بیمارستان های
سیرجان دیگر
تخت خالی ندارد

غالمرضا جهانشاهی اظهار کرد :دیگر در بیمارستان امام رضا (ع) سیرجان هیچ تخت خالی نداریم و در
شرایط سختی قرار گرفته ایم .وی ادامه داد :اکثر بخشهای بیمارستانهای امام رضا (ع) و دکتر غرضی
به بستری بیماران کووید اختصاص یافته و امیدواریم بیش از این با بحران روبرو نشویم .وی افزود :کادر
درمان از مردم شهرستان سیرجان استدعا دارند که دستورالعملهای بهداشتی را کام ً
ال رعایت کرده تا
خدای ناکرده پشیمان نشویم .جهانشاهی یادآور شد :امیدواریم با زدن ماسک و عدم حضور در دورهمی
ها و مراسم قدردان زحمات این قشر پر تالش باشید.
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هکتار زمین کشاورزی در سیرجان رفع تصرف شد

خبــر

ایرنا :عملیات آزادسازی  ۶هکتار از زمین های کشاورزی شهرستان سیرجان با حکم دادستان روز دوشنبه انجام و حصارکشی
غیرمجاز و مناطقی که تغییرکاربردی یافته بود تخریب شد .این عملیات در روستای باسفهرجان بخش مرکزی شهرستان سیرجان
انجام شد.مدیر جهاد کشاورزی سیرجان در این زمینه گفت :در اجرای تبصره  ۲ماده  ۱۰قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ
ها و حسب دستور دادستان عمومی و انقالب شهرستان سیرجان حصارکشی شش هکتار زمین کشاورزی در روستای باسفهرجان
که به صورت غیرمجاز تغییر کاربری داشت تخریب شد .اکبر محمودآبادی ارزش این اراضی را بالغ بر  ۱۲۰میلیارد ریال عنوان و
از مردم درخواست کرد هرگونه اقدام تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی را به سامانه  ۱۳۱اعالم کنند.

گزارشی از یکی از محالت حاشیهای شهر؛

حال و روز ناخوش محله مکیآباد

معظمه صادقی

مکی آباد یکی از محالت حاشیه شهر سیرجان
است که ساکنین این محله مورد بیتوجهی
مسوولین واقع شدهاند محله ای که حتی یک اداره
از این شهر سهمش نشده تا به بهانه همان اندکی
رفت و آمدهایی در جهت ارتقای فرهنگ این
محله شود .محلهایی که فرهیختگان زیادی از آن
به پا خواستهاند و مسوولین زیادی در آنجا زندگی
میکنند .از همین روی گزارشی اجمالی از مشکالت
این محله در پی می آید.
راه صنعت از مکیآباد میگذرد

شاهبداغی؛ فعال رسانه که خود بزرگ شدهی
محلهی مکی آباد سیرجان است او از مشکالت این
محله اینگونه میگوید :اولین مشکل عدم اجرای
پروژهی زیر گذر صنعت است .اینجا تقاطعی بسیار
خطرناک دارد ،روزی نیست که تصادفی نباشد،
کلنگ احداث زیرگذر را زدند اما آن را نصفه به حال
خود رها کرده و گفتند زیرگذر طرح غیرکارشناسی
بوده و باید اصالح هندسی شود و چهارراه باز شد.
دالهای بتنی را گذاشتند و چندین میلیارد خرج
شد و آسفالت کردند و گفتند اصالح هندسی
میشود ولی متاسفانه پس از گذشت چندین سال
هنوز که هنوز است هیچ کاری انجام نشده و مردم
شاکی هستند و تنها دلیل آن تملک امالک شخصی
این محدوده است.
محلهی بیپارک و بوستان

مشکل بعد نبود بوستان و پارک است .درحال
حاضر مکیآباد سه پارک دارد ،پارک غدیر که به
چمن آن رسیدگی نمیشود ،روشنایی ندارد ،وسایل
تندرستی و بازی ندارد و حتی یک آب سردکن هم
ندارد ،پارک بعدی رو به روی حسینیهی مکیآباد
است که متاسفانه فقط جدول گذاری شده و چند
درخت دارد که حاصل شورای چهارم است و هیچ
رسیدگی به آن نشده است .پارک بهارستان که
کتابخانه مکیآباد در آنجاست متاسفانه امکانات و

زیباسازی ندارد .به درختان اکالیپتوس بلوار اصلی
رسیدگی نمیشود و جداول آنها رنگ آمیزی و
تعمیر نمیشوند.
گندابی بنام کانال آب های سطحی

شیب کانالهای آبهای سطحی به درستی طراحی
و اجرا نشده و هیچ خروجی درستی در انتهای
مکیآباد برای آن ها تعبیه نشده است و این کانالها
را لجن گرفته و بلوار اصلی بوی گنداب میدهدکه
تمام اهالی ناراضی هستند.

