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خبر

 شماره 1205
 شنبه  21دی 1398

معاون فنّی شهرداری سیرجان
خبر داد:

خیابان شریعتی تا پایان سال
آسفالت میشود
مشکل آسفالت برخی کوچهها ،اجرای طرح فاضالب شهری است

مریم کاظمی
با وجود اقدامات امس��ال شهرداری در بحث
آسفالت که خیابانهای زیادی را در بر گرفته،
اما هنوز بس��یارند بلوارها و خیابانهایی که
نیاز به ترمیم و آس��فالت دارند .همین مساله
موجب تماسهای زیاد ساکنان خیابانهایی
اس��ت که نیاز به آس��فالت دارند و یا موجب
پیامهای رانندگان ماشینها به ویژه رانندگان
تاکسیها میشود که مجبورند به اقصی نقاط
شهر تردد کنند.
رانندگان��ی که مکرر از آس��یب به زیربندی

خودروهایش��ان شاکی هس��تند .از سویی
ناهماهنگی می��ان ایجاد کانالهای فاضالب
شهری و ترمیم مجدد آن سروصدای برخی
ش��هروندان را درآورده اس��ت .موضوعی که
شهردار س��یرجان در آخرین مصاحبهاش با
نگارس��تان از این ناهماهنگی گالیه داشت و
گفت این وضعیت نس��بت به سال قبل بدتر
و فاصله زمانی حفر تا ترمیم طوالنیتر شده
اس��ت .با این حال شهردار س��یرجان در آن
مصاحبه وعده آس��فالت برخ��ی خیابانها و
معابر را تا آغاز س��ال نو داد و گفت :هرزمان
ایج��اب کند در آس��تانه س��ال جدید دیگر

آغاز ثبتنام ناوگان وانتبار شهری برای

دریافت سهمیه سوخت

رواب��ط عمومی ش��هرداری ب��ه نقل
از مدیرعام��ل س��ازمان حملونق��ل
بار و مس��افر ش��هرداری ،خبر از آغاز
ثبتن��ام دریافت س��همیه س��وخت
و مج��وز فعالی��ت ب��رای وانتباره��ا
داد .رض��ا یوس��فی در ای��ن رابط��ه
گفت :طبق مکاتب��ات مدیرکل دفتر
ف ّن��ی ام��ور عمران��ی و حملونقل و
ترافیک اس��تانداری کرمان و سازمان
ش��هرداریهای کش��ور در خصوص
س��اماندهی ناوگان وانتبار ش��هری،
مال��کان ای��ن خودروه��ا میتوانن��د
بهمنظ��ور بهرهمن��دی از س��همیه
س��وخت تش��ویقی احتمال��ی ب��ر
اساس پیمایش در س��امانه مدیریت
مرکزی حملونقل ش��هری به نشانی
 www.utcms.irثبتن��ام و پروانه

فعالی��ت دریاف��ت کنن��د .وی ادامه
داد :همچنی��ن ب��ا توج��ه ب��ه بند
 8مصوب��ه هی��أت محت��رم وزیران،
تخصیص س��همیه م��ازاد وانتبارها
بر اس��اس ثبتنام در سایت مذکور
و ص��دور پروانه فعالی��ت برای آنها
و در مرحل��ه بع��دی ب��ا دریافت بار
برگ ،پیمایش محاس��به و اعتباری
معادل مابهالتفاوت سوخت به کارت
اعتباری مالکان واریز میشود.
مدیرعامل س��ازمان حملونقل بار و
مسافر شهرداری سیرجان افزود :لذا
مالکان وانتب��ار حداکثر تا پایان ماه
جاری ( )1398/10/30فرصت دارند
برای ثبتنام و دریافت پروانه فعالیت
و س��همیه س��وخت خود به یکی از
دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند.

