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 زهرا خواجویینژاد
هفته گذشته تصویرنوزادی درشبکههای مجازی
پخششد کهداخلپارچهایپیچیدهودرخیابانخیام
رها شده بود .این تصویربازتاب زیادی درفضای مجازی
داشت.مهتابحسینیرییسادارهبهزیستیمیگویداز
ابتدای امسال 8نوزاددرسیرجانبهشیرخوارگاه کرمان
فرستادهشده استو اکثراهم ازطریقبیمارستانهابه
بهزیستی اطالعدادهمیشود.
هفته گذشته نوزادی در جوی خیابان
گذاشته شده بود ،چنین نوزادانی به شیرخوارگاه
بهزیستیسپردهمیشوند؟
بله.درتمام کشورمراکزشیرخوارگاهفقطدرمراکز
استانقراردارد .اینمراکزبهشیوهدولتی ادارهمیشوند
یعنی نیروها و پرسنل همه دولتی هستند .اما مراکز
نگهداری از کودکان یا همان شبهخانواده به شیوه
هیئتامنایی اداره میشوند یعنی با کمک یارانهای که
دولت میدهد و کمک خیرین و به شکل غیردولتی
ادارهمیشوند.وبهزیستینقشنظارتیدارد.
شهرستان سیرجان درطول سال چه تعداد
سهمیه فرستادن نوزاد به شیرخوارگاه کرمان را
دارد؟
ما هر تعداد که بفرستیم ،مرکز موظف است
پذیرشداشتهباشدونمیتواندبگویدمثالظرفیتمان
پر است و بچه را نمیپذیریم .البته اکثرا نوزادان اگر
مشکلینداشتهباشندبهفرزندخواندگیگرفتهمیشوند.
البته فرآیند فرزندخواندگی به این شکل است زوجین
باید به اداره بهزستی شهرستان مراجعه کنند آنجا
بررسیهای الزم انجام و مدارک گرفته میشود سپس
برای مصاحبه به کرمان میروند و اگر نوزادی باشد
همانجابهشاندادهمیشود.
نوزادی که هفته پیش در خیابان پیدا شد
االنچهوضعیتیدارد؟
این نوزاد متاسفانه مشکل داشت و هنوزهم در
بیمارستان بستری است .زمانی کار درمانی نوزاد در
بیمارستان تمام شود به کرمان میفرستیم .هربچهای
که پیدا میکنند اول به بیمارستان فرستاده میشود،
چون ممکن است نوزاد مشکل مثال اعتیاد داشته
باشد یا مبتال به یک بیماری باشد .زمانی روند درمانی
نوزاد انجام و پزشک بچه را ترخیص کرد آن زمان ما
میرویمنوزادرا ازبیمارستانتحویلمیگیریموسپس
نوزاد را به همراه مددکاربه کرمان میفرستیم.
از اول امسال تا االن چه تعداد نوزاد از
سیرجانتحویلشیرخوارگاهکرمانشدهاست؟
در سیرجان از اول امسال  8نوزاد به شیرخوارگاه
کرمانفرستادهشدهاند.
 شرایط فرزندخواندگی بسیاردشواراست
وخیلیازخانوادههاازاینشرایطگالیهمندهستند
وبرخینیزبههمینعلتبهسمتخریدوفروش
غیرقانونینوزادمیروند؟
برای فرزندخواندگی اوال باید نوزاد قابل واگذاری
داشته باشیم .یعنی نوزاد سالم باشد چون خانوادهها
نوزادناسالمومعلولرا کهمشکلژنتیکیداشتهباشد،
نمیبرند .االن دولت سامانهای طراحی کرده است که
هرکسی درخواست فرزندخواندگی دارد نامش در این
سامانه ثبت میشود و به نوبت به خانوادهها بچه داده
میشود .مثال درحال حاضرهنوز ازسال  94خانواده

رییس اداره بهزیستی سیرجان:

