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اسما پورزنگی آبادی 

سعید  انتخاب  از  پس  ماه  هشت 
به عنوان شهردار کرمان  تبریزی  شعرباف  
انجام شد؛  که توسط شورای ششم شهر 
انجام  برای  را  اتاقش  دِر  سرانجام  وی 

گفت وگوی اختصاصی گشود.
متن  که  گفت وگو  اول  بخش  در 
کامل آن با تیتر: »شهرداران قبل دربارۀ 
داده اند«  شعار  فقط  عمومی  حمل ونقل 
نشانی  به  فردای کرمان  خبری  پایگاه  در 
او  شده،  منتشر   fardayekerman.ir
روزمرگی  به  و  است  منفعل  که  نقد  این 
نپذیرفت و مدعی شد 80  را  دچار شده 
درصد از برنامۀ شش ماهۀ اولش را اجرا 

کرده است. 
فربه  دربارۀ  شعرباف تبریزی  سعید 
تعداد  لحاظ  از  کرمان  شهرداری  بودن 
نیروی انسانی نیز توضیحاتی داد و البته 
وقتی پرسیدم که قول می دهید شما فرد 
جدیدی را به سیستم وارد نکنید؟ پاسخ 
داد خیر. منطق او این است که وقتی در 
شهرداری  وارد  نیرو   750 سال  هشت 
دارد که 10،  را  این حق  نیز  او  شده اند، 
اضافه  است  سیستم  نیاز  که  را  نفر   15

کند. 
شهردار همچنین گفت که حاضر است 
هم  را  شهرداری  استخدام های  گزارش 
مثل حقوق و دستمزدها منتشر کند اما 

این را به اجازۀ شورای شهر منوط کرد. 
دوم  بخش  می خوانید،  ادامه  در  آنچه 
این گفت وگوست که بر پروژه های ناتمام 

شهری تکیه دارد. 
دربارۀ  که  پایانی  و  سوم  بخش 
شهردار  مشاوران  ماجرای  و  شفاف سازی 
منتشر  فردای کرمان  در  به زودی  است، 

خواهد شد. 

در اظهارات تان در بخش اول گفت گو، 
در پاسخ به این انتقاد که منفعل هستید، 
رسانه ای  هیجانات  به  که  کردید  اشاره 
آقای  اما  دهید؛  پاسخ  نمی خواهید 
شهردار انتظار اینکه در هشت ماه، پروژۀ 
سرعت  تجلی  و  ارگ  سازی  پیاده راه 
هیجان  برسد،  سرانجام  به  و  کند  پیدا 
رسانه ای نیست. یک مطالبۀ جدی است 
به خصوص اینکه این شورا و شما از ابتدا، 
بزرگی دربارۀ سرعت بخشی و  وعده های 

اتمام آن دادید.
انتهای  در  پروژه،  این  قراردادهای 
منعقد   1400 سال  ابتدای  و   99 سال 
شده است. اگر پیشرفت فیزیکی و ریالی 
پروژه را در شش ماه ابتدای سال گذشته 
با شش ماه دوم مقایسه کنید، می بینید 
که سرعت کار اصال قابل مقایسه نیست. 
البته منکر برخی اشکاالت زیرساختی در 
سرعت پروژه ها در کرمان نیستم و خواهم 
پروژه های  اجرای  سرعت  چرا  که  گفت 
عمرانی در کرمان نسبت به دیگر شهرها 

پایین تر است.

شما  که  را   1400 سال  اول  ماه  شش 
خیابان  پروژۀ  در  عملکردتان  مبنای 
و  تغییر  دورۀ  گذاشتید،  ارگ  و  تجلی 
این  نمی خواهم  بود.  انتخابات  و  تحوالت 
رویه را تایید کنم اما به هر حال، در این 
معطل  خود  به  خود  کارها  زمانی،  بازۀ 

می ماند. 
و  داشته  مشخص  پیمانکار  پروژه  این 
کار شروع شده بود. ضمن اینکه در حوزۀ 
شهرداری،  حمل ونقل  و  عمرانی  معاونت 
از لحاظ مدیریتی، تغییر چندانی در شش 
را  این  است.  ایجاد نشده  و دوم  اول  ماه 
قبول دارم که در ماه چهارم تا ششم به 
دورۀ  و  شهر  مدیریت  در  تحوالت  دلیل 
کاهش  پیمانکار  بر  نظارت ها  سرپرستی، 

