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جامعه
 24تن مواد غذایی غیر قابل
مصرف معدوم شد

گزارشی از طوالنی شدن به سازی یک بولوار در زاهدان

گردوخاکتأخیریکپروژهدرچشم ساکنان
گرد و غبار این روزهای سیستان کم است که
شهرکی
طوالنی شدن یک پروژه عمرانی در زاهدان
هم به آن اضافه شده و امان بسیاری از ساکنان قسمتی از
بولوار جمهوری را بریده است .بولواری که کار به سازی و
اصالح آن از دو ماه قبل شروع شده و هنوز رنگ پایان به
خود ندیده است .برخی ساکنان و کاسب های این منطقه از
رونــد کند پــروژه به ســازی گالیه دارنــد و می گویند کار
آسفالت برداری قسمتی از خیابان ،نیمه خرداد آغاز شده
اما به دلیل ناتمامی کــار ،گرد و خاک ناشی از آسفالت
نشدن مسیر مشکالت زیادی را برای آنان به وجود آورده به
طوری که نظافت خانه ها و مغازه ها را با مشکل مواجه کرده
اســت .همچنین ساکنان بــرای تــردد با مــوارد و مسائلی
مواجه و مجبورند از مسیرهای دیگر طی مسیر کنند که هم
وقت گیر است و هم برای امــداد رسانی در مواقع الزم ،
برایشان مشکل ساز شده است .آنان به شیوه دوطرفه شدن
مسیر مخالف این بولوار نیز که ممکن است خطرهایی را
برای رانندگان به دنبال داشته باشد ،انتقاد و اعالم کردند
با توجه به این که بولوار ،مسیر دسترسی به بیمارستان علی
بن ابی طالب (ع) است ،گاه خانواده هایی را که برای اعزام
بیمارانشان این مسیر را بر می گزینند به دلیل بی اطالعی
از در دست احداث بودن پروژه ،با مشکل مواجه می کند.

آغاز کار از نیمه خرداد

یکی از کسبه منطقه به خبرنگار ما می گوید :از اواسط
ماه مبارک رمضان که مصادف با نیمه خــرداد ماه بود
کندن آسفالت این خیابان آغاز شد و هنوز کار آن به اتمام
نرسیده است .بیش از دو ماه از آغاز به سازی این قسمت
از بولوار جمهوری می گذرد .این قسمت از خیابان منطقه
مسکونی است و کسبه زیادی هم مشغول کاسبی هستند
که گرد و غبار ناشی از کنده کاری ها ساکنان منطقه را
بسیار آزار می دهد«.صادقی» ادامه می دهد :به عالوه
به دلیل مسدود کردن این قسمت از بولوار که از خیابان
دانش تا بزرگمهر را شامل می شود مشتریان فروشگاه

خوبی ندارد و برخی از رانندگان ممکن است متوجه آن
نشوند .در صورتی که ساکنان به خدماتی چون اورژانس یا
آتش نشانی نیاز داشته باشند در آدرس دهی دچار مشکل
می شوند ،زیــرا مسیر اصلی خیابان بسته است و باید
آدرس های فرعی را برای حضور نیروهای امدادی بدهند.

دلیل طوالنی شدن طرح

یکی از شهروندان :از نیمه خرداد ماه کندن آسفالت این خیابان آغاز شد و بیش از دو ماه از آغاز به سازی این قسمت از بولوار جمهوری می گذرد

ها هم کم و کار و کاسبی کاسب ها کساد شده است زیرا
شاهد رفت و آمد کمی در منطقه هستیم.وی اظهار می
کند :چند روز پیش هم تعدادی از نیروهای شهرداری
برای ادامه کنده کاری ها حضور داشتند و هنوز مشخص
نیست آسفالت این خیابان چه زمانی انجام می شود.
یکی دیگر از کاسب های این خیابان می گوید :حدود
سه ماه از آغاز این طرح می گذرد و کاسبی ما کساد شده
است .صاحبکارم حتی به شهرداری شکایت کرده است،
اما فایده ای نداشت .شنیده ایم تا دو ماه دیگر هم آسفالت
این خیابان به سرانجام نمی رسد و شهرداری از یک ماه
پیش تقریبا اقدامی در این قسمت انجام نــداده است.
«میثم بیگلری» بیان می کند :دو واحد تجاری در این مدت
ورشکست کرده اند .ما هم که فروشگاه سوپر مارکت داریم
نگران هستیم تاریخ کاالها و اجناس بگذرد که در این
صورت ضرر زیادی می کنیم« .محمد پیران» از ساکنان
هم می گوید :بیش از سه هفته است که اقدامی برای به
سازی این خیابان انجام نمی شود و سه هفته پیش قرار
شد آسفالت این خیابان آغاز شود اما به تازگی شنیدیم

که زیر ساخت این خیابان خاک مرغوبی ندارد ،به همین
دلیل باید ابتدا زیر ساخت اصالح شود تا استانداردهای
الزم را داشته باشد و سپس برای آسفالت آن اقدام کنند.

