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5 فردای کرمان: خبر تقسیم استان کرمان به سه استان سبزواران، سمنگان و کرمان باز هم با نزدیک شدن 
به زمان انتخابات بر سر زبان ها افتاده است و این روزها در فضای مجازی دست به دست می شود. مدیرکل 
روابط عمومی استانداری کرمان اما با تاکید بر این که دولت هیچ برنامه ای برای تقسیم استان کرمان ندارد، طرح 
این گونه مباحث را سیاسی دانست و گفت که هر زمان به انتخابات نزدیک می شویم بحث تقسیمات استان مطرح 
می شود و مردم نباید به این موضوع توجه کنند.  تقی زاده درباره ی انتشار اخباری گفت: »دولت هیچ برنامه و 

مطالعه ای برای تفکیک استان کرمان ندارد«. »چنین اظهاراتی هیچ گونه پایه و اساسی ندارد«.

 دولت برنامه  ای 
برای تقسیم 
کرمان ندارد 

پیش  که  گرفته  کارخانه ای  نام  از  را  نامش 
هنوز  و  داشته  وجود  شهرک  این  ایجاد  از 
هم  هنوز  که  کارخانه ای  دارد.  وجود  هم 
فعالیت دارد. نام این شهرک در واقع شهرک 
رضا)ع(  امام  بلوار  انتهای  پل  از  غرضی ست. 
که  می رسی  اول شهرکی  به  می روی  باال  که 
آپارتمان های رنگ و رو رفته ، سمت راستش 
سمت  آجری  ویالیی  خانه های  و  دارد  قرار 
چپش. دو خیابان و چند کوچه آسفالت دارد 
و سه خیابان خاکی منتهی به کوچه های اکثرا 

خاکی.
شهرک  این  مشکالت  از  گزارش  تهیه  برای 
که جلب  چیزی  اولین  می شوم،  آن  وارد  که 
نظر می کند، خالف رفتن خودروها در ورودی 
خلوت  خاطر  به  البته  که  است  شهرک  این 
باشد  پوشی  چشم  قابل  شاید  شهرک  بودن 
گرچه همین خلوتی ممکن است گاه فریبنده 
باشد و موجب سر به هوایی های فاجعه بار در 

رانندگی شود. 
با  که  ولگرد  سگ های  از  است  پر  شهرک 
اطراف سطل های  در  انباشته شده  زباله های 
اهالی  گرچه  می کنند.  تغذیه  زباله  بزرگ 
سر  گاهی  جز  ندارد  مزاحمتی  می گویند 

کردن  پال  و  پخش  و  پاره  و  شبانه  صدای  و 
هم  آن  که  خانه ها  در  دم  زباله ی  کیسه های 
به خاطر سهل انگاری خود افراد است زیرا سر 

موعد کیسه زباله شان را بیرون نمی گذارند.
یکی از اهالی شهرک عمده ترین مشکلش را 
می داند:  عمومی  نقل  و  حمل  سامانه ی  نبود 
»هرکس اینجا ساکن است، حتمن باید ماشین 
داشته باشد وگرنه با توجه به دوری شهرک از 

مرکز شهر، کالهش پس معرکه است.«
می پرسم چرا مگر خط واحد یا تاکسی نیست؟ 
جواب می دهد: »خط واحد که دارد اما منظم 
باز  حساب  خیلی  نمی شود  رویش  نمی آید. 
باید  نیست.  اینجا  ابدا  که  هم  تاکسی  کرد. 
آنجا  بروی و  تا سر میدان ورودی شهر  پیاده 

هم سوار شخصی بشوی.
مزاحمت  گاهی  زنان  برای  هم  شخصی ها   
ایجاد می کنند. اگر شب باشد که مزاحمت ها 
بیشتر هم هست. حاال اگر بدشانس باشی یک 
هم  شهرک  بی آزار  سگ های  حتا  دیدی  باره 

یک شب به جمع مزاحمان اضافه شدند.«

بدانیم  که  می شود  دوچندان  وقتی  مشکل 
نیازهای  از  خیلی  تهیه  برای  شهرک  اهالی 
خودشان ناچارند به مرکز شهر بروند. یعنی به 
جز دو سوپرمارکت و دو آرایشگاه زنانه، شهرک 
مرکز خرید دیگری ندارد. یعنی از خرید یک 
نان ساده تا خرید میوه و سبزی و دارو و دیگر 
خریدهای ضروری باید از شهرک به مرکز شهر 
ماشین،  نداشتن  صورت  در  هم  آن  که  رفت 
مشکل رفت و برگشت وجود دارد. پیاده که راه 