نگارش  نحوۀ  وقتی  ولی  است  پیدا کرده 
قرارداد اشکاالت اساسی دارد و پیمانکار 
و  نیست  کار  انجام  به دنبال  اساس  از 
جزئیات کار نامشخص است و اتمام حجت 
نشده است؛ معلوم است که کار با مشکل 

مواجه می شود. 
 در این شرایط، اولین اقدام این است 
را  قبلی  تیم  کنید،  اصالح  را  قرارداد  که 
کنار بگذارید و تیم جدید بیاورید. دو ماه 
با  پیمانکار  که  کشید  طول  فرایند  این 
کادر امانی و نیروهای داخلی شهرداری از 
مناطق مختلف جایگزین شود؛ نیروهایی 
به  بودند  نکرده  کار  هم  با  هیچ وقت  که 
پروژه آمدند، تامین مصالح هم که پیش 
از این توسط پیمانکار انجام می شده، االن 
برعهدۀ شهرداری است. اما با وجود اینکه 
برابر  چند  خورد،  هم  به  پروژه  ساختار 
بگویم  البته  شد.  بیش تر  پروژه  سرعت 
ماهه  دو  پروژه  که  اظهارنظرها  برخی 
جمع می شود و متاسفانه از سمت اعضای 
این  برای  شد،  مطرح  شهرداری  و  شورا 
پروژه  کامل  جزئیات  جریان  در  که  بود 
نبودند. پروژه با آن حجم کار و اقدامات 
ماهه  دو  یکی،  نمی توانست  زیرساختی 
تمام  سرعت  با  پیمانکار  اگر  شود.  تمام 
تمام  باید  اسفندماه گذشته  کار می کرد، 
پیمانکار  و  داد  رخ  تغییراتی  ولی  می شد 

به درستی کنار گذاشته شد.

ولی با وجود اینکه خوب عمل نکرده، 
از پروژۀ ارگ کنار گذاشته نشد. 

کنار  تجلی  خیابان  از  که  همین 
گذاشته شد، اعتراضاتی از سوی پیمانکار 
و  بود  یکپارچه  قرارداد  چون  داشتیم  را 
از  را  پیمانکار  تا  کردیم  تالش  خیلی 
خیابان تجلی جدا کنیم و فقط در ارگ 
این  روند  بر  که  دیگری  موضوع  بماند. 
پروژه تاثیر داشت این بود که در دوره های 
گذشته، خریدهای شهرداری مستقیما با 
می شد  انجام  مناقصه  یا  تشریفات  ترک 
ولی هشت ماه است که طبق قانون باید 
خریدها از طریق سامانۀ ستاد انجام شود 
و همین، بسیاری از پروژه های عمرانی را 
کند کرده است. این شرایط، در دوره های 
گذشته نبوده البته قانون است و باید اجرا 
شود ولی شرایط طوری شده که مصالح 
مورد نیاز از جمله سنگ سادۀ کوبیک، در 
حالی که نیروی ما در پروژه آماده بوده، 
باید از سامانۀ ستاد خریداری می شد که 

زمان بر بوده است.

حاال پروژه چه زمانی تمام می شود؟
دقیق  نمی توان  که  سواالتی  از  یکی 
کل  االن،  است.  همین  داد  پاسخ  آن  به 
مناطق  شهرداری های  از  تا  دو  نیروهای 
در این پروژه مستقر شده اند و به همین 
مناطق  این  در  ریزپروژه ها  برخی  خاطر، 
خیابان  کف سازی  است.  مانده  معطل 
دارد  نیاز  زمان  ماه  دو  حداکثر  تجلی 
یکی  مواجهیم:  جدی  مسئلۀ  دو  با  اما 
که  است  برق  دکل های  مثل  تاسیساتی 

همزمان  کردیم  خواهش  برق  شرکت  از 
با کف سازی، دکل ها را خارج کند تا قرار 
شود.  کار  این  برای  دوباره  هزینۀ  نباشد 
معرفی  را  پیمانکار  برق  اما شرکت  هنوز 
خصوص  در  موضوعاتی  است.  نکرده 
با  همزمان  که  داریم  هم  جداره سازی 
همین،  که  شود  انجام  باید  کف سازی، 
داشته  نیاز  بیش تری  زمان  است  ممکن 

باشد. 

