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 ناصر صبحی
انتقاد برخی از اعضای شورای شهربه عملکرد پلیس
ساختمانی شهرداری یکی از مباحث چند جلسه اخیر
شورای شهربوده است .برخی اعضای شورا معتقدند پلیس
ساختمانی با موارد تخلف به صورت تبعیضآمیز برخورد
میکند و به طورتلویحی ازپدیدهای به نام «پلیس تبعیض
ساختمانی» سخن میگویند .موضوع تبعیض ،تصرفات و
توسازهای غیرمُجازی است که سیرجان رخ داده و
ساخ 
همچنان رخ میدهند .منتقدان عملکرد پلیس ساختمانی
توسازهای
میگویند که ایننیرو،درمقابلتصرفاتوساخ 
غیرمجازقشرضعیف جامعه «گردن کلفت» هستند اما در
توسازها گردنکلفتهای پولدار
مقابل تصرفات و ساخ 
واکنشیندارند.
درمقابل شهردارسیرجان و شهرداران مناطق مرکزی،
ادعای وجود تبعیض را شدیدا تکذیب میکنند .آنها
میگویند پلیس ساختمانی هیچگونه تبعیضی دربرخورد
با ساختوساز ندارد .شهرداریچیها به ساختوسازهای
غیرمجازپیدرپی اذعان دارند اما دلیل آن را نه تبعیض که
موارد دیگری معرفی میکنند .ازجمله گسترده بودن شهرو
کمبودنیروبرایسرکشیمداوم،ضعفهایقانونی،بیتوجهی
توسازمتصرفاندرزمینهایمتعلق
اداراتو اوقافبهساخ 
به این ارگانها و در نهایت ،از عدم حمایتهای الزم از
نیروهای اجراییخود،بهطورغیرمستقیمگالیهدارند.
 مورد اول:روایتبیغوله
ابراهیم رها؛ طنزنویس نامی ،جایی در شوخی با
شادروانصادقهدایت؛میگوید«:درزندگیزخمهایی است
که نمیشود جایش را به کسی نشان داد ».روایت بیغولههای
ساخته شده درمناطق حاشیهای سیرجان ،داستان همین
جمله ابراهیمرهاست.مهمنیست کداممسئوالن استانیو
کشوری و چند باربه سیرجان بیایند .مسئوالن ما هرگزجای
زخمهایحاشیهشهررابه آنهانشاننخواهندداد.شریفآباد
و شهرک آب ازجمله این مناطق هستند.
زمانی که برای گفتوگو پیرامون انتقادها از پلیس
ساختمانیبهسراغ ابوذرزینلی،عضوشورایشهرمیرویم ،او
پیشنهاد بازدید ازمناطق مورد نظررا میدهد .به همراه زینلی
و راننده شورا ،به سمت فیروزآباد میرویم؛ منطقهای که به
توسازغیرمجازداشته است.
گفته زینلی تعداد زیادی ساخ 
ساختوسازهایی که ازظاهرو قدمت بنا مشخص است
بدونعجلهومزاحمتساختهشدهاند.درمقابل،ظاهربرخی
ازساختمانها نیزنشان میدهد که یا با عجله و یا با هزینه
توسازنیزوجود
اندک باال آمدهاند .اما یک نوع دیگرساخ 
دارد .نامشان را خانه نمیتوان گذاشت بلکه اتاق هستند.
اتاقی که درگوشه یک زمین محصوربنا شده است .زمینی
با دیواربلوکی که گاه تا سینه و گاه تا زانوی انسان ارتفاع دارد.
اولین موردی که به سراغش میرویم ،دیواری ازبلوک تا قد
سینه یک انسان دارد .گوشه هیئت ،یک چادرنسبتا بزرگ
اما کامال مندرس به پا شده .تعداد زیادی کارتن و مقوا در
یک گوشه و تعدادی آجردروسط حیاط ریخته شده است.