از ابتدای سال  8نوزاد راهی شیرخوارگاه شدهاند

متقاضی داریم که بچه تحویلشان نشده است
چون تعداد نوزادانمان به اندازه خانوادهها
نیستن .د
درسیرجانچهتعدادخانوادهدرنوبت
فرزندخواندگیهستند؟
ما حدود  160خانواده داریم که در پشت
نوبتهستند.
اینهمهسختگیریبرایچیست؟
برای ما اولویت این است که این بچه در
بهترین خانواده بزرگ شود .نمیگویم بهترین
باشند اما باید شرایط متوسطی را داشته باشند.
اینکه پدر به عنوان سرپرست خانواده حداقل
یک شغل ثابت داشته باشد ،اینکه زمانی نوزاد
را تحویل میگیرند اختالف سنی والدین و نوزاد
زیاد نباشد ،والدین تحصیالت حداقلی داشته
باشند ،بیمهای بتوانند برای بچه فراهم کنند
و ...بهزیستی باید صالح بچه را در نظر بگیرد
ت بچه با بهزیستی
چون اولویت و مسئولی 
است .البته اگر خانوادهها بچههای بزرگتر
مثال دو سه سال به باال را بخواهند راحتترو
سریعترداده میشود .ولی معموال همه نوزاد
مهتاب حسینی  /عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
میخواهند.چندوقتپیشخانوادهایمراجعه
کردند که خانم  52سال سن داشت و آقا نزدیک میشود .چون باید بررسیهای الزم انجام شود و بعد از
به  70سال سن داشت و این خانواده خواهان نوزاد اطمینان شناسنامه صادرمیشود .اخیرا به ما گفتهاند
بودند حاال شما خودتان حساب کنید آقا و خانمی با نظارت بهزیستی باید تا سنین باالترروی خانواده باشد.
این سن و سال حتی اگرازلحاظ مالی هیچ مشکلی یعنی تا سنین دو سه سالگی باید گزارش مددکاری از
نداشته باشند بعدا ازنظرارتباطی میتواند با این بچه وضعیت کودک بگیریم که ببینیم بچه مشکل ندارد.
ارتباط برقرارکنند .البته من بهشان پیشنهاد دادم که چون خانوادهها گاهی میخواهند این موضوع
بیایید بچه بزرگترمثال 7-6ساله بردارید گفتند نه ما محرمانه بماند و بعد ازگذشت شش ماه دوست دارند
حتما نوزاد میخواهیم .برای همین چنین شرایطی رابطهشان را با بهزیستی قطع کنند ولی ما را تکلیف
گذاشته شده است .ما هم میدانیم به دلیل همین کردند که خانوادهها حتما باید دورههای فرزندپروری
سختگیریها گاهی به سمت خرید و فروش رابگذرانند.
غیرقانونینوزادمیروند اما اینکهچون آنهابهسمت
شما موافقید که ازهمان اول هویت اصلی
کار غیرقانونی میروند ما هم غیرقانونی و نادرست بچههابهشانگفتهشود؟
بخواهیمعملکنیم،صحیحنیست.فرزندخواندگی
بله .این صحبت من نیست ،روانشناسان
خیلی وقت پیشها راحتتر انجام میگرفت .کودک میگویند .باید خانواده بچه را درجریان هویت
بهزیستی بررسیهایی انجام داد و دید بعضی اوقات اصلیاش بگذارند .اینکه از دوران کودکی با شعر و
خانوادهنتوانستهبا کودک ارتباطبرقرارکند،بههمین داستان و قصه و بازی به بچه این موضوع گفته شود تا
دلیل بچه آسیب دیده است .مثال ارتباط زوجین به زمانی به دوران بلوغ رسید و فهمید دچارمشکل نشود.
شدت خراب بوده است و بهشان توصیه شده اگر خانوادههایی که ازهمان ابتدا با روانشناسان کودک
فرزندی داشته باشند رابطهشان بهترمیشود .حاال به جلو رفتند و موضوع را به بچه گفتند خیلی موفقتراز
نظرشما آیا بچه میتواند چنین رابطهای را بهترکند؟ خانوادههاییبودند کهدربزرگسالیهویت کودکشان
جالب است ما مورد داشتیم آمدند ازبهزیستی بچه رافاشکردند.البتهفکرنکنیدخیلیازخانوادههاپساز
گرفتند بعد از اینکه دیدند بچه نیزرابطهشان را بهتر گرفتنبچهازبهزیستیپشیمانمیشوندیامشکلپیدا
نکرد تصمیم به طالق و جدایی گرفتند و بچه که االن میکنند ما  90درصد خانوادههایمان که بچه گرفتند
 7-6سال دارد را دوباره به بهزیستی سپردهاند .حال وضعیت خوبی دارند و بچهها هم خیلی خوشبخت
ببینید چه ضربه روحی به این بچه وارد میشود.
هستند اما درصدی هم که به مشکل خوردند به
بهزیستیپس ازاینکهبچهایرابهخانوادهای این دالیل بوده که گفتیم .ما در این سالها متوجه
خطاهایمان شدیم و فهمیدیم کجاها خطا و اشتباه
میدهدهمچنانروی آنخانوادهنظارتدارد؟
ما تا 6ماه مداوم روی خانواده نظارت داریم و رفت کردیم .پس حاال بهتر است بر روی این شاخصها
و آمد میکنیم و بعد از 6ماه شناسنامه بچه صادر بیشترکارکنیم.