پروژۀ میدان ارگ را کی تمام می کنید؟ 
پروژه در میانۀ میدان رو به پایان است 
تاسیسات  موضوع  هم  میدان  در  ولی 
که  است  ابهام  محل  که  داریم  را  برق 
خیر؟  یا  هست  پیمانکار  عهدۀ  بر  آیا 
بخش مهمی از پروژه هم مربوط به بازار 
آن  وارد  هنوز  که  است  میدان  پیرامونی 
از کار نشده ایم. در خیابان تجلی دو  فاز 
ماهه کار تمام می شود. در ارگ، پیمانکار 
از معدود پیمانکارانی است  فعال است و 
تا  ندارد  از شهرداری  که هیچ طلبی هم 
مسائل  خاطر  به  که  نیاید  پیش  بهانه ای 
منتظریم  است.  شده  متوقف  کار  مالی، 
فاز اول را تحویل دهد تا بخش دیگر آن 

شروع شود.
دیگر  ماه  دو  تجلی  پروژۀ  می گویید 

تمام می شود، یعنی تا مردادماه؟ 
از امروز )21 خردادماه( تا دو ماه دیگر. 

اما شورای شهر گفت که تا تیرماه تمام 
می شود. 

تیرماه؛  تا  گفتند  هم  بنده  به  مدیران 
چون  می کنم  نگاه  بدبینانه  دارم  من  اما 
است  ممکن  کار،  حین  در  می دانم 

مشکالتی پیش بیاید اما تالش ما این است 
که دو ماهه جمع شود. پروژه های عمرانی 
در شهر کرمان بسیار سرعت پایینی دارد 
برای همین است که شهرداران سابق به 
مثل  پیمانکاری  با  تا  رفتند  سمت  این 
پیمانکاران  اغلب  چون  کنند  کار  خاتم 
)بومی( متاسفانه تجربۀ کارهای تخصصی 
و پیچیده را ندارند. ایده این است که ما 
پیمانکار  به  را  پروژه  به عنوان شهرداری 
از  بسیاری  پیمانکار،  و  کنیم  واگذار 
کند.  حل  اجرا  حین  در  را  مشکالت 
همین طرح خیابان تجلی، از ابتدا تا حاال، 
حداقل چهار بار تغییر کرده که معنایش 
ابتدا  از  پیمانکار  و  مشاور  که  است  این 
تصور دقیقی از کاری که قرار بوده انجام 
داشتند.  حق  هم  شاید  نداشته اند.  شود 
اگر این پیمانکار، سال ها در حوزۀ میراث 
نمی افتاد.  اتفاقات  این  بود،  کرده  کار 
هرکاری در بافت تاریخی بخواهیم شروع 
که  کنیم  پیدا  را  پیمانکاری  باید  کنیم، 
تجربه  تاریخی و صاحب  بافت  متخصص 
و حاذق باشد و در مناقصات شرکت کند. 
بسیاری شهرهای دیگر اما این مشکالت 
که  است  دلیل  همین  برای  ندارند.  را 
پروژۀ  امانی  صورت  به  شدیم  مجبور  ما 
همین  و  ببریم  پیش  را  تجلی  خیابان 
کاهش  اجرا  سرعت  که  می شود  باعث 
حرفه ای  و  متخصص  پیمانکار  اگر  یابد؛ 
مناطق  شهرداری های  کارگران  داشتیم، 
چندین  می توانستند  مدت  این  در  ما 
پروژۀ کوچک را شروع کنند. ضمن اینکه 
در کرمان، کار به جایی رسیده که قیمت 
تمام شدۀ پیمانکاری ما به مراتب از قیمت 

انجام می دهد،  کاری که خود شهرداری 
بیش تر شده درحالی که منطق این است 
انجام  کاری  خصوصی  بخش  وقتی  که 
می دهد، هزینۀ تمام شده کم تر باشد ولی 

در کرمان این طور نیست.

برای اینکه زمان اجرا طوالنی می شود؟
تعدیل  هم  و  می شود  زمان بر  هم   
به  قراردادها  متاسفانه  هم  و  می خورند 
مشکالت  و  نمی شوند  نوشته  درستی 
باز  را  پیمانکار  دست  و  دارند  حقوقی 
تعداد  کند.  طوالنی  را  کار  تا  می گذارد 
پیمانکاران هم محدود است و گاهی سه 
شرکت  کسی  و  می گذاریم  مناقصه  بار 
چهارم  مناقصۀ  در  بنابراین،  نمی کند 
به  کار  می شود.  قبول  آمد،  کسی  اولین 
جایی رسیده که در برخی مناقصات، بعد 

از چهار بار هم کسی شرکت نمی کند.