یکوانت کهنهنیزکه ازبارشمشخص
است،کارتنومقواجمعمیکند،داخل
حیاط پارک کرده .یک زن نسبتا مسن
ازداخل چادربه سراغ ما میآید .مدعی
است زمین را از یک شخص حقیقی
خریده .قبول دارد که نباید دیواردرست
میکرد اما میگوید به خاطرسگهای
ولگردی کهبهطورمرتبدرحیاطجمع
میشدهاند ،مجبورشده این کاررا بکند
چون «مسلمان است ،نمازمیخواند و
اینسگهانجس»هستند.
موقع حرف زدن ازنگاه مستقیم
به چشمانم خودداری میکند و ترجیح
میدهدبهجایدادنپاسخسؤالهایم،
مدام و بدون لکنت از بخت بد خود و
مریضیوعلیلیفرزندانشسخنبگوید.
آنطورکه درتحقیقات خود ازمطلعان
شنیدهام ،برخی از متصرفان واقعا در
زمینهای متصرفی زندگی نمیکنند
بلکه به اینکاروانمود میکنند تا جلوی
تخریب یا رفع تصرف زمین را بگیرند.
از پیرزن میپرسم شما واقعا اینجا
زندگیمیکنید؟میگوید:بله.میپرسم
برای حمام و دستشویی چه میکنید؟
عکس:امین ارجمند | پاسارگاد
میگوید :به خانه همسایهها میرویم.
میپرسم :اگر وضعتان اینقدر بد است ،این خودروی  206شکسته شده را نشان میدهد و میگوید« :این بلوکها را
بدون پالک جلوی درخانهتان چه میکند؟ با خنده میگوید :بسیجوسپاهبرایما آوردند اماپلیسساختمانی آمدوهمه
نه،مالپسرقوممان است .آمدهبهماسربزند.پیرزندوباره از را شکست ».داخل زمین ،همان کناردیوار ،دو بنای خراب
مشکالتخود،فرزندانوشوهرشبیمارشمیگوید.سعی شده وجود دارند .زن جوان میگوید« :فقط میخواستیم
میکند که گریه کند اما اشکی ندارد .نقش بازی میکند یا از یک حمام و دستشویی بسازیم ».برق دارند اما آب ندارند
و از همسایهها قرض میگیرند .زن همسایه نیز از پلیس
بس گریسته که اشکهایشخشکشده است؟
ساختمانیشاکی است .اویک اتاقکرا که کمیبا اتاقمحل
 مورددوم :قانون برای همه
مورد بعدی یک قطعه زمین مستطیل شکل است زندگیشان فاصله دارد ،نشان میدهد« :ما هم خواستیم یک
که در انتهایش یک اتاق وجود دارد .داخل زمین ،تعدادی دستشویی بسازیم که آمدند و خراب کردند .البته دوباره
بلوک و آجرروی هم گذاشته شده که تخریب شدهاند .قد ساختیم».زنهمسایهبهاتاقمحلزندگیشاناشارهمیکند:
دیوار ،به اندازه یک بلوک است اما بلوکهای شکسته و «ما که پول نداشتیم کارگر بگیریم .بچههامان را چند روز
خرد شده اطراف دیوار نشان میدهد که قد دیوار بیش از گذاشتیم پیش مادرم و با شوهرم این خانه را ساختیم».
هر دو خانواده نگران خراب شدن خانهشان توسط
این بوده .زن جوان ساکن در این زمین به همراه دو دختر
خردسالش با شنیدن صدای خودرو به استقبال میآیند .از پلیس ساختمانی هستند .آنها منکرتخلفی که به خاطر
توسازغیرمجازشانمرتکبشدهاند،نیستندامادرعین
دیدن ما نگران هستند .هرچند ابوذرزینلی را میشناسند و ساخ 
به اعتباراو تصورمیکنند ما نیزازمسئوالن هستیم .آنها به حالحرفمهمیمیگویند«:ماقبولداریم کهتخلف کردیم
همراههمسایهروبهروییشان ازجمله کسانیهستند کهدر امامگرفقطمابودیم؟نصفبیشترساکناناینمنطقهدقیقا
اعتراضبهعملکردپلیسساختمانیبهشورارفتهو اعتراض مثل ما هستند .الکی نمیگویم .خودم مدارکشان را دیدم.
خودرابه گوشزینلیودیگرانرساندهاند.زنجوانمیگوید :آنهاهم اجازهساختوسازنداشتند امادارندزندگیمیکنند،
«اولش که شما آمدید فکر کردیم پلیس ساخمانی آمده چگونه؟ چرا پلیس ساختمانی جلوی آنها را نگرفته؟ چرا
چون همیشه شنبهها میآیند و اذیت میکنند .هرشنبه ما خانههای آنها را خراب نمیکند؟ اگرپلیس ساختمانی از
تنوبدنمانمیلرزد که االنپلیسساختمانیمیآیدوخانه همان ابتدای این منطقه شروع کند و تمام ساختمانهای
را روی سرمان خراب میکند ».زن جوان با دست ،بلوکهای غیرمجاز را خراب کند ،قول میدهیم با دست خودمان

