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ترافیکی  گروه جامعه: طرح ساماندهی 
از  پس  کوتاهی  مدت  که  بیرم آباد  میدان 
شروع پروژه با اعتراض پلیس و شورای شهر 
شورای  در  و  شد  اصالح  بود،  شده  مواجه 

ترافیک استان به تصویب رسید.
معاون عمرانی استاندار کرمان در پاسخ 
به فردای کرمان گفت که این طرح در سال 
1400 در شورای ترافیک مصوب شد، اما 
پس از شروع، هم ما و هم پلیس پیگیری 
کردیم تا اصالحاتی در طرح انجام شود. روز 
31 خردادماه طرح جدید در جلسۀ شورای 
ترافیک ارائه شد، هم سه تن از کارشناسان 
هم  و  داشتند  حضور  که  ترافیکی  خبرۀ 
و مصوب  تایید کردند  را  این طرح  پلیس 
شد و آن طور که آقای دکتر نیکویی معاون 
شهردار اعالم کرده، پروژه فعال شده است«.

در  آیت اللهی موسوی  سیدمصطفی 
توضیح بیش تر در این باره گفت: »سال 98 
آن  ترافیکی  وضعیت  بهبود  برای  طرحی 
تصمیم  و  ارائه  ترافیک  شورای  به  منطقه 
شورای  کارشناسان  از  گروهی  شد  این  بر 
انجام  بررسی بیش تری دربارۀ آن  ترافیک 
دهند تا مشخص شود چه اقدامی مناسب 
در  شد،  تهیه  کارشناسی  گزارش  است. 
سال 99 مجدد در یکی از جلسات شورای 
ترافیک موضوع بررسی شد و کارشناسان 

اعضای  اما  دادند  توضیحاتی  شهرداری 
سال  در  آن،  از  بعد  نشدند.  قانع  جلسه 
1400 طرح نهایی به شورای ترافیک آمد 
افزود: »بخشی از  و مصوب شد«. موسوی 
این طرح در میدان اجرا شد اما باز ایراداتی 
وجود داشت که هم پلیس اعالم کرد و هم 
ما خودمان پیگیری کردیم تا اصالح شود«.

به  پاسخ  در  کرمان  استاندار  معاون 
چند  که  طرحی  چه طور  که  پرسش  این 
ایراد  هنوز  اجرا،  از  پس  شده،  بررسی  بار 
دارد؟ توضیح داد: »طرح در سال های 98 
و 99 نهایی نشده بود. در سال گذشته هم، 
اجرایی  جزئیات  شد.  مصوب  طرح  کلیات 

در  نمی کند.  مصوب  ترافیک  شورای  را 
شد  مشخص  کار  نواقص  اجرایی  جزئیات 
و پلیس هم مواردی را اعالم کرد بنابراین، 
و  آوردند  اجرا  برای  را  اصالحی  طرح 
پرسش  این  به  پاسخ  در  وی  نهایی شد«. 
میدان  در  اتفاقی  چه  جدید،  طرح  با  که 
می افتد؟ آیا شعاع دور میدان کم می شود؟ 
به  میدان  دور  سوارۀ  »عرض  کرد:  اظهار 
که  آنچه  به  بنا  می رسد.  استاندارد  میزان 
کارشناسان ترافیک اعالم می کنند، عرض 
استاندارد 16 متر است. قبل از اجرای این 
طرح، این عرض در میدان بیرم آباد بیش تر 
ایجاد  حوادثی  و  ترافیکی  آشفتگی  و  بود 
می شد. قرار شد عرض از بیرون به سمت 
میدان کاهش یابد و اصالح صورت گیرد«. 
برای  هم  »دسترسی هایی  داد:  ادامه  وی 
کسانی که قصد ندارند وارد میدان شوند، 

در طرح پیش بینی شده است«.
که  کسی  مثال،  عنوان  »به  گفت:  وی 
کمربندی  به  سرباز  خیابان  از  دارد  قصد 
سمت دانشگاه برود؛ قبال باید وارد میدان 
نظر گرفته  در  راستگردی  االن  اما  می شد 
شده که نیازی نیست وارد میدان بشوند«. 
میدان  سوارۀ  »عرض  کرد:  تصریح  وی 
در  که  بود  اولیه  طرح  در  متر   16 همان 