پیدا  مشکل  این  حل  برای  چاره ای 
کرده اید؟

یکی اینکه تا حد امکان،کادر امانی را 
متخصص کنیم و تیمی از کارگر و بنا در 
هریک از شهرداری های مناطق باشد که 
این  کمک  با  خودمان  تا  ببینند  آموزش 
کوچک مقیاس  عمرانی  کارهای  نیروها، 
را انجام دهیم اما برخی پروژه های بزرگ 
فعلی سیستم شهرداری منطقه  توان  در 
نیست که باید سراغ پیمانکار برویم؛ برای 
جهاد  و  خاتم  با  هنوز  پروژه هایی  چنین 

نصر ارتباط داریم.

در  قدیمی  ناتمام  پروژه های  از  یکی 

پیش  مدتی  است.  بام   هتل  کرمان  شهر 
بررسی  پروژه در دست  اعالم کردید که 
است. بعد از هفت، هشت سال، چه چیزی 

را دارید همچنان بررسی می کنید؟
بررسی ها تمام شده است. به صراحت 
باالی  زمین  هکتار  سه  هنوز  که  بگویم 
کوه از سوی راه و شهرسازی به ما تحویل 
اما،  هکتار   14 آن  در  است.  نشده  داده 
سرمایه گذار در حال فعالیت است، فضای 
در  و  را ساخته  ایجاد شده، مسجد  سبز 
آماده  را  تله کابین  است،  تکمیل  حال 
کرده و در این بخش، انصافا سرمایه گذار 
انجام  خوبی  به  تقریبا  را  خود  تعهد 
عید  تا  بود  قرار  را  تله کابین  می دهد. 
به  ولی  کنند  راه اندازی  امسال  نوروز 
برای  آمد.  پیش  مشکالتی  تحریم  خاطر 
ساخت هتل، قراردادی وجود دارد که راه 
شهرداری  به  را  زمین  باید  شهرسازی  و 
این  بدهیم.  تحویل  سرمایه گذار  به  ما  و 

اتفاق هنوز نیفتاده است.

چرا؟ مشکل کجاست؟
چرا  که  کنید  پیگیری  شما  را  این 
ما  نمی شود؟  داده  شهرداری  به  زمین 
اعالم آمادگی کردیم که قرارداد اجاره را 
تا  دهیم  انجام  کاری  هر  و  کنیم  تمدید 
برسد. چون هرچه  به سرمایه گذار  زمین 
جریمه  مشمول  ما  باشیم،  داشته  تاخیر 

می شویم.

پروژه  تاخیر  خسارت  دارید  عددی 
چه قدر بوده است؟ 

نکرده ایم.  قطعی  را  موضوع  این  هنوز 

من دربارۀ خوب و بد پروژه قضاوت فنی 
سرمایه گذار  به  امروز  اگر  اما  نمی کنم 
فسخ  قرارداد  و  است  منتفی  کار  بگوییم 
شود، اگر هزینۀ فضای سبز را به حساب 
را  دسترسی  مسیر  ایجاد  فقط  و  نیاورد 
از 350  بیش  کند، حداقل  مطالبه  ما  از 

میلیارد تومان باید بپردازیم. 