نگاهی به عملکرد پلیس ساختمانی شهرداری سیرجان

افرادسالم استفادهشودتابرخوردتوامبا
عدالتراشاهدباشیم».
اززینلیمیپرسیمماجراچیست
کهبهقولشما اینتبعیضوجوددارد؟
«خودمان هم دنبال همین موضوع
هستیم .قطعا پلیس ساختمانی
میتواند همین بازوی قدرتمندی را که
برای خانواده ضعیف دارد ،برای افراد
صاحبقدرت و نفوذ هم داشته باشد
و بدون تبعیض وظیفهی ذاتی خود را
انجام دهد .انتقاد ما درراستای همین
ایجاد تبعیض است وگرنه ما با اصل
قضیه؛یعنیاجرایقانونهیچمخالفتی
نداریم اما با نحوهی اجرای قانون قطعا
مشکلداریم».
یکی از مواردی که بدون شک
عملکرد پلیس ساختمانی را زیرسؤال
توسازهایی با قدمت
میبرد ،ساخ 
زیاد است .ابوذر زینلی میگوید:
«بعضیهاشان بیش از ۶،۵سال است
توسازشان صورت گرفته
که ساخ 
است و بنا بر دالیلی تاکنون تخریب
نشده است .البته در جلسهی قبلی
کمیسیونمادهی ۱۰۰کهمنهمحضور
داشتم،مابالغبر ۱۵حکمتخریبدادیم
ولی باید دنبال یافتن جواب این سوال برویم که چرا حکم
تخریب اجرانمیشود.قطعادردورههایقبلیهمحکمهای
تخریبیبوده کهممکن استبههردلیل انجامنشده است».
زینلی از «احتمال بروز برخی کوتاهیهایی به برخی دالیل
سخن» میگوید و درمقابل سؤال ما که این حرف درهمان
حد احتمال است یا مدرکی وجود دارد ،میگوید« :فعال
احتمال است ولی دنبال مدارک هستیم ».با این وجود زینلی
دربحثزمینهایمتصرفیازپلیسساختمانیدفاعمیکند:
«گاهی میبینید زمین متعلق به اوقاف ،اداره مسکن و
شهرسازییاستاد اجراییفرمان امام است.متاسفانهمابازدر
اینقسمتبهمشکلبرمیخوریم.فرضکنیدزمینمتعلق
به مسکن و شهرسازی یا اداره اوقاف است و شهرداری باید
تخریب کند .باید نهادها و ادارات دولتی بیایند و اززمینشان
درمحاکم قضایی دفاع کنند اما متاسفانه میبینیسهواً یا
عمداًکوتاهیهاییصورتمیگیردکهباعثدلسردیکارمند
پلیسساختمانیمیشود».
 برای گردنکلفتهاهمعدالترا اجرا کنید
امین صادقی ،رییس شورای شهرنیزبه عملکرد پلیس
ساختمانی انتقاددارد«:طبققانون،حفاظت ازهمهزمینهای
واقع درحریم شهربه عهده پلیس ساختمانی شهرداری است.
یعنی حتی اگر زمینی در محدوده خدمات شهری شهرداری
نیست اماحصارکشیمیشود،پلیسساختمانیبایدجلویش
را بگیرد .منتها یک سری اشکاالت وجود دارد .اوال پلیس