دور است و گذشتن از پل خطرناک.
 تاکسی هم که نیست. حتا آژانس ها هم تمایلی 
به آمدن به این شهرک ندارند. برای برگشتن 
به  می گویند.  باالی  کرایه های  هم  شهرک  به 
گفته  اهالی، شهرک یک نانوایی داشته که به 
فروش  بودنش  پرت  و  بودن  بدنشانی  خاطر 
نکرده و زود بسته شده است. مرغ فروشی هم 

همین طور. باز شده و دوام نیاورده.
چهارتا  سه  شهرک  این  در  جایش  به  اما   
چه؟  برای  است  مشخص  که  امالکی ست! 
از  هم  آن  خانه.  داللی  راه  از  کاسبی  برای 
پیش  پول  کمبود  خاطر  به  که  کسانی  جیب 

و توان ضعیف شان در پرداخت کرایه، ناچار به 
امسال  ویژه که  به  این شهرک کوچ کرده اند. 
این  خانه های  کرایه  قیمت   تعجب  کمال  در 

شهرک هم گاه با مرکز شهر برابری می کند!
جنس  از  مشکلش  اما  ساکنان  از  دیگر  یکی 

برای  چرا  که  دارد  گالیه  او  است.  دیگری 
بیمارستان  به  منتهی  خیابان  جدول کشی 
ماه  چند  کار  اما  شده  کاری  و  کند  گل گهر، 
اینجا  »ما  شده:  رها  خود  حال  به  تمام  نیمه 

کلی خاک خوردیم. 

پارک  خانه  حیاط  توی  را  ماشین مان  شب 
با ماشین  نمی تونیم  فردایش دیدیم  و  کردیم 
از  بعد  بودند.  کرده  برداری  گود  بیایم.  بیرون 
چند وقت رسیدگی نکردن به اینجا، خوشحال 
شدیم و گمان کردیم قرار است چشم مان به 
و  جو  با  تمیز  خیابانی  و  آسفالت  سیاه  رنگ 
اما بدترمان شد. االن  درختکاری روشن شود 
ول  طوری  همین  را  اینجا  است  ماه  چند 
کرده اند و رفته اند. باران که می آید گل و ال به 

اینجا سرازیر می شود.«
در  شهرک  به  توجه  از  اهالی  از  دیگر  یکی   
آستانه انتخابات سال گذشته مجلس می گوید: 
چیزها  این  و  آسفالت  می گویند  »همیشه 
ربطی به نماینده ندارد و کار شهرداری است. 
اما پارسال پیش از انتخابات یکی از کاندیدها 
برای جذب رای ساکنان اینجا آمد و قول هایی 
شهرداری  هم  قول ها  همان  با  همزمان  داد. 
اینجا چند تا درخت کاشت و وسیله بازی در 
بود که  انتخابات  از  اما پس  پارک نصب کرد. 
چندانی  رسیدگی  مکه.  حاجی  حاجی  دیگر 
نشد. پارک هم که اگر بگویم نبود بهتر بود از 
آن حرف هاست اما فرهنگ برخی مردم آن قدر 
بازی  پایین است که وقتی بچه ات را می بری 
کند، می بینی توی سرسره تخمه شکسته اند! 
ناچاری بچه ات را در حالی که گریه می کند به 

روز داخل ماشین ببری.«

بی انصاف نباشیم
توسط  شده  مطرح  گالیه های  برخی  گرچه 
خود  فرهنگ  به  برمی گردد  شهرک  اهالی 
پیدا  بهبود  فرهنگی  کار  با  فقط  و  ساکنان 
به  مربوط  که  را  دیگر  مشکالت  اما  می کند 
از اهالی شهرک که  با یکی  شهرداری می شد 
مطرح  است،  شهرداری  کارکنان  از  همزمان 
از  برخی  انتقادهای  قبول  ضمن  او  می کنم. 
بی انصاف  »نباید  می گوید:  محلی هایش  هم 
وظیفه  برخالف  شهروندان  برخی  اگر  باشیم. 
نمی دارند،  نگه  تمیز  را  پارک  شهروندی شان 

