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جامعه

چهره متفاوت یک مسیل
در2حوزه شهری!
سال ها پیش در قسمت هایی از زاهدان
'گروه جامعه
مسیل هایی برای زمان بارندگی احداث
شد تا آب ناشی از بارندگی ها وارد این مسیل ها شود .با
توسعه زاهدان این مسیل در محله های مختلف و مناطق
مسکونی قــرار گــرفــت ،هــر چند ســال هاست بارندگی
چشمگیری در زاهدان رخ نمی دهد که بخواهد این مسیل
ها را سیراب کند اما به دلیل نبود زیرساخت های الزم
بسیاری از مردم فاضالب منازل را در این مکان ها رها می
کنند که اگر به وضعیت آن رسیدگی نشود مشکالت زیادی
بــرای ساکنان به همراه دارد ،نمونه چنین مسیلی در
تقاطع خیابان مصطفی خمینی و شهید باقری زاهدان
است که سامان دهی قسمتی از آن بر عهده شهرداری
منطقه  4و قسمت دیگر بر عهده شهرداری منطقه  5است.
وضعیت قسمتی از این مسیل تا حــدودی رضایت بخش
است اما در قسمت دیگر نارضایتی هایی به همراه دارد،
آب موجود در این مسیل از تصفیه خانه زاهدان سرچشمه
می گیرد و با فاضالب خانگی و زباله ها همراه می شود که
سبب شده است چهره نازیبایی در منطقه به وجود آید،
وجود جلبک ها ،بوی نامطبوع و تجمع حشرات نیز از دیگر
مشکالتی است که به سبب آلوده بودن این مسیل برای
ساکنان این محله قدیمی به وجود آمده است.

وضعیت ضعیف نظافت

یکی از ساکنان محله به خبرنگار ما می گوید :حدود 50
سال است ساکن این محله هستم ،از زمانی که این مسیل
جدولی نداشت ،البته آن زمان مسیل خشک بود و نظافت
می شد اما از زمانی که فاضالب تصفیه خانه در آن رها
می شود زباله ها و فاضالب خانگی هم وارد این مسیل
شد که سبب انتشار بــوی نامطبوع و تجمع و افزایش
حشرات شده است ،دلیل اصلی آن تمیز نشدن این مکان
است« .نجفی» می افزاید :البته ما برخی از ساکنان هم
مقصر هستیم ،چراکه مراعات نمی کنیم و زباله هایی

پیگیری های بی نتیجه

یک شهروند :یک قسمت از مسیل دیوار کشی نشده و حتی برای تردد عابران پیاده پل تعبیه نشده است

را که در رودخانه وجود دارد توسط خود مردم رها می
شود ،چند وقت قبل ماموران شهرداری برای نظافت
این منطقه آمدند و قسمتی از مسیل را نظافت و پاک
سازی کردند که البته کافی نیست .وی ادامه می دهد:
شهرداری برای نظافت بسیار
ضعیف عمل می کند .البته
شهردار منطقه  5زاهدان :از ابتدای
نباید یک طرفه به قاضی رفت
مصطفی
خیابان پاسداران تا تقاطع خیابان
و باید به شهرداری در برخی
خمینی مربوط به شهرداری منطقه  5است
امور حق داد اگر شهروندان
هــمــکــاری بیشتری داشــتــه
که در قسمت خیابان پاسداران کار الی
باشند خدمات بهتری دریافت
روبی آغاز شده و تا تقاطع بولوار شهید
می کنند .وی ادامه می دهد:
مطهری در حال انجام است .طی چند روز
بـــرای کــنــتــرل ای ــن وضعیت
آینده در ادامه اجرای این طرح از تقاطع
بهترین اقــدام پوشش سطح
بولوار شهید مطهری تا تقاطع خیابان
ایــن مسیل اســت که از ورود
مصطفی خمینی الی روبی می شود
زباله به داخل آن جلوگیری
می کند و سبب می شود بوی
نامطبوع در فضا پخش نشود،
همچنین هجوم حشراتی مانند مگس و پشه که بسیار
آزار دهنده است کاهش پیدا کند.

نبود پل و حفاظ

یکی از کاسب های محله هم به خبرنگار ما می گوید:
زمانی که ماموران شهرداری به منظور احــداث دیوار
برای دو طرف مسیل آمدند تاکید کردیم که ابتدا زباله

ها و لجن های آن را جمع آوری کنند و بعد از تمیز کردن
این مکان اقدام به دیوار کشی شود که متاسفانه انجام
نشد« .مجرب» می افزاید :میسل در دو منطقه شهرداری
قرار گرفته که منطقه  4اقدام به دیوار کشی دو طرف رود
کرده است ،اهالی و کاسب های این محله به ماموران
شــهــرداری اعــام کردند در قسمت خیابان مصطفی
خمینی پیاده رو به پل مسیل وصل است ،حفاظ ندارد
و برای عابران به ویژه کودکان و دانش آموزان خطرناک
است اما باز هم توجه نشد .وی تصریح می کند :هنوز
هم یک قسمت از مسیل دیوار کشی نشده و حتی برای
تردد عابران پل تعبیه نشده است و مردم مجبور به عبور
از خیابان می شوند ،در قسمتی از این مسیل پل تعبیه
شده است که بــدون محافظ و بسیار خطرناک است.
به گفته وی ،به دلیل یک طرفه کردن خیابان باقری،
تردد خودروها از این مسیر زیاد و در تقاطع مسیل و
خیابان مصطفی خمینی قسمتی از جدول خراب شده
اســت ،بارها رانندگان به دلیل نداشتن دیــد در این
جوی گرفتار شده اند .وی ادامه می دهد :فرزند یکی
از ساکنان در حال دوچرخه سواری بود که هنگام تردد
از پل تعادلش را از دست داد و در رودخانه افتاد و به
کمرش آسیب وارد شد .وی با بیان این که این مسیل
در دو منطقه شهرداری قرار دارد که هر چند روز یک بار
برای جمع آوری زباله ها اقدام می شود و ماموران هر
کدام از مناطق ،منطقه دیگر را مسئول جمع آوری زباله
ها می دانند در این میان مردم اذیت می شوند.

