شهر
طرح انتقال محل انباشت زباله های خانگی به سمت جاده بندرعباس چی شد؟

علی حاج محمدی
امــروزه جمــع آوری ،تفکیــک و دفــع
زبالههای شهری در شهرهایی که جمعیت
های باالیی دارند از مســئولیت های قابل
توجه و و ســنگین شــهرداری هاســت.
مســئولیتی که فقدان نظارت الزم بر آن
نمود چشمگیری دارد و نه تنها نارضایتی
شــهروندان را به همراه خواهد داشت که
با مســائل بهداشتی و بیماریهای فراگیر
امروزی نیز هیچ تناسبی ندارد.
با شروع به کار ســازمان پسماند شهرداری
در سال  97موضوع بسیار مهم جمع آوری
و دفع زباله های شــهری در سیرجان روند
بهتــری به خود گرفــت .در چارچوب طرح
جدید در این سازمان مقرر شد جمع آوری
زباله ،شب ها انجام شود و با شروع روز ،دیگر
مردم چشم شان به کیسه های سیاه زباله در
کوچه و خیابان نیفتد و اثری از آن در شهر
دیده نشــود .همچنین برنامه ریزی شد تا با
فرهنگ سازی الزم از مردم خواسته شود در
ساعات مشخص زباله هایشان را بیرون خانه
بگذارند تا روند جمع آوری زباله آســان تر و
روان تر انجام شود.
◄ کاری که به سرانجام نرسید
سازمام پسماند شــهرداری برای ساماندهی
ایــن امر که تا اینجای کار خوب عمل کرده
بود مسئله انتخاب و تملک زمین به منظور
ایجاد ســایت جدید زباله در  20کیلومتری
جاده بندرعبــاس از برنامه های دیگری بود
که در دستور کار سازمان پسماند شهرداری
قرار گرفت .آن روز زمین هم تملک شــد و
اطراف آن خندقی نیز به منظور مشــخص
شدن حریم سایت زباله گودبرداری گردید.
این طرح با استقبال هواداران محیط زیست
نیز مواجه شــد چرا که از نظــر آنان و نیز
کارشناسان مربوطه انتقال محل دفن زباله
از جاده شــیراز در جوار کــوه کویز به جاده
بندرعباس ،هم به لحاظ زیست محیطی و
بحث آلودگی شهر اهمیت فراوانی داشت و
هم به واسطه شلوغی جاده سیرجان به گل
گهر ،تغییر این مکان می توانست آثار مثبت
ترافیکی داشته باشد و از میزان آن بکاهد و
در نتیجه خطر تصادفات و سوانح رانندگی را
در این مسیر کمتر و تردد ها را در این جاده
پر تردد کاهش دهد .تصمیم بسیار خوبی که

سایت زباله جابهجا نشد

همکاری عمومی در اجرای بهتر طرح جمع آوری زباله به منفعت خود شهروندان است
طبق اطالع متاسفانه اجرای آن هنوز قطعی
نشده است.
◄ مردم چه گفتند
در همیــن حــال تماس هــای مختلفی از
شــهروندان دریافت می شود که از عملکرد
ســازمان پســماند تا حدودی گالیه دارند.
چندی قبل یکی از شهروندان فیلم مستندی
به سرویس خبر و گزارش نگارستان ارسال
کرد که در آن به بی توجهی شــهروندان در
بیرون نهادن زباله ها اشــاره شــده بود .این
شهروند گالیه داشت که شهرداری بایستی
مکررا در راســتای فرهنگ سازی در زمینه
بیرون گذاشــتن زباله از منزل برنامه های
جدی تری داشته باشد .از سویی شهروندان
باید آموزش الزم را ببینند و توجیه شــوند
چه ســاعتی و بــا چه کیفیتــی زباله ها را
بیرون از منازلشــان بگذارند تا خیلی زود از
سوی ماموران پسماند جمع آوری و طعمه
حیوانات موذی و یا پهن کردن آنها از سوی
زباله گردها نشوند.
برخــی شــهروندان در همیــن رابطــه از
همسایههای شان نیز گالیه کرده اند که با
بیرون گذاشتن زباله منازل در ساعتها قبل
و یا بعد از زمان حضور ماموران شــهرداری
ســبب می شــود زباله گردهــا و حیوانات
ولگرد که بســیار هم زیاد شده اند زباله ها
را در کوچه و خیابان پخش کنند و آلودگی
محیطی و بصری زیادی ایجاد نمایند .طبعاً
این آموزشها از جمله وظایف شــهرداری
است و ما رسانه ها نیز در این امر باید کمک
کنیم .واحد امور فرهنگی و یا خو ِد سازمان
پسماند می توانند با تهیه کلیپهای آموزشی
کوتاه و پخش آن از طریق شبکه های مجازی
رسانه ها که تعدادشان هم در سیرجان روبه
فزونی است نسبت به فرهنگ سازی بیشتر
و بهتــر در این زمینه اقدام نماید .امری که
اجرای آن از ضروریات زندگی شهری است
و همواره بایستی در دستور کار شهرداری ها
قرار داشته باشد.