اجازه حفر کانال به ش��رکت پیمانکار اجرای
طرح فاض�لاب ش��هری نمیدهی��م .اما به
دنب��ال برخ��ی گالیهها و ش��کایات مردم از
شرایطی که خیابانها دارند بهخصوص پس
از بارندگ��ی هفته گذش��ته و نیز تماسهای
رانندگان خودروهای کرایه شهری از شرایط
بد آس��فالت در برخی خیابانها موضوع را با
معاون فنی شهرداری در میان گذاشتیم که
وی گفت :طبق برنامه تا پایان س��ال برخی
خیابانهای شهر در دستور کار آسفالت قرار
دارن��د .مهندس رامین یگانه گفت :اگر اجازه
کار داده ش��ود تا  29اس��فند ه��م آمادگی

آس��فالت با اس��تانداردهای روز را داریم و در
غی��ر این صورت و ممانعت از انجام عملیات،
نهایت تا  20اس��فند کار آس��فالت خیابانها
همچنان انجام خواهد ش��د .وی در خصوص
خیابان ش��ریعتی از خیابانه��ای مرکزی و
پرتردد ش��هر گفت :خیابانهای ش��ریعتی و
ابومسلم نیز در دستور کار امسالمان هست
و تاپایان س��ال آن را به اتمام خواهیم رساند.
وی در خصوص محدوده خرمآباد گفت :برای
این منطقه آگهی ج��ذب پیمانکار دادهایم و
بهمحض شناسایی پیمانکار کار جدولگذاری
و آسفالت این محدوده نیز شروع خواهد شد.
یگان��ه افزود :البت��ه باید به ای��ن نکته هم
توجه داش��ته باش��ید که ما ب��ا محدودیت
بودجه مواجه هستیم و مجاز نیستیم تمام
قسمتهای ش��هر را یکجا آسفالت کنیم؛
باید خاطرنش��ان کنم که حتی اگر بودجه
نیز تأمین شود محدودیت توانایی نیز مانع
از آس��فالت کردن همزمان تمام خیابانها
میشود .معاون فنی شهرداری در خصوص
دف��ع آبهای س��طحی که موج��ب ایجاد
مشکل برای شهروندان هنگام بارندگی در
برخی نقاط میشود نیز گفت :در منطقهی
بلوار والیت هم ضمن عذرخواهی از مردم و
همشهریان که تحمل نمودهاند باید عرض
کن��م دفع آبهای س��طحی در حال انجام

است و پیمانکار موظف شده تا نیمه خرداد
ماه سال آینده این پروژه را به اتمام برساند
که در این صورت انش��اءا ...دیگر مش��کل
آبهای س��طحی در بخشهای مش��تاق،
بل��وار والیت ،نبوت و هجرت مرتفع خواهد
ش��د .وی بودجه در نظر گرفته شده برای
این پ��روژه را حدود 2میلیارد و دویس��ت
میلیون تومان اعالم کرد و افزود :همانطور
که اعالم شد  50درصد کار اجرا شده و 50
درصد باقی مانده نیز در  3ماهه اول س��ال
به اتمام خواهد رس��ید .یگانه در خصوص
کوچهها ه��م گفت :برخی همش��هریان با
وجود واریز مبالغ خود به ش��هرداری هنوز
منتظر آس��فالت کوچههای خود هس��تند
ک��ه باید بگویم چون پ��روژهی فاضالب در
ت اجراست کمیسیون حفاری اجازهی
دس 
آس��فالت برخی کوچهها را به ما نمیدهد
و آس��فالت را من��وط ب��ر اتم��ام حفاری و
لولهگذاری فاضالب میداند .البته برای حل
این مشکل شهروندان که مایل به آسفالت
کوچهی خود باشند میتوانند با مراجعه به
دفتر معاونت فنی ش��هرداری و هماهنگی
با پیمانکاران��ی که بهصورت خصوصی ولی
ب��ا نظ��ارت کامل ش��هرداری و ب��ا رعایت
اس��تاندارهای موجود کار میکنند اقدام به
آسفالت کوچهی خودشان بکنند.

موکب اداره اوقاف
در مراسم تشییع سردار
سلیمانی در کرمان

اداره اوقاف و امور خیریه سیرجان
همزمان با تشییع سردار سلیمانی
و شهید پورجعفری در کرمان اقدام
به برپایی موکب نمود.
س��ید صادق طباطبای��ی رئیس
ّ
اداره اوق��اف ب��ا اع�لام این خبر
گف��ت :ای��ن موک��ب در خیابان
ش��هدای کرم��ان ،در کنار پارک
پ��در و مس��یر منتهی ب��ه گلزار
ش��هدای کرمان راهاندازی شده
ب��ود و ب��ا توجه ب��ه اینک��ه این
خیاب��ان ،مس��یر تش��ییع پیکر
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی
ب��ود ،توانس��تیم پذی��رای خیل