مشکالت ترافیکی

به ورودی مکیآباد از سمت جاده شیراز که
میرسیم پل دفاع مقدس هیچخط کشی ،هیچ
روشنایی ،هیچ جدول گذاری و عالیم راهنمایی
رانندگی وجود ندارد و هر روز تصادف پی در پی
دارد و زیباسازی اینجا صفر است .عمده ترافیک
مکی آباد به سمت دهیادگار خصوصا بهشت زهرا
و گلزار شهدا است در این قسمت هیچ اقدامی
برای رفع ترافیک نشده است چون ماشینهایی
که ازسمت گل گهر میآیند به بریدگی شلوغی
میرسند و یک پل عابر پیاده با ارتفاع باال نیازمند
است که هیچ اقدامی نشده است.
تخریب منازل مسکونی مردم

منازل انتهای مکیآباد به علت تغییر کاربردی
کشاورزی به مسکونی تخریب میشوند.
ساکنین آن پول داد ه و زمین خریدند و در بافت
مسکونی هستند اما در حال تخریب هستند .برای
آسفالت کوچه ها در انتهای محله مکی آباد هیچ
اقدامی نشده و آسفالت بلوار هم بدون زیر سازی
صحیح نصب شده است و خیلی جاها نشست کرده
است و بعد از بارندگی ها بدتر هم خواهد شد.
عدم مدیریت پسماند

مدیریت پسماند در این محله بسیار ضعیف است
انگشت شماری سطل زباله داریم که جوابگو این
حجم از زباله نیستند یک سطل در فیروزآباد و یکی
هم انتهای بلوار است و رضایی؛ مدیریت پسماند
گفته که آشغال گوشت بین آشغال ها نباشد تا

حیوانات باعث پراکندگی زبالهها نشوند.

ایستگاههای فرسوده اتوبوس

ایستگاههای اتوبوس مکی آباد همان ایستگاههای
۱۰سال پیش بدون صندلی و زیباسازی هستند.
اتوبوسهای شرکت واحد کامال نامنظماند .هر وقت
دلبخواه می آیند .مقصد مشخصی هم ندارند.
معاون مالی و اداری وقت شهرداری سیرجان در
خصوص زیرگذر مکی آباد گفته بود :مشکل اساسی
زیرگذر مکی آباد مربوط به تملک منازل مسکونی
اطراف پل است که به تازگی مشکلشان حل شده
است و نزدیک به پنج میلیارد پرداختی داشته ایم
و بیست و سه ملک تجاری و مسکونی داخل این
مسیر وجود دارد که بایداز مالکین خریداری و
تخریب شوند و متاسفانه مالکین منازل با شهرداری
همکاری الزم را نداشته اند .این خبر مربوط به سال
۹۵است در این خبر ذکر شده است که مشکل
آن ها به زودی حل می شود قبل از سال  ۹۵هم
زیرگذر صنعت نیز در حد همین حرف مانده بود و
این زیرگذر زاده شورای اول است و پنج دوره شورا
را به خود دیده است و مشکلی حل نشده است .از
دید همه ی رسانه ها و خبرنگارانی که عضو ثابت
جلسات علنی شورای شهر سیرجان هستند معضل
زیرگذر صنعت یک مشکل الینحل است که ثابت
کرده است جان شیرین همشهریان کم ارزش تر از
بحث تملک منازل محدوده این طرح است.
مشکالت محلهی مکی آباد بر احدی پوشیده
نیست و همه میدانند این محله فقط فرزند عزیز
انتخابات است خصوصا که بارها مورد سو استفاده
آرای طایفه ای قرار گرفته است این محله خیلی ها
را به شورا فرستاده است ولی خود روی رسیدگی
این افراد ندیده است.اگر در خاطر مسوولین بماند
این محله در واپسین روزهای نزدیک به انتخابات
شورای ششم آسفالت شد اما آسفالتی بدون زیر
سازی صحیح اما آسفالتی که فقط شامل بلوار اصلی
آن شد .آسفالتی که از کوچه هایش خاک بلند می
شود!!

عکسها :سید محسن فروزنده

افتتاح و کلنگ زنی سه پروژه عمرانی زیر نظر کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای شهر