چراخانوادههابیشترنوزادمیخواهند؟
اکثرا نوزاد میخواهند و اکثرا هم نوزاد دختر
میخواهند .گاهی درشرایطشان قید میشود که مثال
کودک دخترباشد یا حداقل شباهتی به زوجین داشته
باشد.لحظهایکهمیخواهندنوزادرابهخانوادهتحویل
دهند ،احتمال دارد نوزاد چهرهاش با زوجین خیلی
متفاوت باشد و بگویند ما این نوزاد را نمیخواهیم
و چون پروندهشان تکمیل است .دوباره دو سه ماه
درنوبت میماند تا نوزاد دیگری بگیرند که چهره نوزاد
بهشانبخورد.معموالبهزیستیدراینقضیههمکاری
میکند .چون ما معتقدیم باید محبت نوزاد هم به
دل والدین بیفتد .یکی دیگر ازسؤاالتی که اززوجین
میپرسیم این است که آیا خانوادههای شما درجریان
اینقضیههستند.چون اینهمموضوعخیلیمهمی
است و گاهی خانوادهها دردسردرست میکنند.
اگرزنان معتاد خیابانی که درپارکها زایمان
میکنند یا خانوادههای اینچنینی که توانایی
نگهداری ازنوزادشانراندارندبهبهزیستیمراجعه
کنند و نوزادشان را تحویل دهند ،بهزیستی
میپذیرد؟
بله .قبول میکنیم .به جای اینکه بچه را درخیابان
بگذارند بیایند بچه را به بهزیستی بسپارند البته خیلی
از مواردی که نوزادان را به بهزیستی میسپارند در
بیمارستان است طرف رفته زایمان کرده گفته توان
نگهدارینداردوهمانجابیمارستانبهمازنگم یزندو
اطالعمیدهد.خیلی کمنوزادانسرراهیداریم.بیشتر
ازطریق بیمارستانها به ما اطالع داده میشود.
از ابتدای امسال چه تعداد کودک به مراکز
بهزیستیسپردهشدهاند؟