آیا پلیس ساختمانی تبعیض قائل میشود؟

خانهمان را خراب کنیم ».سؤالی که آنها ازما و ابوذرزینلی
میپرسندوهیچکداممانپاسخینداریم،همین است«:چرا
خانهباقیمتخلفانتخریبنمیشود؟»کمکمازمنطقهخارج
میشویم.منطقهایکهسرتاسرآنپرازنخالههایساختمانی،
بلوک و آجرهای شکسته است که خود راوی نبردی بین
متصرفانوپلیسساختمانی است اما آنچه اعضایمنتقد
شورا ازآنسخنمیگویند،یکنبردتبعیضآمیزاست.
توپاخت؟
 موردسوم:ساختوسازیاساخ 
درمسیر ،ابوذرزینلیساختمانبزرگیرانشانمیدهد
که متعلق به تعدادی افغانستانی است و میپرسد« :به نظر
شما چرا پلیس ساختمانی دیوارهای این زمین را تخریب
نکرده است؟» درادامه درمقابل زمین نسبتا بزرگی درنزدیک
بزرگراه میایستیم .زینلی سوال قبلی را دوباره تکرارمیکند.
این ساختمان ،گویا همان ساختمانی است که درشورا نیز
مطرح شده بود و مصطفا اسفندیارپور در اعتراض به آن
گفته بود نه تنها دیوارها تخریب نشده که گویا مالک درحال
تفکیک زمین و فروش آن است .دیوار طوالنی زمین ،در
کمال تعجب دارای  3درب است .ازبین یکی ازدرها که به
داخل نگاه میکنم ،بلوکهایی با ارتفاعی درحد سینه انسان
رامیبینیم کهبهنظرتا امتداددرهایدیگرساختمان کشیده
شده و در حال تفکیک زمین به حداقل  3بخش است.
زینلی درادامه چند ساختمان دیگررا نیزنشان میدهد که با
ساختوسازغیرمجازباالرفتهاند.

 انتقادازپلیسساختمانی
ابوذر زینلی انتقادها از پلیس ساختمانی را حاصل
«بازدیدهای میدانی ازحاشیه شهر ،مکیآباد و آباده میداند
و متصرفان را به دوگروه تقسیم میکند« :عدهای که با نیت
سوءاستفاده آمدند و عدهای از ناچاری مجبور به انجام
ساختوساز غیرمجاز شدهاند ».زینلی میگوید« :انتقاد ما
بیشترنسبت به نحوهی برخورد و تبعیضی است که پلیس
ساختمانی در برخورد با این بندگان خدا دارد .ما میبینیم
توسازعظیمیبدونهیچنوع
حتی اتباعبیگانه آمدندساخ 
مزاحمتی انجام دادند ولی در مقابل مادر سرپرست خانوار
بوده که شوهرش از کار افتاده است و آمدند و سرویس
بهداشتی اینخانوادهراخرابکردند».زینلیتاکیدمیکند«:ما
باتخریبسرویسبهداشتییاخانهاینبندهخداکهمیگویم
سرپرست خانواده است ،مشکل نداریم چون باالخره کار
خالف و غیرقانونی انجام داده است ولی بحث ما این است
کهنحوهیبرخوردطوریباشدکهشائبهیتبعیضوبیعدلتی
پیش نیاید و ذهنیت به این سمت نرود که چرا سازه فالن
فرد که اتباعبیگانههم است،تخریبنشدهو اینخانواده که
سرپرستشیکخانمیایککارگراست،تخریبشدهاست».
زینلیمیگوید«:چطوریکفردمیتواندبیاید،درنزدیکییکی
ازجادههای ترانزیتی شهر ۶۰،۵۰،قصب زمین را بدون هیچ
نوع ایجادمزاحمتیتصرف کند؟ ازمجموعهشهرداریتوقع
میرود که اوال پلیس ساختمان را تقویت کنند و دوما از