مشکل از شهرداری نیست. 
رفتگران  که  بود  پیش  هفته  یک  همین 
این شهرک  با جارو کل  زحمتکش شهرداری 
را رفتند و درختان شهرک هم هرس شد. اما 
حاال خود شما بروید ببینید این تمیزی کوچه 
را چه  آورده. آشغال  روز دوام  و خیابان چند 
کیسه های  ما.  خود  از  غیر  می ریزند  کسانی 
کوچه  در  مققر  وقت  سر  که  هم  را  زباله 
نمی گذارند. می ماند و توسط گربه ها و سگ ها 

پخش و پال می شود.«
زمان  و  دارد  واحد  او می گوید: »شهرک خط 
خدمت رسانی اش هم مشخص و منظم است. 
و به خاطر همجوار شدن شهرک با بیمارستان 
در دست ساخت گل گهر، قرار است به شهرک 
فقط  بشود.  ویژه  توجه  غرضی  و  سی بی جی 

کمی صبر الزم است«

مشکالت شهرک مشهور به سی بی جی؛

شهرکی بدون امکانات شهری
       گروه شهر

 فارس:  سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان اظهار داشت: موارد بستری قطعی مبتال به کرونا هم اکنون در بیمارستان های استان کرمان ۱۳۳ مورد 
است که در حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان  ۹۰ نفر، حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ۸ نفر، حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ۱۳ نفر، حوزه 
دانشگاه علوم پزشکی بم ۶ نفر و حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان ۱۶ نفر بستری هستند. وی تعداد کل موارد بستری مثبت کرونا در استان کرمان 
از ابتدا تاکنون را ۱۶ هزار و ۶ نفر  و موارد جدید بستری در ۲۴ ساعت گذشته در بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی استان کرمان را ۱۶ نفر شامل 
حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۸ مورد، و حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان ۴ مورد برشمرد. وی تعداد فوتی های قطعی ابتال به کووید ۱۹ در ۲۴ 

ساعت گذشته را  ۲ مورد و مجموع فوتی های کرونا از ابتدا تاکنون را ۲ هزار و ۴۳۱ نفر اعالم کرد.

خبــر
شمار مبتالیان به کرونا در کرمان از مرز ۱۶ هزار نفر گذشت

 پیاده که راه دور اسـت و گذشتن از 
پـل خطرناک. تاکسـی هم که نیسـت. 
حتـا آژانس هـا هـم تمایلـی بـه آمدن 
بـه این شـهرک ندارند. برای برگشـتن 
بـاالی  کرایه هـای  هـم  شـهرک  بـه 
می گوینـد. بـه گفتـه  اهالـی، شـهرک 
یـک نانوایـی داشـته کـه بـه خاطـر 
بدنشـانی بـودن و پـرت بودنش فروش 
نکـرده و زود بسـته شـده اسـت. مرغ 

فروشـی هـم همیـن طور. 

  عکس ها: سید محسن فروزنده

بیش از 100 مدل انواع مبلمان راحتی، کالسیک، اِل و سلطنتی تولیدی و بازار مبل امام علی )ع(

 میـــز و صندلی هــای باغــــــــی و ویالیـــی

تاب های ریلکسـی و تابهای سه نفره باغی و ویالیــی

میز LCD تمام MDF به قیمـت درب کارخانــــــه

 لطفا و حتما قبل از خرید 

قیمت ها را مقایسه کنید

تعطیل و روزاهی جمعه  باز هستیم
ایام 

 سرویس چوب کامل ویژه جهیزیه عروس شامل؛

رختکن،جاکفشی
پا تختیمیز جلو مبلیمیز ناهارخوری

کمد لباسی

بوفه بزرگ

تشک طبی فنری سرویس خواب
میز آرایش مبـــل

در این شرایط اقتصادی هوای شما را داریم شرایط نقد و اقساط به مدت محدود

 انتهای بلـوار اصلی حجــت آبــاد  
     تلفـن تماس : 

0 9 1 2 4 1 5 8 0 0 همگی یکجا : 24/500/000 تومان1

عملیات سنگفرش پیاده راه خیابان امامزاده احمد)ع( و ابومسلم
جدولگذاری خیابان طالقانی جنوبی و خیابان وحید

به گزارش واحد خبر و امور رسانه مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان، 
اینکه عملیات سنگفرش پیاده راه خیابان  بیان  با  نیا  دکتر رضا سروش 
امامزاده احمد و ابومسلم به منظور تسریع در روند پیشرفت عملیات عمرانی 
و تکمیل این پیاده راه آغاز شده، اظهار داشت: خیابان امامزاده احمد و 
ابومسلم از خیابان های اصلی و پرتردد شهر سیرجان است و به منظور 
 ارتقاء کیفی فضای شهری پیاده محور کردن آن در سالجاری آغاز شد.