طرح اصالح شده، همان باقی مانده است«

اجرای  از  زیادی  زمان  جامعه:  گروه 
طرحی با عنوان ساماندهی ترافیکی میدان 
که  بود  نگذشته  کرمان  شهر  در  بیرم آباد 
اعضای شورای شهر و پلیس، نسبت به طرح 
ایراداتی گرفتند و خواستند تا بازنگری شود. 
به گفتۀ معاون عمرانی استاندار کرمان، هفتۀ 
گذشته طرح بازنگری شده در شورای ترافیک 
حال  در  اکنون  و  رسید  تصویب  به  استان 

اجراست.
مدرس  و  معمار  ناصری   رضا  دکتر 
دانشگاه اما روز گذشته، در صفحۀ شخصی 
خود در اینستاگرام، طرح فعلی را نامناسب و 
دارای ایرادات جدی دانست و با ذکر دالیل 
اجرا،  دست  در  »طرح  کرد:  تصریح  متعدد 
تاثیر محسوسی در کاهش میزان تصادفات 
»طرح  است:  معتقد  وی  داشت«.  نخواهد 
وانمود  تنها  و  بیهوده کاری  اجرا،  حال  در 
کردن به انجام کار است و ضعف جدی بدنۀ 
در  می دهد«.   نشان  را  دولتی  کارشناسِی 
ادامه، متن کامل توضیحاتی که وی نوشته 

است را می خوانید.

به گزارش خبرنگار استقامت، ناصری در 
این باره نوشت: »میدان بیرم آباد کرمان، زیبا و 
پر از پتانسیل است، البته در شرایط اکنون با 
مسائل متعددی روبه روست، از جمله تداخل، 
بی انضباطی و آشفتگی خطرآفرین و مرگ بار 
سواره با سواره و سواره با پیاده، که منجر به 
حوادث پرشماری در این سال ها شده است«. 
وی افزود: »دلیل اصلی موضوع این است که 
سواره  حرکت  تسریع  کرمان  شهر  تمام  در 
اولویت بدون رقیب بوده و انبوهی از ضوابط 
ایمنی و انباشتی از سایر شئون شهر در پای 
تسریع حرکت سواره سر بریده شده است«. 
وی در توضیح بیش تر در این باره نوشت: »در 
دوره ای نسبتا طوالنی و مخرب، مدیر شهری 
با گشادی  ترافیک  احساس می کرد مشکل 
معابر حل می شود. پیاده رو و فضای سبز و 
ایمنی و درخت و میراث تاریخی و... همه را 
در هم می ریختند و تا جای ممکن جدول ها 
را به اطراف هل می دادند تا خودروی شخصی 
باشد.  داشته  جوالن  برای  بیش تری  عرصۀ 
تقاطع ها،  میادین،  از  انبوهی  با  شما  پس 
هستید  روبه رو  گشاد  و  گل  خیابان های 
استانداردهای  و  اصول  ابتدایی ترین  با  که 
میدان هایی  ندارد.  هم خوانی  معابر  هندسۀ 

آن ها  از  عبور  برای  که  هست  کرمان  در 
نیست،  نیازی  از سرعت  به کاستن  تنها  نه 
بلکه ممکن است حتی فرمان خودرو ذره ای 
منحرف نشود. میدان بیرم آباد هم با همین 
ایده در این سال ها تا می شده گل و گشاد 
مدیریت  »حاال  داد:  ادامه  وی  بود«.  شده 
از  پس  کرمان،  واکنشی  و  منفعل  شهری 
ناگزیر شده تا  این نقطه،  انبوهی حادثه در 
مداخله کند. این که باید کلیت میدان را از 
با هم می دیدند  را  و مسائلش  تمام جوانب 
قرار  یکپارچه مورد مداخله  اقدام  و در یک 
را هم  باید جداره ها  می دادند، درست. مثال 
اصالح می کردند، برای ایستگاه های تاکسی 
فکر می کردند، معماری میدان را سر و شکل 
می دادند و... فعال تصمیم گرفته اند به طریقی 
کاهش  را  تصادفات  و  حوادث  میزان  تنها 
دهند، اما خیالی باطل را پروریده اند: طرح در 
دست اجرا، تاثیر محسوسی در کاهش میزان 