ساختمانی نیز مانند باقی بخشهای شهرداری ادعا میکند
نیرو ندارد .یک تناقضی که همیشه وجود دارد ،همین است
که شهرداری بیش از  1100نیرو دارد و ادعا میشود خیلی
از این نیروها اضافه بر سازمان هستند اما از طرفی تمام
واحدهای شهرداری میگویند ما نیرو کم داریم ».صادقی
میگوید« :زمینهای حاشیهای شهر ،زمینهایی هستند که
قبال یا صاحبانی داشتند یا کوره بودند یا باغ بودند و ...خالصه
کاربریهای غیرمسکونی دارند .برخی ازاین زمینها متعلق به
شهرداری است اما عمدهشان متعلق به اداره اوقاف یا سازمان
مسکن و شهرسازی یا آموزش و پرورش است که پلیس
ساختمانیباید ازتمام آنهامراقبت کند ».اودرادامه انتقادش
را مطرح میکند« :حرف ما این است که برای همه افرادی که
دست به تخلف م یزنند ،عدالت وجود داشته باشد .اینطور
نباشد که اگر کسی گردنش کلفت است ،بسازد و ساختمان
باقی افراد تخریب شود .ازطرفی پلیس ساختمان میگوید من
اصال توان ندارم .در کل شش نیرو درسه شیفت دونفره دارند
و باید تمام کارها را انجام دهند اما قابل قبول نیست که در
فاصله  200متری ،یکی ساخته و دیگری تخریب شده باشد».
امین صادقی میگوید« :بحث ساختوسازغیرمجازدرتمام
ایران وجود دارد .شهرداری ضابط قضایی نیست که بتواند برود
و آن را خراب کند .این خودش یک مشکل است .یعنی قانون
جامع ،کامل و الزامآوری اگر وجود داشت ،میتوانست بهتر
کمک کند .ازطرفیدربحثتخریبنیزگاهیکسریتعللهاو
اهمالهاصورتمیگیردوگاهمیبینیدرایکمیسیونماده100
نیزاجرایی نمیشود ».صادقی هم ازعملکرد پلیس ساختمانی
انتقاد و هم دفاع میکند« :حقیقت این است که شهرداری
نقش بازدارنده دارد و نباید بگذارد که این خانهها ساخته شوند
اما واقعیت این است که دو نیروی شهرداری با یک مزدای
پُکیده،رفتهاندجاییکه 30نفرباقمهایستادهاند.پنجباررفتهاند،
نیروی انتظامی هم میرود ولی درنهایت آنها میسازند اما اگر
مثال اداره اوقاف بیاید و دورزمینش حصاربکشد ،دیگرهیچ
قدرتینمیتواندآنجاساختوسازکند».صادقیمیگوید«:این
تصرفات فقط باعث رنجش و مشکل و اسباب شرمندگی برای
ما میشود که مجبوریم حکم تخریب بدهیم .بنابراین ازمردم
خواهش میکنم ساختوسازغیرقانونی انجام ندهند چون ما
مجبوریم حکم تخریب بگیریم ».او درمورد تصوربرخی ازافراد
درموردتخریبنشدنساختوسازهایغیرمجازمیگوید«:اگر
پروندهای دراین مورد تشکیل شود ،چه ده سال ،چه یک سال
و چه یک روز؛ قطعا حکم به تخریب میدهند و راهی به غیراز
تخریبوجودندارد ».امادرمیانسؤالهایمشترکی که ازابوذر
زینلی و امین صادقی میپرسیم ،یک مورد شاید مهمترباشد:
آیا امکان دارد با توجه به تعداد زیاد ساختوسازهای غیرمجاز
کهطبیعتاسرنوشتافرادزیادیدرگیراست،مالحظاتامنیتی
و جلوگیری ازیک اعتراض و حتی شورش جمعی دلیل نادیده
گرفتن موارد تخلفات ،به خصوص تخلفات قدیمی میشود؟
ابوذرزینلی این احتمالراردنمیکند اماجملهاشرابا«نمیدانم»
تماممیکندوصادقیمیگوید«:مالحظات امنیتینبایدمنجر
بهحاشیهشینیوترویجخالفشود».ادامهدرصفحه6