از ابتدای امسال تا االن 17کودک شناسایی و
به مراکز بهزیستی ارجاع داده شدهاند .البته اولویت
بهزیستیایناستکهبچههاپیشخانوادهبزرگشوند
و راههایی مثل فرزندخواندگی ،امین موقت و ...است.
یک سری بچهها هستند که امکان فرزندخواندگی
ندارند .ما بررسی میکنیم مثال دراقوام درجه یک و دو
آنها مثل خاله،عمه،عمو ،دایی ،پدربزرگ و مادربزرگ
امکانسرپرستیبچهوجوددارد .اگرداشتهباشدبچهرا
به آنها میسپاریم و بهزیستی هم حمایت میکند .به
اینبچهها امدادبگیرمیگوییم.درحالحاضر 180بچه
امدادبگیرداریم و 120بچه غیرامدادگیرداریم که هیچ
فامیلدرجهیکودوبراینگهداریندارندودربهزیستی
نگهداریمیشوند.البتهلزوماهمآسیبوالدیننیست
گاهی فوت والدین هم دلیل نگهداری است.
در سیرجان چه تعداد مرکز نگهداری از
بچههایبدسرپرستوبیسرپرستوجوددارد؟
االن  5مرکز داریم؛ دو مرکز تحت پوشش خیریه
علیبن ابیطالب که پسران زیر  13سال و باالی 13
سال را نگهداری میکند .دو مرکز زیر نظر خیریه زنان
نیکوکار داریم و دختران زیر 13سال و باالی  13سال
درآن هستند .مرکزخیریه مشیزکه درآن هم دختران
نگهداری میشوند .رسالت ما این است کودکی که به
بهزیستیسپردهمیشودتا آخرنبایددربهزیستیزندگی
کند .باید مددکاران حتما با خانوادههای بچهها ارتباط
برقرارکنند .اگرخانواده قابلیت بازتوانی دارد این کاررا
انجامدهند.گاهیممکناستبافرستادنپدرخانواده
به کمپ ترک اعتیاد و پیدا کردن کاربرای سرپرست
خانواده بتوانیم خانوادهای را بازتوان کنیم و بچه را به
خانوادهبرگردانیم.

اگرخانوادهایبهبهزیستیمراجعهکند
و بخواهند فرزندشان را در مراکز نگهداری
بگذارندقبولمیکنید؟
نه اصال .ما از این موارد داشتیم مثال زن
و شوهر باهم دعوایشان شده است و قصد
جدایی دارند و هیچکدام حضانت بچه را قبول
نمیکنندومیخواهندبچهرابهبهزیستیبسپرند
اما ما قبول نمیکنیم .چون پدرولی قهری بچه
است .اگر پدر صالحیت داشته باشد امکان
ندارد قانون چنین اجازهای را بدهد ،اگرتوانایی
نگهداری ندارد باید پرستاربگیرد .به هرحال پدر
مسئولاست.
بچههانهایتاتاسن 18سالگیدرمراکز
بهزیستینگهداریمیشوند،بعد ازاینسن
چهسرنوشتیدارند؟
بعد از این سن هم حمایتشان میکنیم
تا سروسامان بگیرند .بعد از این سن بعضی از
بچهها دانشجو میشوند ،ممکن است ازدواج
کنند ،یا اینکه چند نفر با هم میشوند و خانه
مستقلی برایشان اجاره میکنیم و با هم زندگی
میکنند و در این زمینه معموال خیریهها هم
خیلی کمکمیکنند.درکلمراکزموظفندبچه
را تا قبل از 18سال توانمند کنند تا بعد به مشکل
نخورد .همچنین موظفاند برایشان کار پیدا کنند،
هزینههایدانشجوییشانرابپردازندواینطورینیست
که بچهها را به حال خود رها کنند.
در سیرجان بیشترین دلیلی که بچهها به
بهزیستیسپردهمیشوند،چیست؟
اعتیاد و بدسرپرستی والدین .معموال باالی
 90درصد از والدین بچههایی که در مراکز نگهداری
میشوند ،اعتیاد دارند .بچههایی که درمراکزنگهداری
میشوند روحیه حساسی دارند .من خودم زمانی که
به این مراکز میروم ،هیچوقت جلویشان از واژه
بدسرپرست استفاده نمیکنم .میگویم یک مدتی
خانوادههایشانبرایشانمشکلیپیشآمدهومهمان
ما هستند و هر زمان مشکل خانواده حل شود به
آغوشخانوادهبرمیگردند.
داریدبچهای کهدرمرکزدچارافسردگیو کج
خلقیباشد؟
بله اکثر بچهها دچار این مشکالت هستند و در
مراکزمانلزومابایدروانشناسداشتهباشیم.شایدنیاز
به مراکزمشاوره بیرون داشته باشند یا نیازبه مشاوره
تخصصیداشتهباشندکهبچههارامیفرستیم.
نگهداری از هر کودک چقدر هزینه برای
بهزیستیدارد؟
هرمرکزی نباید بیشتر از 20تا  25نفرباشد و باید
حداقل سه مربی داشته باشد .روانشناس و مددکارو
مسئول فنی و توانایی اجاره یک جای بزرگ را داشته
باشد .هزینه بچههای مراکزخیلی زیاد است .یک بار
سال 97بررسی کردیم؛ به ازای هرنفرچیزی حدود دو
میلیون تومان پول الزم داشتیم .االن با این تورم قطعا