یکی دیگر از ساکنان اظهار می کند :این مسیل در
محدوده دو شهرداری منطقه 4و  5واقع شده است،
قسمت مربوط به منطقه 4وضعیت خوبی دارد ،آب
داخــل جوی روان است و زباله ای در آن دیــده نمی
شود اما وضعیت قسمتی که در محدوده شهرداری
منطقه  5واقــع اســت ،مناسب نیست و مسیل پر از
جلبک و زباله است ،فاضالب نیز روان نیست .به گفته
«خوش فرمان» ،تجمع مگس ،پشه ،بوی نامطبوع و ...
از مشکالتی است که به دلیل وضعیت نامناسب این
مسیل ساکنان را آزار می دهــد ،بارها به شهرداری
مراجعه و موضوع را پیگیری کردیم ،قول هایی داده
اند اما هنوز اقدامی نشده است .وی ادامه می دهد:
عالوه بر این یک زمین در نزدیکی مسیل وجود دارد
که به دلیل نبود سطل ،مردم زباله هایشان را در آن
رها می کنند و کارتن خواب ها و زباله گردها سبب
پخش شدن زباله ها می شوند که وضعیت نازیبایی
را به وجود آورده است ،انتظار می رود برای جانمایی
سطل نیز اقدام شود.

حصار کشی در بودجه98

شهردار منطقه  5زاهــدان دربــاره وضعیت این منطقه
به خبرنگار ما می گوید :الی روبی مسیل رود یکی از
اولویت های شهرداری است که از منطقه کریم آباد
آغاز شده است« .آسا ریگی» ادامه می دهد :از ابتدای
خیابان پاسداران تا تقاطع خیابان مصطفی خمینی
مــربــوط بــه شــهــرداری منطقه  5اســت کــه در قسمت
خیابان پاسداران ،کار الی روبی آغاز شده و تا تقاطع
بولوار شهید مطهری در حال انجام است .طی چند روز
آینده در ادامه اجرای این طرح از تقاطع بولوار شهید
مطهری تا تقاطع خیابان مصطفی خمینی الی روبی
می شود.
به گفته وی ،البته قسمتی از مسیل توسط شهرداری
کل بوجه گرفت و حصارکشی شد ،حصار کشی مسیل
که در منطقه  5واقع شده در بوجه سال  98پیش بینی
شده است .وی تصریح می کند :درباره جدول کشی،
نبود پل و حصار آن از این منطقه بازدید و این مشکل را
برسی می کنیم .بوی نامطبوع و تجمع حشرات موذی
با نظافت و پاک سازی مسیل و نظارت بر آن و همکاری
شهروندان رفع می شود.

در نشست استاندار و رئیس سازمان
حفاظت محیط زیست

مشکالت سیستان و تاالب
هامون بررسی شد

مشکالت و معضالت زیست محیطی
راشکی
اســتــان از جمله سیستان و تــاالب
هامون در نشست مشترک استاندار و رئیس سازمان
حفاظت محیط زیست کشور مــورد بررسی قرار
گرفت .مدیر کل حفاظت محیط زیست به خبرنگار
ما گفت :با توجه به شرایط خاص استان و خشک
سالی های اخیر با حضور استاندار در دفتر عیسی
کالنتری رئیس سازمان محیط زیست کشور شرایط
استان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت که تاکید بر
حفاظت و به سازی محیط زیست و برخورد با عوامل
مخرب و آالینده محیط زیست از جمله نتایج این
نشست بــود« .وحید پــورمــردان» افــزود :مشکالت
سیستان و تاالب هامون ،توسعه سواحل مکران،
تعارضات مناطق حفاظت شده استان با طرح ها و
پــروژه هــای مختلف ،سازمان عمران سیستان با
رویکرد مدیریت یکپارچه و پدیده گــرد و غبار از
مواردی بود که در این نشست یک روزه مورد بررسی
قرار گرفت تا راهکارهایی برای رفع آن اندیشیده
شــود .وی بیان کــرد :برگزاری چنین نشست ها،
نهایی و اجرایی شدن مصوبات آن پیامدهای مثبت
فراوانی برای استان می تواند به همراه داشته باشد
که از جمله آنان می توان به احیای مجدد تاالب ها و
بهبود شرایط آبی منطقه اشاره کرد انتظار می رود
این نشست بتواند گام های مثبتی در این مسیر به
همراه داشته باشد.

