافت لوح تقدیر در مراسم گرامیداشت بیست و چهارمین سالروز
ملی صادرات را خدمت شما تبریک و تهنیت عرض نموده ،از خداوند متعال
موفقیت روزافزون و پیشرفت جنابعالی را خواهانیم.

شرکت توسعه ،عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد ؛

« انجام مطالعات ژئوتکنیک در طراحی پروژه های منطقه گل گهر»

را به شرکت های مشاور که دارای حداقل پایه  3تخصص ژئوتکنیک در گروه تخصص های مشترک می باشند ،واگذار
نماید .لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ  1399/10/20به سایت این شرکت به

آدرس www.ggz.ir

مراجعه نمایند.

 _1آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات :ساعت  13:30مورخ 1399/10/29
_2شركت در قبول يا رد پيشنهادات مختار است.
_3سپرده شرکت در مناقصه  150،000 ،000 :ریال

_4هزينه درج آگهي به عهده ي برنده مناقصه مي باشد.
_5كليه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذكر گرديده است.
_6محل تحويل اسناد و پيشنهادات :سيرجــــــــان_كيلومتر  50محور سيرجــان _شيــــــــراز

قالــی محلــی
دستبـافسیرجانی

شركت معدني وصنعتـــــي گل گهر _ساختمـــــان هاي هلدينگ مستقـــــر بر تپـــه ،بلـــوك 5
(شركت توسعه ،عمران و مديريت منطقه گل گهر)
_7تلفن جهت هر نوع هماهنگي  - 0913 142 0642 :آقای بلوردی(به غیر از ایام تعطیل)

(نو و دست دوم)شما را خریداریم.

دمرییت امور حقوقی و رقار داداه

09917665969
برگ واگذاری یک قطعه زمین
به شماره  232مورخ 1359/1/17

به پالک  278فرعی از  2312اصلی
واقع در بخش  35کرمان واقع

لوله بازکنی اعتماد

بازکردن لوله های فاضالب
توالت  ،آشپزخانه و . . .

 -0913 669 6216رضایی

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

09135320842 -09132794372

در بلوار چمران مفقود گردیده،
از یابنده تقاضا می شودبا شماره

 09131781018تماس حاصل
نماید در غیر این صورت پس از یک
هفته ،برگ واگذاری مذکور

از درجه اعتبار ساقط می باشد

برگ سبز خودروی لیفان 820
مدل  ،1395به رنگ سفید
به شماره پالک  671ج -55ایران10

بنام مجتبی دعاگویی
با مالکیت فعلی حسین آباده ای
مفقود گردیده و
از درجه اعتبار ساقط می باشد