تصادفات نخواهد داشت«.
کرد:   ذکر  را  خود  دالیل  ادامه،  در  وی 
»اول ـ چون بی انضباطی و آشفتگی موجود، 
حاصل موضوعات متعدد و دارای جنبه های 
نتیجۀ مطلوب  تنها زمانی  گوناگون است و 
شده  دیده  آن ها  اغلب  که  می شود  حاصل 
باشد. مثال آشفتگی، جنبه ای ادراکی و ذهنی 
دارد که تا جداره ها و معماری میدان سر و 

شکلی نگیرد، به سامان نمی شود. 
اصالح  موضوع  همان  در  ـ  دوم 
تغییر  یک  است  قرار  دوباره  معبر،  هندسۀ 
غیراستاندارد و خیلی محافظه کار جایگزین 
میدان  از  نقاطی  در  تنها  است  قرار  شود. 
عبوری  دبی  و  سیرکالسیون  از  اساسا  که 
اصلی میدان خارج است، با جدول گذاری از 
سطح سرویس سواره کاسته شود؛ سطحی 
زیر  هم  حاال  همین  که  می شود  کاسته 
سرویس نیست. سوم ـ البته این طرح برخی 
حرکت های خارج از سیکل اصلی را کنترل 
تنگ  باعث  حدی  تا  و  می کند  محدود  و 
مثبت  جهت  این  از  و  می شود  معبر  شدن 
را هم  معبر  کاهش عرض  اما همین  است، 
بسیار محدود انجام می دهد و به هیچ وجه 
میدان  سرویس  سطح  اصلی  محدودۀ  وارد 
اضطراب  و  تصادف ها  ـ  چهارم  نمی شود. 
عبور و مرور در این میدان به صورت عمده 
سواره،  زیاد  سرعت  است:  دالیل  این  به 
زوایای برخورد غیر استاندارد، تداخل حرکت 

اصولی،  غیر  پارک سوارهای  پیاده،  با  سواره 
معماری آشفتۀ جداره ها، وضوح پایین فضا، 
ترافیکی.  عالمت گذاری  و  خط کشی  عدم 
راه حل  که  پرسش  این  طرح  با  سپس  وی 
در  »بازنگری  برشمرد:  را  مواردی  چیست؟ 
تعداد ورودی و خروجی های سوارۀ میدان و 
تالش برای کاستن از تعداد آن ها با پیشنهاد 
معابر جایگزین، افزایش شعاع جزیرۀ میانی تا 
حد ممکن به منظور اصالح زوایای برخورد 
و افزایش فاصلۀ بین نقاط اتصال میدان به 
معابر منتهی به میدان، کاستن از شعاع فیلت 
برخورد میان معابر و محیط میدان؛ ورودی ها 
و خروجی های میدان باید تا حد امکان عمود 
بر میدان باشند و نه مثل وضع موجود مماس 
بر دایرۀ بیرونی و تنگ کردن گلوگاه اتصال 
معابر و میدان به جای تعریض های غیراصولی 

موجود از جمله برخی راهکارهاست«.
رژیم  »همچنین،  نوشت:  ادامه  در  وی 
دادن معبر گرد میدان تا حد ممکن، نصب 
در  سرعت  کنترل  نظارتی  دوربین های 
معابر منتهی به میدان و در فاصلۀ کمی از 
میدان، احداث speed table )میز کاهندۀ 
سرعت( استاندارد و خط کشی عابرپیاده در 
عالئم  نصب  میدان،  به  معابر  اتصال  گلوگاه 
پیاده،  عابر  عبور  هشداردهندۀ  چراغ های  و 
یا  یک  بر  قرمز  چراغ  نصب  امکان  بررسی 
خط کشی  میدان،  ورودی های  از  تعدادی 
و  هشدار  عالئم  نصب  و  اصولی  ترافیکی 
افزایش روشنایی میدان و  آشکارساز کافی، 
فضای اطراف آن، طراحی اصولی پارک سوار 
و ساماندهی جایگاه تاکسی ها و اتوبوس های 
حمل ونقل عمومی، احداث پیاده رو و طراحی 
گذر ایمن عابر از عرض معابرسواره، طراحی 
جداره ها  منظر  اصالح  و  میدان  معماری 
و  ادراک  بهبود  و  افزایش خوانایی  به منظور 
انسجام فضا نیز از دیگر راه حل هاست«. وی 
پایان تصریح کرد: »طرح در حال اجرا،  در 
انجام  به  کردن  وانمود  تنها  و  بیهوده کاری 
کارشناسِی  بدنۀ  جدی  ضعف  و  است  کار 
اضافه  ناصری  می دهد«.  نشان  را  دولتی 
کرد: »مدام انجام کارهای اصولی به تعویق 
با طفره رفتن به  می افتد و سرمایه و زمان 