تله کابین ِکی فعال می شود؟
تعهد داده بودند که آخر سال گذشته 
سازۀ  دربارۀ  نکاتی  اما  می شد  تمام  باید 
معلوم  خوشبختانه  که  شد  مطرح  بتنی 
خود  هم  مسائلی  ندارد.  مشکلی  شد 
کابین ها  واردات  برای  سرمایه گذار 
به  است.  شده  حل  به تازگی  که  داشت 
می رسد  تابستان  انتهای  به  گفته اند  من 
را  تله کابین  افتتاح  اما شاید سرمایه گذار 
منوط به تعیین وضعیت در هتل بام کند؛ 
چیزی در این باره تاکنون به من نگفته اند 
باشند  داشته  درخواستی  چنین  اگر  که 
گفته ام  شهر  شورای  به  من  دارند.  حق 
هتل  برای  باید  استان  رده های  همۀ  که 
بام کرمان تصمیم گیری کنند. ما از لحاظ 
ادامۀ کار  برای  آماده ایم و می دانیم  فنی 
و  میراث  کرد،  باید  چه  قرارداد  فسخ  یا 
داده اند  را  نظرشان  هم  نظارتی  نهادهای 
سال  گویا  دارد.  جمع بندی  به  نیاز  اما 
نبودم،  شهرداری  در  من  که  گذشته 
جلسه ای با حضور مسئوالن اعم از دکتر 
و  استان  دادگستری  سابق  رئیس  موحد 
سایر نهادها برگزار و همۀ اشکاالت پروژه 
جمع بندی  مامور  دادگستری  و  طرح 
نهایی کار شده که باالخره چه باید با این 
قرارداد بکنیم و شبهات حل شود. حرف 
معلوم  را  نهایی  تکلیف  که  است  این  ما 

کنند و شهرداری هم ضرر نکند.

یعنی احتمال دارد پروژه متوقف شود؟
باالی  چیزی  مالک  که  ما  ببینید  نه، 
و  راه  به  متعلق  زمین  نبودیم،  کوه 
شده  واسطه  شهرداری  بوده،  شهرسازی 
تحویل  سرمایه گذار  به  را  زمین  که 
این وساطت هیچ چیزی عاید  بدهد. در 
شهرداری نمی شود. یعنی اگر فقط هزینۀ 
مسیر را بدهیم که تعهد کردیم 50 درصد 
سهم  معادل  این،  کنیم،  پرداخت  را  آن 
هیچ  تقریبا  شهرداری  است.  هتل  در  ما 
سهمی در هتل ندارد. این مجموعه حتی 
ندارد؛  شهرداری  برای  عایدی  ریال  یک 
حال  هر  به  اما  نشویم!  بدهکار  اگر  تازه 
فضای عمومی باالی کوه ایجاد شده، باید 
آن را تعیین تکلیف کنند تا مورد استفاده 

قرار گیرد. 

اجرای  که  دارید  خبر  شهردار  آقای 
از  یکی  هنرمندان  بهارستان  پروژۀ 
مثل  که  هم  شما  است؟  جدی  مطالبات 
را  پروژه  این  پیشبرد  عالم زاده،  آقای 
تقلیل  آن  مشاور  با  جلسه  برگزاری  به 

داده اید. چرا کاری نمی کنید؟
بود  اینجا  قبل  ماه  یک  حدود  مشاور 
طرح  متخصصان،  از  جمعی  حضور  با  و 

تایید قرار گرفت. طرح  ارائه شد و مورد 
بهارستان تاکنون به صورت کامل ارائه و 
معرفی نشده بود؛ در آن جلسه، به مشاور 
شروع  را  طراحی  دوم  فاز  که  شد  ابالغ 
سوی  از  که  وعده هایی  وجود  با  کند. 
تامین  برای  نهادها  دیگر  و  استانداری 
تاکنون  شده،  داده  پروژه  این  هزینۀ 
بهارستان  بابت  تومان  میلیارد  یک  تنها 
ریخته  شهرداری  حساب  به  هنرمندان 
شده که شاید یک بیستم هزینۀ کل پروژه 
آماده  دوم  فاز  اینکه  محض  به  نیست. 
قبور  که  محدوده ای  محوریت  با  شود، 

بیش تری دارد کار شروع می شود. 

زمان بندی پروژه چگونه است؟
باید  بگویم چون  قطعیت  با  نمی توانم 
پروژه  اجرای  هزینۀ  و  طراحی  دوم  فاز 
براساس  پروژه،  هزینۀ  اگر  شود.  معلوم 
آنچه که در بودجۀ امسال دیده شده، بین 
به  که  باشد  تومان  میلیارد  چهار  تا  یک 
نظر می رسد بیش از این است، از منابع 
می کنیم  تامین  را  آن  شهرداری  داخلی 
پروژه  میزان  هر  به  جاری،  سال  در  و 
می کنیم  هزینه  باشد،  داشته  پیشرفت 
باشد، پروژه  این  از  اگر هزینه بیش  ولی 
قطعه قطعه پیش می رود. ظاهرا در دورۀ 
گذشته از سوی استانداری قول هایی داده 
شده که اگر محقق شود، کار بهتر پیش 

می رود.