همزمان با هفته دولت و توسط معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور؛

 بتول باللی
در روزهای آغازین هفته دولت چند طرح شهری جمعا
به ارزش  ۲۵میلیارد تومان در سیرجان به بهرهبرداری
رسید که مهمترین این طرحها افتتاح پایانه مسافربری
بعثت سیرجان بود.
دوم شهریور ماه  1399معاون عمران و توسعه امور
شهری و روستایی وزیر کشور و رییس سازمان شهرداریها
و دهیاریها ،ضمن سفر به شهرستان سیرجان و بازدید از
طرحهای قابل افتتاح شهری توسط شهرداری سیرجان و
با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان،
سرپرست فرمانداری سیرجان ،نماینده مردم سیرجان
و بردسیر در مجلس شورای اسالمی و رییس مجمع
نمایندگان استان کرمان ،مدیر کل دفتر روستایی ،معاون
امور عمرانی استانداری کرمان ،اعضای شورای اسالمی
شهر ،شهردار و جمعی دیگر از مسئوالن شهری ،اصحاب
رسانه و ...پایانه مسافربری بعثت سیرجان را افتتاح کرد.
 سیرجان زیرساختهای بسیار خوبی دارد
دکتر مهدی جمالینژاد معاون عمران و توسعه امور
شهری و روستایی وزیر کشور و رییس سازمان شهرداریها
و دهیاریها در آیین افتتاح پایانه مسافربری بعثت سیرجان
ضمن تشکر از آقای حسنپور نماینده مردم سیرجان و
بردسیر در مجلس شورای اسالمی و دکتر رضا سروشنیا
شهردار سیرجان و مجموعهی شهرداری و شورای اسالمی
شهر ،گفت :خوشبختانه علیرغم سختیهایی که کشور
داشته است و بحرانهایی که در طول ماههای گذشته
داشته است و نیز بحث قرنطینه و شیوع بیماری کرونا،
پروژههای عمرانی متوقف نشده است .در هفته دولت
امسال بیش از  18هزار پروژه با بیش از  50هزار میلیارد
تومان افتتاح میکنیم که عدد قابل توجهی است .این
جریان عمرانی در کشور ادامه دارد .تنها چیزی که ما را
موفق میکند ،همراهی و اعتماد مردم به مسئولین است.
وی ادامه داد :افتتاح حدود  25میلیارد پروژه در شرایط
سخت اقتصادی ،در هفته دولت در شهرستان سیرجان و
باالخص این مجموعه بسیار ارزشمند ،این پایانه بزرگ و
استاندارد که بزرگترین پایانه منطقه جنوب شرق کشور