هدر می رود«.
وی نوشت: »این ها را نوشتم تا در ماه های 
آینده و با مراجعه به آمار تصادفات، پیش بینِی 
عبث بودن طرح در حال اجرا را بیازماییم«. 

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان خبر داد

افزایش مبتالیان کرونا
با شیب مالیم 

گروه جامعه: سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
با  استان  در  کرونا  به  مبتالیان  تعداد  این که  بیان  با 
افزایش است، گفت: »در حال  شیب مالیم در حال 
در  مشکوک(  و  )قطعی  مبتال  نفر   44 فقط  حاضر 
ابتالی 13  بیمارستان افضلی پور بستری هستند که 
 ICU نفر آن ها قطعی است و دو نفر آن ها در بخش

بستری هستند«.
  دکتر مهدی احمدی نژاد افزود: »در هفتۀ قبل 23 
نفر مبتالی قطعی به کرونا در استان کرمان بوده و 
این در حالی است که هفتۀ ماقبل آن 10 نفر و در 
سه هفته قبل 9 نفر مبتالی قطعی به کووید 19 در 

استان بوده است«.
 50 حدود  که  »افرادی  داد:  ادامه  همچنین  وی 
یا 60 روز از تزریق واکسن دوز سوم آن ها می گذرد 
می توانند دوز سال 1401 را دریافت کنند زیرا تزریق 
واکسن کرونا مانند واکسن آنفلوآنزا باید سالیانه انجام 
را  یادآور  دوز  شهریورماه  پایان  تا  باید  مردم  و  شود 

دریافت کنند«.
به گزارش ایسنا کرمان، وی هفتم تیرماه در جلسۀ 
ستاد مقابله با کرونای استان کرمان بیان کرد: »سیر 

کرونا بعد از پوشش مناسب واکسن، نزولی شد«.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کرمان از فوت سه 
نفر در هفتۀ گذشته به دلیل ابتال به کرونا در استان 
خبر داد و اظهار کرد: »در دو هفتۀ قبل یک نفر به 
دلیل کرونا در استان فوت کرد و در سه هفتۀ قبل 
اصال مورد فوتی به دلیل ابتال به کووید 19 در استان 

کرمان نداشتیم«.
هفتۀ  در  قطعی  مبتالی   23 »از  گفت:  وی 
گذشته 6 مورد در سیرجان، دو نفر در حوزۀ دانشگاه 
دانشگاه  حوزۀ  در  نفر  یک  و  جیرفت  علوم پزشکی 

علوم پزشکی رفسنجان بودند«.
شیب  با  مبتالیان  »تعداد  داد:  ادامه  احمدی نژاد 
جای  موضوع  این  اما  است،  افزایش  حال  در  مالیم 
کنترل  قابل  مردم  آحاد  همکاری  با  و  ندارد  نگرانی 

است«.
وی خاطرنشان کرد: »تاکنون حدود 91 درصد دوز 
باالی  افراد  درصد   53 و  دوم  نوبت  درصد   80 اول، 
12 سال استان نیز دوز سوم واکسن کرونا را دریافت 
دوز  تزریق  برای  همکاری ها  احمدی نژاد  کرده اند«. 
سوم کرونا را غیرقابل قبول دانست و گفت: »شرایط 
استان قابل قبول است و با همکاری جمعی می توان 
باید  لذا  کنیم  کنترل  مرحله  همین  در  را  بیماری 

پوشش واکسیناسیون را افزایش داد«.