بیشترهم شده است .البته بهزیستی به ازای هربچه به
هرمرکز 800هزارتومانیارانهمیدهدومابقیهزینهها
راباید ازطریقخیرینتامین کنند.قطعا اگرکمکهای
خیریننبودمراکزنمیتوانستندازپسهزینههابربیایند.
این بچهها نیازبه کالسهای آموزشی دارند .با آمدن
کرونانیازبهتبلتداشتندکهبهلطفخیرینتامینشد
و هیچ بچه بدون تبلت درمراکزنداریم.
بچههایبهزیستیمدارسخاصیمیروند؟
مدارس عادی میروند اما در مدارس مختلف
پخش هستند و مددکار با مدارس بچهها ارتباط
برقرارمیکند .یعنی مددکاروظیفهاش است بچهها را
ثبتنام کند ،پیگیرکارهایشان درمدرسه باشد ،البته
بچهها دوست ندارند درمدرسه بهعنوان بچه بهزیستی
شناساییشوند.
 بچههایبدسرپرستمشکلسوءتغذیه
و اعتیادهمدارند؟
اکثرا این دو مشکل را دارند .اگر کودکی مشکل
اعتیاد داشته باشد ابتدا با پزشکان اطفال و روانپزشک
هماهنگ میکنیم و بچه بستری و درمان میشود و
پس ازبهبودی به مراکزفرستاده میشود.
اگرکسی بخواهد به عنوان حامی ازبچهها
حمایتکندامکاندارد؟
بله ما طرح حامی داریم به این صورت که خیر
میتواندبهمرکزمراجعهوبامسئولفنیمرکزصحبت
کند و یکی ازبچهها را انتخاب کند .یعنی یا قبول کند
هزینه آموزشی بچه را بپردازد یا بگوید هرماه پولی به
حسابش میریزم تا زمانی مستقل شد .فقط یک
مورد حساس اینجا وجود دارد این است که مثال
یک نفر االن شرایط داشته باشد که حامی یک بچه
باشد ،میرود مرکزو به بچه مرتب سرم یزند ،ارتباط
میگیرد ،بچه را بیرون میبرد ،بعد ناگهان کاری برایش
پیش میآید و مجبوربه مهاجرت میشود .حاال اینجا
بچه وابسته شده و این وابستگی خیلی به بچه ضربه
م یزندومشکل ایجادمیکند.عالوهبرآنوجودحامی
مشکل دوگانگی تربیت به وجود میآورد .برای همین
حساسیت وجود دارد و در این زمینه خیلی دست
به عصا راه میرویم و ما خیرینی را دوست داریم که
گروهیبهبچههاکمکمیکنند.
موضوعبعدیبحثکودکآزاریاست،طبق
بررسیها کودکآزاری امسالبهدلیلشیوع کرونا
بیشترشده است ،درسیرجان به چه صورت بوده
است؟
درسیرجان بیشتر اختالفات خانوادگی را داشتیم
و حدود  15تا  20درصد آمار اختالفات خانوادگیمان
نسبت به سال پیش افزایش داشته است .بیشتر
درگیری و افسردگیها زیاد شده است .بهزیستی روی
کودکآزاری خیلی حساس است .در کودکآزاریها
اول اورژانس اجتماعی وارد میشود گاهی خانوادهها
مقاومتمیکنندو گاهیوالدینبههمکارانماحمله
میکنند و ما برای گرفتن بچهها باید با  110و ضابطان
قضاییهماهنگکنیم.
کودکآزاریها بیشتر به چه دالیل رخ
میدهد؟
معموال اختالالت روانی ،اعتیاد ،عدم مهارتهای
فرزندپروری،اختالفاتشدیدخانوادگیوفقر.اکثراهم
ازلحاظ اقتصادی درسطح پایینی قراردارند.