پایانه مسافربری بعثت سیرجان افتتاح شد

است ،در این شهرستان
کار بسیار ارزشمندی است
و این همه به برکت دعای
خیر و مشارکت مردم
است.
جمالینژاد با بیان اینکه
اقداماتی که در شهرستان
سیرجان رخ داده است
زحمت مدیران بوده ،عنوان
کرد :انصافا زیرساختهای
بسیار خوبی دارید و
باید اعتماد و رفاقت بین
مردم و مسئولین بیشتر
شود .امیدوارم اقدامات
ارزشمندی از این دست
که به مدد نیازسنجی
شهروندان است بتواند این
اعتماد را ایجاد کند .وی
اظهار امیدواری کرد که در
آیندهی نزدیک پروژههای
نیمهتمام به اتمام برسد و
امسال پروژههای بزرگ و
اثرگذار در توسعه کشور افتتاح شوند.
در این مراسم دکتر موسوی آیتاللهی معاون
هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان در سخنان
خود از همه مسئولینی که در آمادهسازی این پروژه وقت
گذاشتند به خصوص شهردار سیرجان و معاونت عمرانی
شهرداری تشکر کرد .او قول مساعدت داد و اعالم آمادگی
کرد تا هر کاری که در جهت آسایش ،رفاه و برآورده شدن
خواستههای به حق مردم باشد ،انجام دهد .وی بیان
کرد :پروژههایی که در حوزه شهرداری افتتاح شد ،نشان
از تالش و همت خوب مجموعهی شهرداری و شورای
اسالمی شهر سیرجان است.
شهباز حسنپور نماینده مردم سیرجان و بردسیر در
مجلس شورای اسالمی نیز از اعضای دوره پنجم شورای

اسالمی شهر و شهردار و معاونان و پرسنل شهرداری
سیرجان و تمامی کسانی که در این پروژه خدمت رسانی
کردند ،تشکر کرد و افزود :خداقوت و احسنت میگویم به
شهردار و شورای شهر به واسطهی این کار ارزشمند .امید
است شهردار بتواند تا پایان باقی ماندهی عمر شورای شهر
یک خدمت بیمنتی را به مردم ارایه دهد.
 150میلیارد ریال برای احداث پایانه

مسافربری هزینه شده است
در مراسم افتتاحیه این پایانه دکتر رضا سروشنیا
شهردار سیرجان با اشاره به اینکه از سالهای قبل کلنگ
احداث این پایانه زده شده بود ،گفت :یکی از دغدغههای
اصلی شهر سیرجان وجود تعاونیها در مرکز شهر بود و
یک بحث ترافیکی وجود داشت و وضعیت نابهنجاری در
هسته مرکزی شهر بود .این موضوع باعث شد تا تعاونیها

را در یک نقطه به نام پایانه مسافربری بعثت جمع کنیم و
با وجود شرایط بد اقتصادی و تحریمها و تغییرات اساسی
که در ابنیه به وجود آمد ،کار را ادامه دادیم.
شهردار سیرجان در بیان مشخصات پایانه مسافربری
بعثت گفت :مجموع زیربنای این پایانه  3265متر است
که شامل  10هکتار محوطهسازی و  10غرفه میباشد
که در دو طبقه احداث شده است .طبقه همکف یکسری
فضاهای خدماتی ،رستوران ،کافیشاپ و اتاق کودک که
در طبقه دوم ساخته شده است .سروشنیا مبلغ هزینه
ریالی این مجموعه را  150میلیارد ریال عنوان کرد.
شهردار سیرجان ادامه داد :از تعداد  10غرفه موجود
در پایانه 5 ،غرفه مشخص شدهاند و از  15شهریور ماه
مستقر میشوند و فعالیت خود را از سر میگیرند .بقیه
تعاونیهای مرکز شهر نیز علیرغم اینکه چندین مرحله