وی افزود:حفظ هویت هسته مرکزی شهر، کاهش بار ترافیکی، حفظ و زیبایی 
محیط زیست شهری، رونق کسب و کار، افزایش مراودات اجتماعی و ایجاد 
 فضایی با نشاط برای شهروندان از اهم اهداف بهسازی پیاده راه خیابان ها است.
  اجرای عملیات عمرانی جدولگذاری خیابان طالقانی جنوبی و خیابان وحید

پروژه های عمرانی  و  اقدامات  انجام  تداوم  بر  اشاره  با  شهردار سیرجان، 
شهرداری، از اجرای عملیات زیرسازی و جدولگذاری خیابان طالقانی جنوبی 
و خیابان وحید خبر داد و به دیگر اقدامات عمرانی در حال انجام در زمینه 
ارتقای کیفی معابر سطح شهر اشاره کرد و ادامه داد: به منظور بهسازی و 
ساماندهی معابر و بهبود وضعیت کیفی خیابانها، اقدامات متعددی در سطح 

شهر اجرایی می گردد که می توان به جدولگذاری خیابان طالقانی جنوبی، 
خیابان وحید و حاشیه فضای سبز بلوار قائم، زیر سازی الین جنوبی بلوار 
انجام آسفالت جدید  در سطح شهر اشاره کرد.  آباد جهت   حمزه مکی 
شهردار سیرجان، در خاتمه با بیان اینکه در صورت فراهم بودن شرایط 
جوی برای اجرای پروژه های عمرانی، این اقدامات در سطح شهر تداوم 
خواهد یافت، بیان داشت: هدف از بهسازی وضعیت معابر شهری، تسهیل 
در عبور و مرور وسایل نقلیه و عابرین، رسیدن به استانداردهای مطلوب 
شهری و نیز افزایش رضایتمندی شهروندان است که در صورت مساعد 
بودن شرایط جوی این اقدامات در حوزه پروژه های عمرانی، لکه گیری 
. داشت  خواهد  ادامه  روسازی  پیاده  و  جدولگذاری  ریزی،  آسفالت   و 
ترافیکی بار  کنترل  برای  معابر  هندسی  ساختار  اصالح   اجرای 

هندسی  ساختار  اصالح  اجرای  از  سیرجان  شهردار 
داد خبر  شهر  سطح  در  فرعی  و  اصلی  معابر   برخی 

دکتر رضا سروش نیا با اشاره به اینکه اصالح هندسی معابر با هدف کنترل 
بار ترافیکی انجام می شود، اظهار داشت: از جمله اساسی ترین مسائل 

در حوزه حمل و نقل اصالح هندسی معابر، میادین و تقاطع های سطح 
شهر است که در راستای روان سازی ترددهای شهری و کاهش ترافیک و 
تصادفات صورت می گیرد، اصالح هندسی و جدولگذاری ترافیکی میدان 
مادر، انتهای بلوار سید احمد خمینی، تقاطع بلوار شیخ فضل اهلل نوری 
بلوار قدیم مکی آباد از جمله این معابر است.  و خیابان سلیمان خاطر، 

در  نقل  و  حمل  های  سیستم  امروزه  که  این  بیان  با  نیا  سروش 
داشت:  اظهار  گیرد،  می  قرار  بررسی  مورد  یکپارچه  صورت  به  شهرها 
و  معابر  دیگر  بر  تواند  می  شهر  از  ای  نقطه  در  نقل  و  نابسامانی حمل 
هندسی  اصالح  به  نیاز  رو  این  از  بگذارد،  اثر  نیز  ترافیکی  های  بخش 
های  اصالح  که  کرد  توجه  باید  و  شود  می  احساس  جدی  طور  به 
منافاتی  تفصیلی  های  طرح  اساس  بر  جدید  معابر  بازگشایی  با  مذکور 
روند. پیش  هم  کنار  در  و  موازی  به صورت  باید  موضوع  این  و   نداشته 

شهردار سیرجان، افزود: در این راستا اصالح هندسی معابر و تقاطع ها یکی 
از اصلی ترین کارهای مدیریت ایمنی و مهندسی ترافیک است.


