دوبارهکاری و مرمت از سر بازکنی پس از کندوکاریهای طرح فاضالب سیرجان؛
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صفحه 3
خیابانها آسفالت

مشاهدهی بعضی چیزها در جریان اجرای طرح
فاضالب شهری سیرجان ،دارد روی اعصاب و
روان مردم راه میرود و یادآور ناهماهنگیهای
سابق میان ادارات و شهرداریست که سالها
کارشان شده بود کندن یکی بعد از آسفالت
کردن دیگری!
اما سرایت این پدیدهی ناخوشایند شهری

به اجرای طرح فاضالب شهری سیرجان
درحالیست که دست کم در آغاز این طرح
ادعا میشد میان شهرداری و پیمانکار حفاری
ِ
مرمت بعد از حفاری
فاضالب و پیمانکار
هماهنگی کامل ایجاد شده است گرچه مردم
چنین هماهنگیئی را در عمل نمیبینند!
برای مثال وقتی سابق بر این شهرداری صبر
کرده تا فاضالب از خیابان ابومسلم گذر کند

و بعد خیابان را آسفالت کرده ،چرا باز حاال از جیب مردم برای زیربندی خودروهایشان
به تازگی پیمانکار طرح فاضالب ،خیابان تازه میرود و به طور غیرمستقیم از جیب شهر
آسفالت کشیده را حفاری کرده است!؟ آیا این میرود .وقت و زمان ارزشمندی است که از
جدای از مسائل حاشیهای مثل ایجاد ترافیک مردم به پای ترافیک و راه بندان هدر میرود.
و مشکالت رفت و آمد برای اهالی این خیابان ،شرایطی که رانندگی در سیرجان را با مخلوطی
حس بدبینی و خشمی را از این همه بیحساب از دود و خاک و ترافیک و حیرانی و سرگردانی
و کتابی در مردم برنمیانگیزاند .که واقعا چرا و تنش عصبی همراه کرده است.
باید خیابان تازه آسفالت شده را باز بکنند و یک چرا گاهی حتا مسیر جایگزین هم درست
آسفالت خوب و بدون ناهمواری در شهرمان مشخص نمیشود .ساکنان خانههای اطراف
حفاریهای به دازار
نگذارند و رانندگی در
فاضالب
کشیدهی
سیرجان را روز به روز
وقتـی شـهرداری صبـر کرده
شهری از گرد و خاکی
به جنگ اعصاب شبیهتر
تـا فاضلاب از خیابـان ابومسـلم
مینالند که نصیبشان
کنند!؟
یا چرا در خیابان گـذر کنـد و بعـد خیابـان را
میشود و دیگر هیچ!
بروجردی با گذشت آسـفالت کـرده ،چـرا بـاز حـاال
اکثرا گالیه دارند و از
رسانهها میخواهند از
هفتهها از با خاک پر پیمانـکار طـرح فاضلاب ،خیابان
اجحافی بنویسند که
شدن کانال حفاری
تـازه آسـفالت کشـیده را حفاری
دارد به مردم میشود.
فاضالب  ،جای حفاریها
هنوز روکش آسفالت کـرده اسـت!؟ چـرا بایـد خیابان
برای نمونه در خیابان
نشده و خودروهای تازه آسـفالت شـده را بـاز بکنند
طالقانی شمالی میبینیم
که کانال حفر شده با
عبوری برای رفت و آمد و یـک آسـفالت خـوب و بـدون
خاک پر شده و حتا کار
این همه مشکل دارند!
ناهمـواری در شـهرمان نگذارنـد.
روکش آسفالت روی آن
به جز هزینهای که در این
هم انجام شده اما فقط
شرایط به طور مستیقیم

در مسیرهای کانال اصلی! یعنی گودی و رد
حفاریهای فرعی رها شده و به تعبیری خط
زخمی که حفاری بر بدن این خیابان انداخته
به صورت از سر باز کنی مرمت شده است!
به جز این موضوع مشکل دیگر این است که
دارند به طور همزمان چندین و چند نقطه از
شهر را برای فاضالب حفاری میکنند .هم خارج
از حوصلهی مردم است و هم این که با دست
کاری کردن ترافیک روان شهر باقی خیابانها

درخواست پشه از کوچهخیابونای مردم سیرجان

خاطرات آقوی همساده از

بدین بزنیم!