عظیمی از عاش��قان سردار دلها
باشیم .وی افزود :تمامی کارکنان
اداره اوقاف سیرجان و جمعی از
خادمین بقاع متبرکه شهرستان
با عش��ق و عالق��ه از روز قبل از
مراسم تشییع س��ردار سلیمانی
در این موکب مس��تقر ش��دند و
تا پایان مراس��م به خدمترسانی
خود ادامه دادند.
طباطبایی همچنی��ن از برگزاری
مراس��م بزرگداش��ت ش��هید
س��لیمانی و ش��هدای مقاومت در
تمامی امام��زادگان و بقاع متبرکه
شهرس��تان در روزهای گذش��ته

خبر داد و گفت :ب��ا توجه به آغاز
ایام فاطمیه و تقارن آن با شهادت
سردار سلیمانی و شهدای مقاومت،

ویژهبرنامههایی در همین راس��تا
در بق��اع متبرک��ه و امام��زادگان
شهرستان در حال برگزاری است.

اجرای طرح تشدید جمعآوری سگهای ولگرد

حوزه معاونت خدمات ش��هری شهرداری تمام عزم
خود را ب��رای جمعآوری س��گهای ولگرد به کار
گرفته است.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات شهرداری،
رضا س��روشنیا با اعالم این خبر گفت :متأس��فانه
یک��ی از پدیدههای بس��یار آزاردهن��ده و احتماالً
خطرآفرین که اکنون ش��اهد آن هس��تیم ،حضور
س��گهای ولگرد و بدون صاحب در س��طح شهر
اس��ت که در این راس��تا حوزه معاون��ت خدمات

شهری شهرداری سیرجان تمام عزم خود را برای
جمعآوری این حیوانات به کار گرفته اس��ت .وی
ادامه داد :س��گهای بدون صاحب از روس��تاها و
شهرهای همجوار بهصورت گروهی به سمت شهر
س��یرجان میآیند که شیوع بیماریهای مشترک
بین انس��ان و حیوان و خطر حمله و گازگرفتگی،
س��لب آس��ایش و آلوده کردن محی��ط از عوارض
وجود آنها در سطح شهر است .شهردار سیرجان
با بی��ان اینکه اقدامات ش��هرداری س��یرجان در

شهادت سرباز وطن و سردار سپاه مسلمین

حاج قاسم سلیمانی
را حضور همه مردم عزیزمان
تبریک و تسلیت میگوییم.

موسسه خیریه و داراالیتام انصار المهدی

خصوص کنترل و کاهش جمعیت سگهای بدون
صاحب طی سال جاری با شدت بیشتری در حال
انجام اس��ت اف��زود :کنترل و مبارزه با س��گهای
ب��دون صاحب باهدف ارتقای بهداش��ت عمومی و
جلوگیری از سرایت امراض س��اریه ،با استفاده از
یک پیمانکار انجامشده اما مترصد بهکارگیری دو
پیمان��کار دیگر برای ش��هرداریهای مناطق یک
و دو هس��تیم ک��ه با زنده گیری س��گهای بدون
صاح��ب و نگهداری آنها در محلهای مناس��ب،

ای��ن معضل را کاهش دهیم .ش��هردار س��یرجان
گام نخس��ت درراه حمای��ت از حق��وق حیوان��ات
را آموزشه��ای صحیح و مناس��ب به ش��هروندان
دانس��ت و گفت :فرهنگس��ازی الزم��ه صیانت از
حقوق حیوانات اس��ت؛ حیوان��ات حقوق اخالقی
و قانونی معین��ی دارند و اگر ش��هروندان از تهیه
منابع غذایی برای سگها در سطح شهر خودداری
کنند ،قطعاً حضور و هجوم این حیوانات در برخی
مناطق شهر کاهش مییابد.

طرح احداث مجتمع گلخانهای
در راس�تای رونق تولید و اشتغال جوانان بیکار
و خدم�ت ب�ه کش�ور عزیزمان  10هکت�ار زمین
مرغ�وب ب�ا آب کافی ،ب�رق در مح�ل و گاز در
فاصل�ه نزدی�ک ،ب�ه قطع�ات  1000مترمربعی و
باالتر به صورت مش�ارکت با مالکیت یا اجاره در
مح�ل مزرعه عربآباد زیر س�د تنگوئیه واگذار
میشود .متقاضیان با تلفن 09131969107
یا  09132796749تماس حاصل نمایند.

باورش سخت است اما...