ترافیک و خطر تصادف

یکی دیگر از شهروندان اظهار می کند :منزل من در یکی
از کوچه های منتهی به این خیابان است ،در این مدت به
دلیل این که امکان رفت و آمد خودرو وجود ندارد برای
رسیدن به خانه مجبور هستم از کوچه های پشتی تردد
کنم .گرد و خاک ناشی از این کنده کاری هم در این مدت
سبب آزار ساکنان شده است .در زاهدان در حالت عادی
خاک و توفان وجود دارد که این شرایط نیز مزید بر علت
شده است« .ابراهیمی» بیان می کند :به عالوه به دلیل
این که خط مخالف این خیابان به طور موقت دو طرفه
شده مشکالت زیادی ایجاد کرده است که ترافیک ،یکی از
آن هاست .با استفاده از کیسه های شن و چندین بشکه،
مسیر این باند را دو طرفه کرده اند که این وسایل خود می
تواند عاملی برای ایجاد تصادف باشد .زیرا در شب دید

معاون امور زیر بنایی و حمل و نقل شهری شهردار زاهدان
در این باره به خبرنگار ما می گوید :در طرح روسازی که
برای مطالعات بولوار انجام شد قرار بود آسفالت و الیه
موجود به دلیل نداشتن کیفیت مناسب برداشته و الیه زیر
اساس ریخته و پس از رسیدن به تراکم الزم آسفالت این
قسمت انجام شود« .محمود دشتی» بیان می کند :چند
معدن در اطراف زاهدان بود که با پیمانکار و آزمایشگاه
مکانیک خاک هماهنگی ها انجام و آزمایش های الزم
گرفته و یکی دو قالب خاک ریخته شد ،اما به دلیل این
که دارای دانه بندی مناسب نبود جمع آوری شد .برای
یک معدن دیگر طرح اختالط تهیه و به پیمانکار ابالغ
شده است تا سریع تر برای حمل خاک ،کوبیدن و آسفالت
منطقه اقدام شود.وی ادامه می دهد :حق به جانب کسبه
حد فاصل خیابان دانش تا کنار کالنتری محل است و
عملیات به سازی برای آن ها ایجاد مزاحمت کرده است
که از آنان عذرخواهی می کنم و پیگیری می شود کار
سریع تر به اتمام برسد.وی اظهار می کند :نبود مصالح
مناسب برای اجرای الیه زیر اساس ،دلیل اصلی طوالنی
شدن عملیات به سازی بود .مصالح طبیعی اطراف شهر
باید در محل آزمایش شود که از معدن های الر و سیلوی
گندم اطراف جاده میرجاوه بررسی شد ،معدنی در اطراف
زاهدان که خصوصیات الیه های زیر اساس را دارا باشد
وجود ندارد و باید خاک با مقداری مصالح دیگر مخلوط
شود تا طرح مناسب برای الیه زیر اساس تامین شود .وی
می گوید :به پیمانکار ابالغ شده است در یکی دو هفته
آینده این کار را به پایان برساند.

معاون شهردار
زاهدان :نبود
مصالح مناسب
برای اجرای الیه
زیر اساس دلیل
اصلی طوالنی
شدن عملیات
به سازی بود.
حق به جانب
کسبه حد فاصل
خیابان دانش
تا کنار کالنتری
محل است و
عملیات به سازی
برای آن ها ایجاد
مزاحمت کرده
که از آن ها عذر
خواهی می کنم و
پیگیری می شود
که کار سریع تر
به اتمام برسد

 24تن مواد غذایی غیر قابل مصرف
گروه جامعه
از مراکز عرضه مواد غذایی در حوزه
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان جمع آوری و معدوم شد.
معاون اجرایی مرکز بهداشت استان به خبرنگار ما
گفت :این میزان مــواد غذایی غیر قابل مصرف در
بازرسی های  100بازرس بهداشت محیط دانشگاه
علوم پزشکی زاهدان از ابتدای امسال جمع آوری و
معدوم شد.دکتر «مهدی زنگنه» افزود :نظارت های
بهداشت محیط بر کنترل کیفی آب و مواد غذایی عامل
بازدارنده شیوع بیماری هاست و در مناطق مختلف
نقش تاثیر گــذاری در ارتقای شاخص های سالمت
دارد .وی توصیه کرد شهروندان در زمان خرید به تاریخ
تولید و انقضای مواد غذایی دقت کنند و در صورت
مشاهده هر گونه مغایرت موارد را اطالع دهند.

مراجعه  1200بیمار به
کلینیکهای سیارخاش وسراوان
از ابتدای مــرداد ماه امسال هــزار و
گروه جامعه
 200بیمار به کلینیک های سیار
دندان پزشکی خاش و سراوان مراجعه کردند.به گزارش
«سیستان و بلوچستان» ،معاون امور اجتماعی دانشگاه
علوم پزشگی زاهدان به خبرنگار ما گفت :با هدف ارتقای
سالمت دهان و دندان کلینیک های سیار دندان پزشکی
به مدت یک ماه به خاش و سراوان اعزام شدند« .احمد
بامری» تصریح کرد :یکی از مهم ترین اهداف طرح تحول
نظام سالمت ارائه آموزش های پیشگیرانه برای ارتقای
شاخص های سالمت و درمان است و گروه های خیریه
که به مناطق مختلف استان اعــزام می شوند ابتدا به
مراجعان بــرای راهکارهای پیشگیری از بیماری ها
آمــوزش هایی ارائــه می کنند و سپس به درمــان می
پــردازنــد.وی ادامــه داد :خدمات دنــدان پزشکی این
کلینیک ها رایگان اســت ،خیران سالمت از ابتدای
امسال بیش از  10عنوان خدمت شامل ویزیت رایگان
و ...را ارائه دادند.