معاون میراث فرهنگی استان کرمان:
 هتل کاروانسرای وکیل 

مشکل آب و برق دارد
گروه جامعه: پیش از این، مدیرکل میراث فرهنگی 
استان وعده داده بود که هتل کاروانسرای وکیل در 
مجموعۀ بازار تاریخی شهر کرمان نیمۀ اول خردادماه 

افتتاح می شود؛ این وعده اما محقق نشد. 
معاون میراث فرهنگی استان کرمان دربارۀ تاخیر در 
افتتاح این هتل گفت: »پروژۀ هتل بوتیک کاروانسرای 
وکیل کرمان توسط بخش خصوصی به اتمام رسیده و 
کار تجهیز آن نیز انجام شده اما افتتاح این مجموعه 
افتاده تاخیر  به  برق  و  تامین آب   به دلیل مشکالت 

است«.
مجتبی شفیعی افزود: »نیاز آب و برق این مجموعه 
از امکانات فعلی بیشتر است که در حال رفع مشکل 
هستیم تا در آیندۀ نزدیک شاهد افتتاح این مجموعۀ 

پذیرایی و اقامتی بسیار زیبا در شهر کرمان باشیم«.
به گزارش ایرنا کرمان، وی چهارم تیرماه با اشاره 
به نظارت بر مرمت بازار تاریخی شهر کرمان نیز گفت: 
انجام  بازار حدود شش سال قبل  »عمدۀ کار مرمت 
شده و هم اکنون، در راسته های فرعی این بازار تاریخی 

مرمت در حال انجام است«.
شفیعی با اشاره به همکاری اصناف و کسبه بازار 
کرمان برای مرمت افزود: »بازار حاج آقا علی که یکی 
با  که  است  کرمان  بزرگ  بازار  مجموعه  بازارهای  از 

مشارکت خود کسبه مرمت شد«.
وی اضافه کرد: »مشارکت و همکاری کسبه باعث 

پیشرفت بهتر و سریع تر می شود«. 

استاندار کرمان:
دستگاه های اجرایی برای 
جذب اعتبارات تالش کنند

گروه اقتصاد: استاندار کرمان با اشاره به ظرفیت بزرگ 
سریع  جذب  بر  اشتغال زایی  طرح های  برای   18 تبصرۀ 
دستگاه ها از این بخش و همکاری بانک ها تاکید کرد و 
در جذب  متفاوتی  عملکرد  اجرایی  گفت: »دستگاه های 
تسهیالت تبصرۀ  18 دارند و این نشان می دهد که خود 
دستگاه پیگیری نداشته است«. محمدمهدی فداکار تاکید 
کرد: »باید از حداکثر ظرفیتی که در سیستم مالی و بانکی 
وجود دارد، برای اشتغال استفاده کنیم«. به گزارش پایگاه 
اولین  در  تیرماه   5 وی  کرمان،  استانداری  اطالع رسانی 
استان در سال  اشتغال و سرمایه گذاری  جلسۀ کارگروه 
مشکل  با  دستگاهی  که  صورتی  »در  کرد:  بیان   1401
مسئله  این  است،  مواجه  بانک  ناحیۀ  از  اعتبار  پرداخت 
را اعالم کنند تا پیگیری های الزم صورت گیرد«. فداکار 
گفت: »تاخیر در پرداخت و جذب تسهیالت، قدرت خرید 
متقاضی را هم پایین می آورد و طرح را با مشکل و چالش 
مواجه می کند، لذا تسهیالت باید سریع تر پرداخت شود«. 
استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاونت  سرپرست 
کرمان نیز در این جلسه تاکید کرد تا بانک ها در جذب 
تسهیالت تبصرۀ 18 استان همکاری الزم را به عمل آورند 
و گفت: »کوتاهی در جذب تسهیالت تبصرۀ 18 پذیرفته 
نیست و دستگاه ها اجازه ندهند که این منابع از استان 
این  جذب  مهلت  مهرابی  حسین  شود«.  خارج  کرمان 
تسهیالت را تا پایان تیرماه دانست و ادامه داد: »پیش بینی 
می شود که تا پایان شهریورماه این مهلت تمدید شود اما 
این امکان هم وجود دارد که دستگاه هایی که در جذب 
تسهیالت عقب هستند، سهمیۀ آن ها به سایر استان ها 

اختصاص داده شود«. 