◄ ماشین های زباله و بارترافیکی
مکان دفن زباله ها در جاده گل گهر نیز که
شرح آن رفت و مسیری با بار ترافیکی بسیار
باالست از دیگر گالیه های شهروندان است.
مکی آبادی یکــی از رانندگان اتوبوس های
گلگهر اســت که در این ارتباط به خبرنگار
ما می گوید :این محل بایستی خیلی سریع
جا به جا شود .ماشــین های حمل زباله با
سرعتهای کم در این جاده بسیار خطرناک
هســتند و می توانند برای ما رانندگانی که
هر روز میان سیرجان و گل گهر با تعدادی
سرنشــین تردد داریم حادثه درست کنند.
عالوه بر این ماشین ها باید بر روی زبالهها
توری بکشــند که از پخش شدن زباله های
ســبکتر در هــوا و پرتاب آنهــا روی جاده
جلوگیری شود که متاسفانه بعضا این کار را
نمی کنند و ســبب پرتاب زباله ها در جاده
میشوند .مشکل دیگر مکان فعلی نزدیکی
آن به شهر اســت که مسلما آلودگی ناشی
از آن بــا توجه به وزش باد به شــهر منتقل
می شود و خطرناک است ضمن اینکه چهره
نازیبایی در انظار عمومی و برابر چشــمان
رانندگان خودروها در این مســیر ایجاد می
کند.

دعوت به همکاری
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◄ پاسخی نشنیدیم
مجموع این گالیه مندی ها و بحث تفکیک
زباله ها در مبدا و مقصد ،همچنین برنامه ی
شهرداری برای بازیافت زباله ها و همچنین
روش ســازمان پســماند در برخورد با زباله
های عفونی مواردی بــود که تالش کردیم
در گفتگو با معاون خدمات شهری شهرداری
مطرح کنیم و پاســخ بگیریــم اما تالش ما
بی پاسخ ماند و ایشــان جوابگوی سواالت
ما نشد .قطعا شهردار محترم و همکارانش
که حساسیت شان را پیشتر با اجرای طرح
جدید جمع آوری زباله در شــب نشان داده
اند ،هم سازمان پسماند را پاسخگو خواهند
کرد و هم نسبت به تسریع در انتقال سایت
زبالــه به نقطه مناســب  -حــاال چه مکان
مــورد نظر در مســیر بندرعبــاس یا نقطه
دیگــر  -تصمیم مقتضی را خواهند گرفت.
اجرای این طرح زیســت محیطی می تواند
آرامش خاطر شهروندان عادی و دوستداران
محیط زیســت را فراهم و از سویی موضوع
تهیه کلیگ های آموزشی برای شهروندان در
تفکیک زباله ها و یا بیرون گذاشــتن آن در
ســاعت مقرر را پیگیری خواهند کرد .بدون
تردید شهر تمیز و سالم هم به سالمت جامعه