شنیدم در جریان بررسی طرح، خانه 
ظاهرا  است.  نشده  دعوت  هنرمندان 
خانه  حذف  موجب  سیاسی  اختالفات 
برای  تصمیم گیری  فرایند  از  هنرمندان 

بهارستان هنرمندان شده است.
از  را  موضوع  این  دارم  بار  اولین  من 
شما می شنوم. اگر دعوتی صورت نگرفته، 
باید پیگیری شود که دلیل آن چه بوده 
است؟ ما هیچ گونه مرز سیاسی نداریم. 
این روزها داریم از سوی برخی دوستان 
متهم می شویم که چرا با کسانی رایزنی 
با شما اختالف  می کنید که 180 درجه 
که  است  این  حرفم  من  دارند؛  فکری 
در  اما  فکری سر جای خودش،  اختالف 
قرمزی  خط  اصال  شهر  توسعۀ  موضوع 
حمایت  انجمن  اخیر  جلسۀ  در  نداریم. 
شرکت  به  خیلی ها  که  استان  توسعۀ  از 
حضور  کسانی  کردند،  انتقاد  آن  در  من 
حوزه های  در  مناظره  سابقۀ  که  داشتند 
در  کار  ولی  دارم  را  آنان  با  سیاسی 
خیلی  است.  دیگری  موضوع  شهرداری 
از کسانی که با آن ها ارتباط می گیرم به 
یک جا  ما  با  سیاسی  لحاظ  از  وجه  هیچ 
سیاسی  نظرات  ولی  نمی شوند،  جمع 
مردم  همۀ  شهردار  ما  خودش،  جای 
چه  و  سیاسی  عقاید  چه  هستیم؛  شهر 
حرف  این  عقیدتی.  و  فکری  جریانات 
باشد  داشته  ما هزینه  برای  است  ممکن 
این  در  که  می گویم  و  ندارد  ایرادی  اما 
هم  زرتشتی  و  شیخیه  سنت،  اهل  شهر 
داریم و من که شهرداری بخش شیعیان 
کرمان نیستم. اگر مثال زرتشتیان مرا به 
دعوت  شهری  موضوع  با  صنفی  جمعی 
دربارۀ  می کنم.  شرکت  حتما  کنند، 
اگر  بدهید  تذکر  من  به  خانه هنرمندان، 
موردی بوده، بدانم ماجرا چیست. کسی 

به خاطر خط سیاسی نباید حذف شود.

این  باید  دفترتان  طریق  از  کنم  فکر 
موضوع پیگیری شود.

حتما پیگیری می کنم. این توجیه پذیر 
نیست که مجموعه ای باشد ولی دعوت نامه 
برای حضور در جلسۀ مرتبط برای آن ها 
را  نظرشان  و  بیایند  باید   نفرستیم. 

بدهند. 

در گفت و گو با شهردار کرمان مطرح شد

 پروژه های عمرانی در کرمان سرعت بسیار پایینی دارد                                     پیمانکاران بومی تجربۀ کارهای تخصصی و پیچیده را ندارند

 برای توقف پروژۀ بام  باید 350 میلیارد تومان خسارت بپردازیم                                   حذف خانه هرنمندان از تصمیم گیری دربارۀ بهارستان را پیگیری می کنم

من شهردار همة مردم کرمان هستم
در نشست فوق العادۀ کمیسیون 

عمران شورای شهر کرمان مطرح شد 
طرح ساماندهی میدان 
بیرم آباد بازنگری شود

و  عمران  کمیسیون  رئیس  جامعه:  گروه 
این  ارائۀ  با  کرمان  شهر  شورای  شهرسازی 
میدان  ساماندهی  طرح  اجرای  که  پیشنهاد 
گفت:  شود،  بازنگری  طرح  و  متوقف  بیرم آباد 
ترافیکی  طرح  چندین  اخیر،  سال های  »در 
شده  اجرا  خطا  و  آزمون  با  کرمان  شهر  در 
حضور  با  گرفتند  تصمیم  شورا  اعضای  اما 
ترافیک  کارگروه  راهور،  پلیس  از  نمایندگانی 
شهرداری، شورای ترافیک استان و چند تن از 
شهروندان مطالبه گر محله، جلسات کارشناسی 
برگزار کرده و نقاط قوت و ضعف این طرح را 