 30سال سابقه کار

مسواک نزدن این پیامدها را در پی دارد:
سکته قلبی
زایمان زودرس
ورود باکتریها
دردهای مفصلی
افزایش قند خون دیابتیها

خیابان امام خمینی ،کوچه جنب بانک ملت ،طبقه همکف

09131455130 -42271066

تریبون آزاد خوانندگان
پیامک 3000 7258 :

 6587 وقتبخیر خواستم یک
تشکر ویژه داش��ته باشم از کسی
که دستور داد بریدگی وسط بلوار
نبوت بسته بشود .نه اینکه مشکل
ای��ن بلوار خلوت را حل نکرد بلکه
یکسری مش��کالت دیگری هم در
رفت وآمد س��اکنین افزود و باعث
شد اغلب س��اکنین سمت راست
بلوار که چندین مجتمع مسکونی
در آنجاس��ت اقدام به خالف رفتن
مس��یر بلوار بکنن��د .دوم با اتمام
س��اخت کانال جمعآوری آبهای
س��طحی هن��وز پله��ای ورودی
کوچهها نصب نش��ده .سوم اینکه
ابتدای بلوار نبوت سمت قبرستان
فاقد روش��نایی اس��ت و چهارم به
پارک بلوار نبوت اص ً
ال رس��یدگی
نمیش��ود .همینجوری محرومیت
ازش میبارد.
 5287 آفرین به مردم استان
کرم��ان که چ��ه زیبا و ب��ا غرور
شهید عزیزشان سلیمانی را بدرقه
کردن��د .واقع��اً از عظم��ت حضور
مردم در تش��ییع پیکر حاج قاسم
ه��ر چه بگویم ک��م گفتم .اینجور
تش��ییع جنازهای ب��ا این عظمت
هیچ کجا ندی��دهام .مردم همه به
عشق سردارشان آمده بودند.
 0783 آیادرس��ت هست که
گلگهر برود در ش��هرهای دیگر
س��رمایهگذاری کن��د درحالیکه
ورودی ش��هرجاده ش��یراز مسیر
هر روزه پرس��نل و ماش��ینهای
خودشان از هیچ زیبایی برخوردار
نیست که بماند ،حتی آسفالتش
هم خراب اس��ت و چند ساله که
تیرهای روشناییاش بدون دسته
چراغ ماندهاند .مسیری که شبها
بدون روش��نایی موجب تصادف
هم میشود.
خص��وص
در
1033
گرانفروش��ی یک کافیش��اپ در
بل��وار[ ].....با س��امانه 124تماس
گرفتم ولی متأسفانه دائم مشغول
بود و کس��ی پاسخگو نش��د لطفاً
منعکس کنید ممنون.
 3337حاال مدت زیادی است
که شرکت پیمانکار آب و فاضالب
اقدام به حفر کان��ال و لولهگذاری
میکن��د ام��ا بس��یاری کاناله��ا
همچن��ان خ��راب و ب��دون ترمیم
ماندهان��د .چ��را هی��چ هماهنگی
میان حفر کانال و آس��فالت آنها
نیست و بسیاری خیابانها و معابر
همینجوری ماندهاند و باید جور آن
را مردم بکشند .گناه مردم چیست
که این هم��ه ناهماهنگ��ی وجود
دارد و فرمانداری هم بهعنوان ناظر
هیچ تکانی نمیخورد؟
 7418 فک��ر نمیکن��م دیگر
فرمان��ده مخل��ص ،با ه��وش و با
اس��تعدادی مثل حاج قاس��م که
اینق��در مردم دوس��تش داش��ته
باش��ند پیدا بش��ود .خصوصیاتی
که او داش��ت در هیچ کس وجود
ندارد .او  40س��ال لباس دفاع از
وط��ن را چه در جن��گ با عراق و
چه در تأمین امنیت جنوبش��رق
و چ��ه در نب��رد با داع��ش و دور
کردن آنه��ا از مرزهای ما از تن
بی��رون نک��رد .مردم ه��م جواب
خدم��ت صادقان��ه او را دادن��د با
حضور عاش��قانه در مراسم تشییع
پیک��ر پاکش در کرب�لا و نجف و
شهرهای ایران .از خدا میخواهم
روح این شهید عزیز را با شهدای
کربال محشور کند.
 2765 ب��ا عرض س�لام ،ما
بازنشس��تگان بعد از س��ی سال از
خدمت و کار بازنشست شدیم اما
هنوز زندهایم و نفس میکشیم با
این حقوق چکار کنیم االن دیگه
ای��ن حقوق فقط پ��ول بنزینمان
هم نمیشه.