و مــردم کمک می کند و هم زیبایی بصری
را برای شهروندان و مســافرانش به ارمغان
خواهد آورد.
اما موضــوع بازیافت زباله هــا نیز اگرچه
مدتی اســت خانواده ها بــا توصیه برخی
انجمن های زیســت محیطــی از جمله
انجمن رفتگــران طبیعت انجام می دادند
و درآمد حاصله از فروش ضایعات بازیافتی
بــه معلولین ضایعه نخاعی از ســوی این
انجمن تعلق می گرفت ولی مدتی اســت
بخاطر شــیوع کرونا متوقف شده است .از
این رو مطلوب اســت کــه انجمن مذکور
با رعایت پروتکل ها این پروژه ارزشــمند
را دنبــال کند و خانوادهها نیز نســبت به
این امر حساســیت داشــته باشند .اینکه
شهرداری در ارتباط با بازیافت -که قطعا
برایش هزینه بر است -چه کاری می تواند
انجام دهد خود سوالی است که پاسخش
را به مسئوالن شهرداری واگذار می کنیم
ولی آنچه بیان و تذکرش مهم اســت این
طرح حداقل در خانواده ها انجام شــود و
این خود کمک بزرگی به محیط زندگی و
زیست شهروندان می باشد.
◄ طرح پژوهشی انجمن رفتگران
مدیر انجمن رفتگران طبیعت سیرجان خود
در رابطه با تفکیــک زباله گفت :حدود پنج
شــش سال اســت که به فرهنگ سازی در
زمینه تفکیک زباله در منازل پرداخته ایم و
متاســفانه از ابتدای سال ۹۹به دلیل انتشار
ویــروس کرونا اقدامــی در این زمینه انجام
ندادیم که درصورت ســفید شــدن اوضاع
حتما این کار را از سر خواهیم گرفت.کاظمی
خاطر نشان کرد در راستای کارهای زیست
محیطی و فرهنگ سازی در این زمینه یک
طرح پژوهشــی به ســازمان محیط زیست
وصندوق ملی محیط زیست کشور ارائه داده
ایم که خوشــبختانه مورد تایید قرار گرفته
ومنتظر تامین بودجه هستیم تا بتوانیم بین
۵۰۰۰خانواده ی ســیرجانی فرهنگ سازی
درباره تفکیک زباله از مبدا و کاهش شیرابهی
زباله تر اقدام کنیم  .وی گفت :این بودجه از
محل ۳۵درصد از ۱درصد فروش محصوالت
کارخانجات و صنعت آالینده تامین خواهد
شد که پیش از این تمام این مبلغ در اختیار
شهرداری،دهیاری و استانداری گذاشته می
شد.
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نگاه
گروه شهر