بررسی کنند«.
بر  راهور  پلیس  تاکید  از  ایرانمنش  منصور 
اصالح کامل این معبر خبر داد و افزود: »الزم 
است هرچه سریع تر با اصالح این معبر پرترافیک 
و جمع بندی نهایی نظرات کارشناسان، از وقوع 

حوادث احتمالی پیشگیری کنیم«.
به گزارش روابط عمومی شورای شهر کرمان، 
کمیسیون  فوق العادۀ  نشست  در  ایرانمنش 
خردادماه   18 تاریخ  در  شهرسازی  و  عمران 
از  کتبی  انتقادات  و  »پیشنهادات  داد:  ادامه 

سوی کارشناسان به شهرداری ارائه شود«.
وی گفت: »پیشنهاد می شود تا انجام بازدید 
کار  ترافیک،  در شورای  نظرات  ارائۀ  و  میدانی 

متوقف و طرح بازنگری شود«.
چناریان،  حسین  جلسه،  این  در  همچنین 
عضو دیگر کمیسیون عمران شورا با بیان اینکه 
بر اساس  باید  بیرم آباد  طرح ساماندهی میدان 
آن چه تصویب شده اجرا شود، اظهار کرد: »در 
عین حال، ایراداتی که به آن وارد است توسط 

کارگروه فنی بررسی و رفع می شوند«.
شهروندان  جدی  مطالبۀ  به  اشاره  با  وی 
افزود:  کرمانی برای ساماندهی میدان بیرم  باد 
منطقه  این  حادثه خیز  نقاط  که  »سال هاست 
باعث بی نظمی ترافیکی و هرج و مرج خیابانی 
ساماندهی  چناریان،  گفتۀ  به  است«.  شده 
بی انضباطی ترافیکی و تصادفات، مسّکن موقتی 
برای این منطقه است و بایستی مسائل مهم تر 
محمد  همچنین  شوند.  دیده  نیز  اجتماعی 
با  کرمان  شهر  شورای  دیگر  عضو  امینی زاده، 
میدان  در  واقع  معابر  عرض  کاهش  از  انتقاد 
این  بود  »قرار  گفت:  طرح  این  در  بیرم آباد 
ترافیک  اما  شود  تصادفات  کاهش  باعث  کار 
شمسی  محمدامین  است«.  کرده  بیش تر  را 
حادثه خیز  نقاط  است  »نیاز  کرد:  بیان  نیز 
نیز  استان  ترافیک  شورای  توسط  میدان  این 
افزایش  و  کنارگذر  ایجاد  وی  شوند«.  بررسی 
عرض معابر را در کاهش حجم ورودی خودرو 
سیدمحمد  همچنین  داد.  پیشنهاد  میدان  به 
شورای  در  شهر  شورای  نماینده  موسوی، 
تصمیم گیری  اینکه  بیان  با  استان  ترافیک 
همۀ  گرفتن  نادیده  موجود،  وضع  اساس  بر 
فعالیتی،  »هرگونه  کرد:  اظهار  است،  جوانب 
آمار و اطالعات بی نتیجه خواهد  بدون داشتن 
و  ورودی  اطالعات  و  آمار  تهیۀ  بر  وی  ماند«. 
طرح  در  بیرم آباد  میدان  به  خودرو  خروجی 
ساماندهی تاکید کرد. محمدرضا کمساری نیز 
بازنگری کامل طرح ساماندهی میدان بیرم آباد 
را ضروری دانست و گفت: »اینکه از آغاز اجرای 
طرح تاکنون نظر مخالفی ابراز نشده و با شروع 
اعتماد  شود  ایجاد  توقف  پیمانکار  توسط  کار 

اجتماعی مردم خدشه دار می شود«.
در این نشست فوق العاده، نمایندگان پلیس 
شورای  شهرداری،  ترافیک  کارگروه  راهور، 
ترافیک و شورای اجتماعی محله سرآسیاب به 
ارائه نظرات خود دربارۀ طرح ساماندهی میدان 

بیرم آباد پرداختند. 