آگهی کردیم و شرکت
نکردند ،از طریق دستگاههای
نظارتی پیگیر میشویم تا 15
شهریور در اینجا مستقر شوند
تا مردم بتوانند از یک نقطه
به اقصا نقاط کشور مسافرت
کنند .دکتر سروشنیا در
پاسخ به سئوال خبرنگار
پاسارگاد مبنی بر اینکه
«برنامه توسعهای در این پایانه
دارید؟» ،گفت :یک فاز توسعه
جهت خدمات تعمیرگاهی و
کارواش داریم که در سالهای
آینده قرار است در اینجا
احداث شود.
وی از اعضای شورای شهر
که همدل و همراه مجموعهی
شهرداری بودند ،تشکر
کرد و گفت :به غیر از پایانه
مسافربری ،پروژههای دیگری
نیز در اقصا نقاط شهر افتتاح
شد منجمله نصب تابلوهای
هوشمند شهدا ،افتتاح فاز اول پیست پیادهروی بلوار قائم،
سایت جمعهبازار ،معابر آسفالت شده و سنگفرش و...
همچنین پروژههایی آماده دیگری که به دلیل ضیق وقت
امکان افتتاح آنها را را نداشتیم و در هفتهها و روزهای
آینده افتتاح میشوند .شهردار سیرجان هزینه این پروژهها
را حدود  25میلیارد تومان عنوان کرد.
زیبنده نبود سیرجان از وجود پایانه

مسافربری محروم باشد
در این مراسم امین صادقی رییس شورای اسالمی شهر
سیرجان ،گفت :خدا را شاکرم که در دوره پنجم شورای
شهر و با همراهی مسئولین محترم شاهد افتتاح پایانه
مسافربری هستیم .از شهردارهای قبلی که کلنگ این
پایانه را زدند تا امروز به دست شهردار جوان و منتخب

دوره پنجم شورای شهر و مجموعه تیم خدوم شهرداری
سیرجان کار به اتمام برسد ،تشکر میکنم .رییس شورای
شهر سیرجان همچنین از آقای حسنپور به عنوان معمار
توسعه و سازندگی شهرستان سیرجان نام برد و افزود :اگر
شهر سیرجان در بین شهرستانهای مهم کشور ،دارای
آوازه است به واسطهی حضور ایشان است که یک مسیر
درست در بحث توسعه و سازندگی برای سیرجان ترسیم
کرده است .صادقی ادامه داد :نخستین مکانی که یک
گردشگر و مسافر وارد شهر میشود و ذهنیت او از شهر
در آنجا شکل میگیرد ،پایانه مسافربری است .بنابراین
زیبایی بصری ترمینال ضروری است .زیبنده نبود شهری
مثل سیرجان که در شاهراه ترانزیتی کشور قرار دارد و در
عرصه صنایع دستی یک شهر جهانی محسوب میشود
و در حوزه صنعت و معدن یک شهر پیشرو در کشور
است ،از وجود پایانه مسافربری محروم باشد .تالشهای
مداوم مجموعه شهرداری و حوزه معاونت عمرانی
شهرداری باعث شد تا کار به بهترین شکل ممکن اجرا
شود .سیرجان به واسطهی ظرفیتهای فوقالعادهای که
دارد باید با شتاب بیشتری به سوی تامین زیرساختهای
خدماتی قدم بردارد تا به توسعهی مطلوبی که مد نظر
شهروندان سیرجان است ،دست یابد .امید است با غلبه
بر محدودیتها در آینده نزدیک هر ماه شاهد افتتاح یک
طرح بزرگ در سیرجان باشیم.
گفتنی است کلنگ احداث پایانه مسافربری بعثت
شهرداری سیرجان از سال  1385زده شد اما کار نیمه
تمام باقی ماند .از سال  1396دکتر رضا سروشنیا شهردار
سیرجان در بحث تکمیل پروژه پایانه مسافربری ورود کرد
و معاونان شهرداری همت کردند تا این پروژه ناتمام به
اتمام برسد .با توجه به پراکندگی تعاونیها در سطح شهر و
واقع بودن هر کدام از این تعاونیها در خیابانهای مختلف
توآمد شهروندان،
و شلوغ شهر ،پیوسته مشکالتی برای رف 
ترافیک شهری و ...ایجاد میشد .بهرهبرداری از این پروژه
عظیم میتواند مسایل و مشکالت عدیده قبلی را مرتفع
سازد و خدمتی در خور مردم شریف و محترم سیرجان
ارایه دهد.