فاضالب سیرجون

هر جا پوست آسفالتتون صافه،

سیرجونیای عزیز آسفالتتون رو بدین بزنیم .من
تازه اومدم برا زندگی سیرجون و توی شرکت مجری
طرح اجرای کانالکشی فاضالب ،شما که این قدر
خوبین .این قدر نجیبین .این قدر ساکتین .این قدر

عکسها :سید محسن فروزنده

و تا این قدر هیچی نمیگین .این قدر فقط بر و بر
نگاه میکنین ،آسفالتتون رو بدین بزنیم .به جان
پشه هر وقت آسفالت کوچه و خیابونتون نو شد،
جدید شد ،خاک نداشت .تمیز بود .خبرم کنین.
آسفالتتون تا قیرش داغ و تازه و لخته بدین بزنیم!
***
آقو ما از تهران به قصد بندرعباس میرفتیم ،رسیدیم
سیرجون گفتیم بریم ناهاری بخریم بخوریم و توی پارکاش
یه استراحتی بکنیم .یه زندگی و مسافرت معمولی ساده و
یه اتراق پیش پا افتاده.

و کوچهها باید بار ترافیک گذرگاههای حفاری
شهر را بر دوش بکشند.
توقع میرفت طرح فاضالب شهری با توجه
به نیاز یک طرفه صنعت به فاضالب سیرجان،
علمیتر و حساب شدهتر جلو بروند و جوری
همهی شهر را شخم زده رها نکند که رفت
و آمد و زندگی شهری مردم را تحت شعاع
قرار بدهد و همین طور افکار عمومی را بر ضد
صنایع کند.

اجرای طرح فضول

آقو چشمتون روز بد نبینه از همون اول ورودی شهر
خوردیم به کند و کاریهای طرحی موسوم به فاضالب
و راهمون مسدود شد .آقو افسردگی بر ما مستولی گشت.
گفتیم خب طوری نیس .از یه راه دیگه میریم .پیچیدیم
توی خیابون بغلی که از اونجا بریم ،باز دیدیم میخوریم
به یه کند و کاری دیگه از طرح فاضالب! تازه توی ترافیکم
گیر کردیم .یعنی از درون فرو ریختمها .باز عیال گفت
اشکال نداره .گاهی از این جور اتفاقها میافته از کوچه
بغلی برو.
آقو ما اومدیم از کوچه بغلی بریم که باز برسیم به

خیابون مجاور بعدی که به طور کلی انگار افتاده بودیم
توی میدون مین .آی باال و پایین شدیم .سیاه و کبود
شدیم .آی افتادیم توی چاله چولههای نصفه نیمه پر شده
از حفاریهای قبلی .زیربندی ماشین که هیچی .استخونا
خودمون خرد شدها.
یعنی داغونها! خالصه که چشمتون روز بد نبینه باز
رفتیم با همین شرایط تق و توق جلو باز دیدیم این مسیر
رو هم بستن! من آخریا دیگه روی ترمز نمیزدم ،فرمونو
گاز میگرفتم .چون ماشین هی از این چاله میافتاد توی
اون کانال .از اون کانال توی پسون گودال .اصال خود چالهها

زحمت میکشیدن و افسار ماشینو میکشیدن .ترمز نیاز
نبود .آقو خالصه که زیر و رو شدیم .له لهها .یعنی اگه
ما برا نهار رفته بودیم تا حاجیآباد زودتر شکممون سیر
میشدها!
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