با افتتاح سایت جمعه بازار ،دو پروژه ی دیگر کلنگ خورد
روز دوشنبه  ۱۱مردادماه آیین افتتاحیه و
کلنگ زنی پروژه های شهری شهرداری،
با حضور جمعی از مسوولین شهرستان و
معاونت های شهرداری صورت گرفت.
در آیین افتتاحیه و کلنگ زنی سه پروژه
سایت جمعه بازار ،سوله بازیافت زباله
و سوله مصلی بهشت رضا که حضور و
همراهی فرماندار ویژه سیرجان ،اعضای
شورای پنجم و برگزیدگان شورای ششم
شهر  ،شهردار سیرجان و مسئوالن
شهری را داشت؛ رضا سروش نیا ،شهردار
سیرجان در افتتاحیه سایت جمعه بازار
بیان داشت :در سال های گذشته به دلیل
جابه جایی جمعه بازار از نظر بهداشتی
مشکالتی داشت که با همکاری شورا
پنجم و پیگیری نماینده محترم سیرجان
و رئیس راه و شهرسازی شهرستان در
مرکز استان این پروژه انجام شد.
وی افزود :این زمین به مساحت  3و نیم
هکتار و با مبلغ  ۵میلیارد و نیم زیر نظر
معاونت فنی و عمرانی شهرداری اجرا
شد .این محل قابلیت های بسیاری را
داراست و امیدواریم شهروندان بتوانند
بهترین بهره را از آن ببرند.
سهراب بهاالدینی ،فرماندار شهرستان
نیز در افتتاح این پروژه ضمن ابراز
خرسندی از پایان کار پروژه ی جمعه
بازار گفت :نیاز یک محل ثابت و دائمی که
کامال براساس اصول و قوانین بهداشتی و
مهندسی ساخته شده باشد و برای امری
چون جمعه بازار درنظر گرفته شود بسیار
حس میشد.
از اینکه به دغدغه ی شهری پاسخ داده
شد و اکنون دارای محلی دائمی برای
جمعه بازار هستیم خرسندیم.
بهاالدینی ادامه داد :باتوجه به پتانسیل
این محل ،میتوان از آن به عناوین زیادی
از جمله بازار خودرو و محلی برای دایر
نمودن نمایشگاه های مختلف و موقت

بهره برد.
جا دارد از تالش تمام مسوولین دلسوز به
ویژهواحد شورای شهر و شهرداری در این
خصوص تشکر کرد زیرا این قبیل پروژه ها
به توسعه ی شهری چون سیرجان کمک
ویژه میکنند.

سروش نیا در کلنگ زنی سوله سایت
جدید زباله ،در این خصوص توضیح داد
که :با همکاری کمیسیون بهداشت شورای
شهر و با مشاوره با دانشکده علوم پزشکی
در فاز اول درزمینی به مساحت  ۲۷۰۰متر
مربع و حدود  ۸میلیارد تومان هزینه

در نظر گرفته شده است که پیشرفت 10
درصدی آن را شاهد هستید .به زودی این
محل ،محل مناسب برای دپو و دفن زباله
های سطح شهر خواهد بود و باتوجه به نیاز
این سایت ،بهداشت شهر نیز به سمت و
سویی بهتر خواهد رفت.

طی این بازدید از پناهگاه سگ های
بالصاحب نیز بازید شد و در همین بازدید
مطرح شد که حدود  ۸۰۰قالده سگ از
سطح شهر جمع آوری به این محل برای
معاینات بهداشتی ،واکسینه و عقیم
شدن آورده شده اند و روندکاری پناهگاه

بسیار خوب بوده و زنده گیری سگ های
روستایی نیز آغاز شده است.
سروش نیا گفت :باتوجه به اینکه اخیرا
اکثر سگ هایی که در سطح شهر مشاهده
میشوند ،پالک دار هستند یعنی نتایج
مثبتی که از وجود پناهگاه دریافت کردیم
و از این بابت خوشحالیم که به آرامش این
مخلوقات خداوند و همشهریان کمک ویژه
شده است.
شهردار سیرجان در بازدید از آرامستان
بیان کرد :باتوجه به نبود سوله ی نماز و
سختی که از نبود آن به مردم داغدیده
حاصل میشد ،اقدام به ساخت و تاسیس
سوله نماز بهشت رضا نمودیم که جدای از
اینکه برای بهشت رضا واجب محیطی بود،
واجب شرعی نیز بود و اجر اخروی دارد.
در فاز اول مصلی بهشت رضا سوله نماز در
مساحت  ۱۲۰۰مترمربع و با مبلغ  ۶میلیارد
و  ۲۰۰میلیون تومان در حال اجراست که
پیشرفت فیزیکی این پروژه حدود ۵۰
درصد است.
شهردار سیرجان اضافه کرد :دستگاه
البسه سوز خریداری و راه اندازی شده
است و به دنبال آن هستیم که تا فصل
زمستان شاهد افتتاح آن باشیم.
سروش نیا در بازدید و افتتاح از کوره ی
البسه سوزی ،واقع در بهشت رضا توضیح
داد :در دوره پنجم شورای شهر ،پس از
بررسی کمیسیون بهداشت و محیط
زیست شورای شهر در خصوص مشکالت
بهداشتی جمعه بازار ،نحوه دفن نامناسب
زباله های شهری و مشکالت بهشت رضا
با توجه به اهمیت بهداشت و سالمت
شهروندان سه پروژه در دستور کار قرار
گرفت که دو پروژه ی قبلی را طی بازدید
توضیح دادم و پروژه ی آخر ،همین کوره
ی البسه سوزی خریداری شد که نقش
مهمی در بهداشت بیشتر جامعه رقم
خواهد زد.