شناسایی 7 محلۀ آسیب خیز 
در استان  کرمان 

کرمان  شهرستان  بهزیستی  مدیر  جامعه:  گروه 
آسیب های  کاهش  و  کنترل  طرح  اجرای  به  اشاره  با 
اجتماعی در محالت آسیب خیز کشور، گفت: »7 محله 
از 45 محلۀ پر آسیب شناسایی شده در سطح کشور در 
استان کرمان قرار دارد که از این حیث بیشترین محالت 
علی اکبر  است«.  کرمان  استان  به  مربوط  کم برخوردار 
استان  در  کم برخوردار  »محالت  افزود:  ستایی مختاری 
شهید  شرف آباد،  فیروزآباد،  محلۀ  چهار  شامل  کرمان، 
صیادشیرازی و شهرک صنعتی در شهر کرمان، محالت 
سرجاز و کلرود در شهرستان جیرفت و محلۀ رستم آباد 
در رفسنجان است«. وی با اشاره به وظیفۀ بهزیستی در 
اجرای این طرح یادآور شد: »بهزیستی موظف به تشکیل 
به  داوطلب محلی،  نیروهای  از  بهزیست متشکل  خانۀ 
منظور شناسایی و پایش مشکالت و مسائل آسیب زا در 

این محالت از طریق مراجعۀ خانه به خانه است«.
کرمان،  استان  بهزیستی  عمومی  روابط  گزارش  به 
طرح  پیرامون  بررسی  و  نقد  جلسۀ  دومین  در  وی 
حضور  با  که  کرمان  شهر  کم برخوردار  محالت  تحول 
اورژانس  دفتر  مسئول  کارشناس  پورخاتون  اعظم 
اجتماعی  اورژانس  رئیس  سلطانی  مرجان  اجتماعی، 
کم برخوردار  محلۀ   4 بهزیست  خانه  مسئولین  کرمان، 
)فیروزآباد، شرف آباد، شهید صیادشیرازی  کرمان  شهر 
و شهرک صنعتی( و تعدادی از کارشناسان آسیب های 
شد،  برگزار  اجتماعی  امور  معاونت  حوزۀ  اجتماعی 
به رشد  به گسترش رو  لزوم توجه  به اهمیت  اشاره  با 
»در  کرد:  بیان  محالت،  این  در  اجتماعی  آسیب های 
سطح  در  کم برخوردار  محالت  تحول  طرح  ابالغ  پی 
شهرها و کالن شهرهای کشور، بهزیستی استان کرمان 
و  کارگروه ها  تشکیل  با  استان ها  سایر  با  هم راستا  نیز 
با سایر  تعامل  با  این طرح  در  ابالغی  زیرمجموعه های 
از  فوق،  طرح  اجرای  در  دخیل  و  ذیربط  دستگاه های 
فرمان  اجرایی  ستاد  و  امداد  کمیته  هالل احمر،  جمله 
حضرت امام اجرای جدی این طرح را آغاز کرده است«.

 ستایی مختاری در تشریح کلی طرح کنترل و کاهش 
کرمان،  آسیب خیز  محالت  در  اجتماعی  آسیب های 
یادآور شد: »بر اساس مفاد ابالغی طرح فوق، بهزیستی 
به عنوان یکی از 4 دستگاه اجرایی اصلی مجری طرح، 
نیروهای  از  متشکل  بهزیست  خانۀ  تشکیل  به  موظف 
داوطلب محلی و به منظور شناسایی و پایش مشکالت 
و مسائل آسیب زا در این محالت از طریق مراجعۀ خانه 
به خانه در سطح این محالت اقدام کند تا با همکاری 
سایر مجموعه های اصلی و فرعی، برای کاهش و کنترل 
ماندگاری  و  اثربخش  گام های  محالت  این  در  آسیب 

برداشته شود«. 

خبر معاون عمرانی استاندار:

طرح میدان بیرم آباد اصالح و مصوب شد
خبر

دکتر رضا ناصری  معمار و مدرس دانشگاه:

طرح ساماندهی میدان بیرم آباد بیهوده کاری است