مدیرعامل سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری سیرجان عنوان کرد:

فضاهای سبز شهری از جمله زیرساختهای زندگی سالم در شهرها میباشد
 سازمان به فضای بصری شهر نگاه ویژهای دارد
مهندس بابک سعیدی فضاهای سبز شهری را از
جمله زیرساختهای زندگی سالم در شهرها دانست
و اظهارداشت :توسعه حمل و نقل و زیرساختهای
مربوط به آن هرچند کوتاهمدت میتواند برخی
مشکالت ترددی شهروندان را حل کند اما در
درازمدت این فضای سبز است که میتواند حتا
مسائل و مشکالت ناشی ازتردد بیش ازپیش خودرو
و دیگر حوزهها را نیز حل کند.
به گزارش واحد خبر و امور رسانه مدیریت
ارتباطات شهرداری سیرجان بابک سعیدی مدیرعامل
سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری نهضت
درختکاری را سیاست کالن فضای سبز شهرداری
سیرجان برای توسعه فضای سبز شهری عنوان کرد
و گفت :رویکرد ما برای کاشت در مناطق درون
شهر است ولی بخشهایی از خارج از شهر هم مد
نظر است و از سوی دیگر بخش عمدهای از مراحل
کاشت این نهضت نیز در اولین فرصت و شرایط
مناسب انجام میگیرد .همچنین وی از اجرای
مبلمان درپارک بنفشه ،ترمینال مسافربری ،بازارروز،
پیست بلوار قائم به ارزش  4/824/550/000ریال
اطالع داد.
مدیرعامل سازمان سیما ،منظر و فضای سبز
شهری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه
سال جدیدی برای فضای سبز سیرجان آغاز میشود،
افزود :پیشبینی میکنیم زمستانی سرد را در پیش
داریم و به همین علت تمامی شهروندان باید
آمادگیهای الزم برای حفاظت و صیانت از درختان
را داشته باشند و تدابیر الزم را اتخاذ کنند تا کمترین