برای نارنجیپوشان شهر

این روزها و در پی شــیوع ویروس فراگیر کرونا که بخش وسیعی از جامعه
را خانهنشین کرده ،نارنجیپوشان شــهر عالوه بر زدودن آلودگی از چهره
شهر ،در جبههای دیگر از مبارزه با کرونا ،وظیفه پاکسازی ،جمعآوری و دفع
پسماندها را بر عهده دارند .زحمات خاموش اما تاثیرگذار پاکبانان و نیروهای
خدمات شهری در این روزها ،سالمت آنها را نیز به خطر میاندازد.کارگران
شــهرداری در روزهایی که همه مردم به زدن ماســک و دورکاری تشویق
میشــوند ،به خیابانها میآیند تا محافظ سالمت جامعه باشند ،چراکه نه
امکان دورکاری دارند و نه تمیزی شهر بدون وجودشان دوام میآورد.
این روزها ،اما این قشــر زحمتکش ،با حجم باالی زبالههای رها شــده در
مکانهای عمومی و کوچه و خیابانها از جمله ماســک ها یا دستکشهای
یکبار مصرف روبرو هســتند که میتواند تهدیدی برای ســامت آنها باشد
و توجه بیشــتر مسئوالن شهرداری برای حفظ ســامت آنها و تامین اقالم
بهداشــتی مورد نیازشان را میطلبد.یکی از همین نیروهای خدمات شهری
می گفت :درست است که سالمت ما در خطر است ،اما اینکه فقط خودمان
بخواهیم مراقب باشــیم و رعایت کنیم خطر را از سرمان رفع نمیکند .این
درست که همه باید نکات بهداشتی را رعایت کنند و این رابطه دو طرفه است
اما اگر فقط ما رعایت کنیم ،اما مردم مالحظه نکنند تاثیری ندارد و همچنان
ســامت ما در خطر است .رفتگر نارنجی پوش دیگری معتقد است  :افرادی
هستند که زمانبندی برای بیرون گذاشتن زباله را رعایت نمیکنند .بعضیها
هم دستکش و ماسکهای استفاده شده را در کیسههای زباله نمیگذارند و
در محیط رها میکنند.این کارگر خدمات شــهری می گوید :هنوز بعضی از
مردم زباله تر و خشک را از هم جدا نمیکنند که این امر باعث زحمت بیشتر
همکاران ما میشود .از طرفی در هر خیابان یا محله افرادی هستند که خطر
پسماندهای عفونی را جدی نمیگیرند و احساس مسئولیت نمیکنند.او می
گوید :در شرایط فعلی حجم کار ما بیشتر از قبل شده و اگر مردم همکاری
کنند و برای ما کار درست نکنند می توانیم استراحت بیشتری داشته باشیم
اما چه کنیم که هنوز برخی شهروندان نمی دانند یا نمی خواهند بدانند در
این شرایط کرونا  ،با تولید کمتر زباله
و یا رها نکردن آن در سطح پیاده رو
و خیابان مشکالت ما را کمتر کنند
 .اگــر کرونا برای مــردم خطر دارد
برای ما خطرش بیشتر است چون
بطور مستقیم با زبالههایی سروکار
داریم که می تواند منشأ انتقال کرونا
باشــند .به هر حال مــا هم زندگی
داریم و آســایش مــی خواهیم .در
حالی که ما سالمت خودمان را برای
نظافت شهر و سالمت مردم به خطر
میاندازیــم اما همین مردم آنطور
که باید موضوع سالمت ما را در نظر
نمیگیرند ..

دعوت به همکاری

یک شرکت تولیدی واقع در منطقه ویژه اقتصادی
از تعدادی دیپلم آقا ترجیحا فنی دعوت به
همکاری می نماید
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سازند.تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 99/07/19می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :ساعت 14روز یکشنبه تاریخ 99/07/27
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  14روزشنبه تاریخ99/08/10
زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  9روز یکشنبه تاریخ 99/08/11
زمان جلسه توجیهی  :ساعت  10روز شنبه مورخ 99/08/03
جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
الف :آدرس  :بلوار سیدجمال جنب پارک ترافیک دانشکده علوم پزشکی و تلفن42340625:
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس021-41934:
دفتر ثبت نام88969737 :و 85193768

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان

دعوت به همکاری

از تعدادی خانم جهت بسته بندی دعوت
به عمل می آید
09033865303
دعوت به همکاری

به دو نفر نیروی خانم با فن بیان و روابط عمومی باال جهت

کار در دفتر امالک نیازمندیم (آشنایی با کامپیوتر )

آدرس:ولی عصر بعد از چهاراه فرائی امالک کارن

09122241957

جناب آقای

مهندس مهدی زاهدی

درگذش�ت پ�در بزرگوارت�ان را ب�ه
جنابعالی و خانواده محترمتان تس�لیت
عرض نموده ،ب�رای آن مرحوم از درگاه
خداوند متع�ال رحمت و مغفرت و برای
بازماندگان صبر جمیل خواهانیم
هیات مدیره و مدیرعامل شرکت
تعاونی تولید قائم سبز عمادآباد