 2765س�لام ،به مس��ئولین
مربوط��ه بگویید یک فکری برای
عب��ور و مرور س��اکنان ش��هرک
ث��ارا ...بردارن��د .فک��ر نمیکنند
کمبود ی��ک پل زیرگ��ذر اینجا
خیلی احس��اس میش��ه؟ وقتی
بچهها میروند مدرسه خانوادهها
تا برگش��تن بچههایشان نصف
عمر میش��وند با این کمربندی
شلوغ!
 0114 ب��از ه��م مش��کل
بودج��ه و باز ه��م کمتوجهی به
حق��وق کارمندانی ک��ه حداقل
حق��وق را میگیرند.ت��ا کی باید
کارمندان��ی که حق��وق دریافتی
آنه��ا بین  2/5ت��ا  3میلیون در
ماه اس��ت مورد کم توجهی قرار
گیرند؟ آی��ا افزایش  ۱۵درصدی
حقوق این قشر نسبت به افرادی
ک��ه حقوقه��ای ب��اال میگیرند
بیعدالتی نیس��ت؟ ای��ن درصد
افزای��ش حقوق ک��ه در مجلس
تصویب و دولت و سازمان برنامه
و بودج��ه میپ��ردازد ظل��م ب��ه
کارمندان است.
 1952ب��ا س�لام ،اولین برد
تیم فوتبال ش��هرمان را درلیگ
برت��ر تبری��ک ع��رض میکن��م
انش��اءا...این ب��رد مقدم��های
برای موفقیتهای آینده باش��د.
نکتهای ک��ه جالب ب��ود و جای
تقدی��ردارد حض��ور لیدره��ا و
تماش��اگران کرمانی در ورزشگاه
الس�لام) سیرجان
امامعلی (علیه ّ
در دیدارگلگهر و ماشینس��ازی
تبریز ب��ود ...زنده باد کرمان دیار
کریمان!
 4306ای اه��ل عال��م! ای
ش��یعیان! اگ��ر میخواهید یک
جملهی بسیار کوتاهی را با ثواب
بس��یار ببرید مادام در زندگیتان
بگویید :ی��ا مهدی فاطم��ه! و یا
بگویید :سالم بر مهدی زهرا! چرا
که مهدی( بهترین مرد دو عالم )
و فاطمهی زهرا (سالما ...علیهم)
بهترین زنان دو عالم هستند.
 2183 فکر میکردیم امسال
برای آسفالت کانالهای فاضالب
شهر زودتر اقدام کنند ولی خیلی
ُکند کار میکنند .خیابانها را از
بین بردهاند .به نظر من شهرداری
تا کانالهای قبلی آسفالت نشده
اجازه نده��د کان��ال جدید حفر
کنند .این که دیگه دس��ت خود
ش��هرداری است .امس��ال موقع
بارندگی شهر افتضاح بود.
 6019 س�لام ،بس��یار ب��د
اس��ت ب��رای شهرس��تانی ک��ه
چندین مع��دن دارد ولی اوضاع
خیابانهایش این باش��د و موقع
بارندگی رفت آمد در آن مشکل
ش��ود .مثل همین بارندگی اخیر
که مشکالت زیادی در رفت وآمد
مردم و ماشینها بود.
 3751باس�لام ب��ا توجه به
گس��تردگی ش��هر کمبود پمپ
بنزین درمنطقه ش��رق سیرجان
در حوالی شهرک مش��تاق بلوار
هجرت و ...احس��اس میشود از
مسئولین تقاضا داریم به فکر این
قسمت شهر هم باشند.
 2548 س��گهای ولگرد را
فراموش نکنید .آسایش مردم را
قطع کردهاند .ای��ن یک خدمت
بزرگ به مردم است.
 4877 سالم خدمت جناب
س��رهنگ ایرانن��ژاد و همکاران
محترم ،خواهشاً یک فکر اساسی
برای این ارازل و اوباش سرگردان
در بعضی خیابانها علیالخصوص
پنجشنبه ش��بها بکنید که طی
چند روز گذش��ته اینجانب طی
سه مرحله ش��اهد آزار و اذیت و
بینظمی آنها بودهام.