رئیس اداره ارزیابی عملکرد آموزش و 
پرورش کرمان خبر داد

ممنوعیت شرط ثبت نام در 
مدارس دولتی و هیات امنایی 

و  عملکرد  ارزیابی  اداره  رئیس  جامعه:  گروه 
استان  پرورش  و  آموزش  به شکایات  پاسخگویی 
ثبت نام  ضوابط  و  شرایط  به  اشاره  با  کرمان 
دانش آموزان دوره های مختلف تحصیلی در سال 
تحصیلی 1402-1401، گفت: »برگزاری هرگونه 
برای  معدل  شرط  و  مصاحبه  ورودی،  آزمون 
ثبت نام در مدارس دولتی و هیات امنایی ممنوع 
براساس  صرفا  مدارس  این  در  ثبت نام  و  است 
دانش آموز  زندگی  محل  جغرافیایی  محدودۀ 

صورت می گیرد«.
احمد فیروزی دریافت هرگونه وجه در مدارس 
دولتی در قالب شهریه، کمک هزینۀ تحصیلی و 
اخذ تعهد مالی را نیز ممنوع دانست و بیان کرد: 
»مدیران مدارس در زمان ثبت نام صرفا می توانند 
از  را  حوادث  بیمۀ  و  درسی  کتاب های  هزینۀ 

دانش آموزان اخذ کنند«.
وی با بیان این که ثبت نام دانش آموزان پایۀ اول 
از اول خرداد آغاز شده است، یادآور شد: »ثبت نام 
سایر پایه ها نیز بعد از امتحانات خردادماه و ثبت 
نتایج ارزشیابی دانش آموزان صورت خواهد گرفت 

و تا پایان مردادماه ادامه دارد«.
فیروزی با اشاره به این که ثبت نام دانش آموزان 
مراجعۀ  با  دهم(  و  هفتم  )اول،  ورودی  پایه های 
حضوری اولیای دانش آموزان به مدرسه مورد نظر 
دانش آموزان  »ثبت نام  گفت:  شد،  خواهد  انجام 
صرفا  امتحانات  نتایج  اعالم  از  بعد  نیز  میان پایه 
از طریق مدرسه محل تحصیل به صورت خودکار 
انجام می شود و نیازی به مراجعۀ حضوری اولیا و 

دانش آموزان به مدارس نیست«.
اداره اطالع رسانی و روابط عمومی  به گزارش 
آموزش و پرورش کرمان، وی در نشست شورای 
معاونان آموزش و پرورش استان، ثبت نام عادالنه، 
متوازن و آسان را اولویت کاری آموزش و پرورش 
دانش آموزان  تمامی  »ثبت نام  گفت:  و  دانست 
مدارس  در  تحصیلی  مختلف  دوره های  ورودی 
سیدا سامانۀ  طریق  از  غیردولتی  و   دولتی 

با مسئولیت مدیر مدرسه  و    )sida.medu.ir(
انجام می شود«.

به  پاسخگویی  و  عملکرد  ارزیابی  اداره  رئیس 
با بیان  شکایات آموزش و پرورش استان کرمان 
نمونه  مدارس  در  دانش آموزان  ثبت نام  این که 
براساس  شاهد  و  درخشان  استعدادهای  دولتی، 
اظهار  انجام  می شود،  ابالغی  مقررات  و  قوانین 
هنگام  هستند  موظف  غیردولتی  »مدارس  کرد: 
را در  ابالغی  نرخ شهریۀ مصوب  پوستر  ثبت نام، 

محل ثبت نام و در معرض دید اولیا قرار دهند«.
در  نیز  شاهد  مدارس  »ثبت نام  افزود:  وی 
سامانۀ پادا و بر اساس امتیازات، شرایط و ضوابط 

ابالغی انجام خواهد شد«.
از  خود  سخنان  پایانی  بخش  در  فیروزی 
 33 در  ثبت نام  بر  نظارت  ستادهای  بودن  فعال 
شهرستان، منطقه و ناحیۀ استان خبر داد و گفت: 
»کلیۀ مراحل ثبت نام توسط ناظرین مورد رصد و 

بازبینی قرار می گیرد«.
اعضای  »مشخصات  کرد:  خاطرنشان  وی 
و  استان  نوآموزان  و  دانش آموزان  ثبت نام  ستاد 
دبیرخانه ستاد  تلفن  به همراه شماره  شهرستان 
رسیدگی  سامانۀ  همچنین  و  استان  و  منطقه 
اینترنتی نشانی  به  متبوع  وزارت  شکایات   به 

 http://shekayat.medu.ir  به مدارس اعالم 
شده و باید در محل تابلوهای اطالعاتی )مدارس و 

اداره( نصب شود«. 

خبرخبر

س: روابط عمومی شهرداری کرمان
عک