آسیبی به فضای سبز وارد شود.
وی به موضوع اهمیت هرس درختان و روشنایی
پارکها نیز اشاره کرد و اظهار داشت :بایستی آماده
باشیم و تدابیر الزم و اصول فنی در این زمینه را
مد نظر قرار دهیم تا کمکاری در هرس باعث لطمه
به درختان نشود .در همین راستا سربرداری و هرس
درختان اکالیپتوس از ابتدای سال تا کنون به تعداد
 10750اصله درخت (با توجه به اینکه درختان ذکر
شده دارای رشد رویشی باالیی هستند و همچنین به
علت ترد بودن شاخههای درخت امکان شکستن و
آسیب به اشخاص و خودروها را دارند و نیز به جهت
زیبایی آنها) هرس شدهاند .همچنین خرید ،نصب و
روشناییپارک الله،فضاسبزهایخیابانهاینرجسیه،
گلستان  ،9بلوار کمیل و میدان امیرالمومنین به
ارزش  6/550/000/000ریال انجام شده است.
سعیدی به مشکل بحران آب نیز اشاره کرد و
گفت :خوشبختانه امسال را از لحاظ مسائل آبی به
خوبی سپری کردیم .به همین منظور نصب  17عدد
کنتور هوشمند بر روی چاههای آب خام فضای سبز
به ارزش  1/900/000/000ریال
جهت مشخص نمودن میزان دقیق برداشت آب
و همچنین کاهش هزینهی حقالنظارهی چاههای
آب بر روی  17حلقه چاه متعلق به سازمان فضای
سبز انجام شده است.
وی ادامه داد :حساسیت آب درمنطقه آنقدرزیاد
است که باید همگی تالش کنیم تا با افزایش بهرهوری
آب به این موضوع توجه کنیم چرا که در توسعهی
شبک ه آب محدودیتهایی خواهیم داشت .اجرای

شبکه آب خام خیابان شهید فیاضبخش و خیابان
عدل ،خیابان یاس خرمآباد ،پارک سیبیجی ،بلوار
قائم روبروی پمپ سیانجی ،جمعهبازار ،بلوار
قائم چهارراه شهرک صنعتی ،شهرک ثاراهلل ،خیابان
امامحسن مجتبی خرمآباد ،خیابان دهخدای شمالی
و کندرو بلوار امامرضا(ع) به طول  7230متر با
هزینهای بالغ بر 5/061/000/000ریال جهت تامین آب
خام مسیرهای ذکرشده و حذف تانکرهای آبرسانی و
کاهش هزینههای سازمان صورت گرفت.
مهندس سعیدی ادامه داد :بر این اساس شورای
محترم پنجم و دکتر سروشنیا شهردار منتخب
این شورا ،برنامههای توسعهی شهری را با محوریت
توسعه و حفظ فضاهای سبز قرار دادند و عمده
برنامهریزیهای اجرایی شهرداری نیز در این زمینه
بوده است.
مدیرعامل سازمان سیما ،منظر و فضای سبز
شهری از خرید  4000اصله درخت(سرو ،زیتون
تلخ) و  10000بوته درختچه (پامپاس گراس ،یوکا،
زرشک) با هزینهای بالغ بر  1/650/000/000ریال خبر
داد که جهت کشت در فضاهای سبز سطح شهر که
گونههای مقاوم به کمآبی و سازگار با اقلیم سیرجان
میباشند و از طرفی با توجه به اینکه سازمان در نظر
دارد نسبت به کاهش مصرف آب در فضای سبز ،با
حذف چمن و گلهای فصلی و جایگزینی آنها با
درختچههای دائمی اقدام نماید.
سعیدی در پایان خاطرنشان کرد :سازمان به
فضای بصری شهر نگاه ویژهای دارد .به همین
منظور زیباسازی پل دفاع مقدس روی دیوارهی

داخلی پل و ستونهای آن با استفاده از سیانسی
و هرهچینی و کاشیکاری به طول  1000متر مربع
به ارزش  2/600/000/000ریال  ،اجرای آبنمای
میدان امامحسین(ع) به ارزش 2/247/685/000

ریال و خرید و نصب المان سردار شهید سلیمانی و
نورپردازی به ارزش  1/700/000/000ریال و رنگآمیزی
زیرگذر شهرک سمنگان و جداول بلوار سردار شهید
سلیمانی و شهید چمران به ارزش 1/279/150/000

ریال و احداث پارک شهرک سیبیجی و نصب
مجموعهی بازی کودک و اجرای روشنایی آن به
ارزش  3/268/505/590ریال توسط سازمان به
انجام رسیده است.

