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استان  ترافیک  شورای  جامعه:  گروه 
ممنوعیت  به  این،  از  پیش  که  کرمان 
اطراف مجتمع  پارک خودرو در محدودۀ 
تجاری ساروج پارس رای مخالف داده بود، 
کرد.  موافقت  طرح  این  با  دوشنبه،  روز 
اینکه کدام یک از خیابان ها و در چه طولی 
و  پلیس  را  شود  ممنوع  پارک  مسیر  از 

شهرداری اعالم خواهند کرد.
حاشیۀ  در  خودرو  پارک  ممنوعیت 
خیابان در مجاورت ساروج پارس، شرطی 
با  قرارداد  جریان  در  شهرداری  که  است 

سرمایه گذار آن را تعهد کرده است.
کرمان  شهردار  شعرباف تبریزی  سعید 
استناد صورتجلسۀ  »به  گفت:  این باره  در 
سال  در  استان  سرمایه گذاری  ستاد 
ساروج پارس  شرکت  بین  قراردادی   89
به  می شود.  بسته  کرمان  شهرداری  و 
ترافیک،  حوزۀ  در  دیگر،  تعهدات  جز 
شهرداری متعهد می شود مشکل ترافیک 
محل اجرای پروژه را برطرف کند، امکان 
ورودی و خروجی مناسب برای رفت و آمد 
خودرو و افراد به مجتمع را هم از میدان 
ارگ و هم خیابان های اطراف فراهم کند 
احداث  از  بعد  می کند  تعهد  همچنین  و 
ارگ  میدان  در  خودرو  پارک  پارکینگ، 
پروژه  به  نزدیک  و  مجاور  خیابان های  و 

ممنوع شود«.
پیگیر  سرمایه گذار  »االن  افزود:  وی 
وقتی  و  است  موضوع  همین  اجرای 
شهرداری این تعهد را امضا کرده، مستقل 
تعهد  این  ما،  امروز  تخصصی  نظر  از 

الزم االجراست«.
وی با بیان اینکه پیش از این، اجرای 
سوی  از  محدوده  این  در  ممنوع  توقف 
ادامه  است،  نشده  تایید  ترافیک  شورای 
تاکید کرده که  داد: »سرمایه گذار عمانی 
اگر بندهای مختلف این قرارداد از جمله 

بند ترافیک و بند تامین زیرساخت های آب 
و برق و گاز اجرا نشود از مکانیزم تضمین 
وزارت اقتصاد موضوع را پیگیری می کند. 
بنابراین ما محکومیم به اینکه طبق قرارداد 

عمل کنیم«.
و  تخصصی  »مباحث  کرد:  اظهار  وی 
را  طرح  این  اجتماعی  تبعات  و  ترافیکی 
می دانیم و شاید اگر در ابتدای پروژه بودیم 
در  االن  اما  می کردیم  عمل  دیگری  طور 
مسیری هستیم که بخشی از آن طی شده 

و حاال باید گره باز شود«.
شعرباف تبریزی  استقامت،  گزارش  به 
روز  که  استان  ترافیک  شورای  جلسۀ  در 
گفت:  شد،  برگزار  مردادماه   30 یکشنبه 
که  بوده  گذشته  سال  تیرماه  »هشتم 
شهرداری  ترافیک  تخصصی  فنی  کمیته 
کرمان اعالم کرده که در محدودۀ مجتمع 
تابلوی  طالقانی،  خیابان  در  ساروج پارس 
این  شود.  نصب  ممنوع  مطلقا  توقف 
ترافیک  شورای  مخالفت  با  اما  تصمیم 

مواجه می شود«.
این،  از  »بعد  افزود:  کرمان  شهردار 
پارکومتر  قانونی  بند  از  می شود  پیشنهاد 
استفاده کنیم اما این بند، االن مورد تایید 
تعهد  می گوید  چون  سرمایه گذارنیست. 

داده اید و باید پارک را ممنوع کنید«.
 24 در  اساس،  »براین  کرد:  بیان  وی 
آذر سال گذشته مجدد نامه ای می نویسیم 
توقف  تابلوی  نصب  خصوص  در  که 
اجرای  برای  پارکینگ  متولیان  ممنوع، 
یا  پارکومتر  صورت  به  حاشیه ای  پارک 
موبایل پارک در معابر اطراف، با هماهنگی 
این،  کنند.  اقدام  مشاور  و  شهرداری 
شهرداری  فنی  کمیته  دوم  صورتجلسۀ 
کرمان است که همین هم، با بند قرارداد 

مخالف است«.
دی ماه   13 »از  افزود:  شعرباف تبریزی 

نامه ای با همین مصوبه به شورای ترافیک 
ارسال شده و دیگر پاسخ مشخصی از شورا 

به ما ارائه نشده است«.
عمانی  سرمایه گذار  اینکه  بیان  با  وی 
عمل  قرارداد  بندهای  طبق  دارد  تاکید 
مکانیزم  از  این صورت،  غیر  در  و  شود 
می کند،  پیگیری  اقتصاد  وزارت  تضامین 
اجرا  چه طور  ممنوع  توقف  »اینکه  گفت: 
که  است  اجرایی  مسائل  به  مربوط  شود، 
می توان بعد از تایید آن، درباره اش بررسی 
می خواهد  تعهدی  فعال سرمایه گذار  کرد. 
تا برای پیگیری موضوعات مالی به آن ها 
ارسال کنیم که به این بند عمل کرده ایم«.

در ادامۀ جلسه، استاندار کرمان با ارائۀ 
توضیحاتی با اجرای توقف ممنوع موافقت 
گفت:  خود  سخنان  از  بخشی  در  و  کرد 
دولت  تضمین  با  سرمایه گذار  »قرارداد 
می تواند  نکنیم،  همکاری  ما  اگر  و  است 
به راحتی پولش را دریافت کند بنابراین، 
و  کنیم  اجرا  را  قرارداد  تعهدات  باید  ما 
به موضوع  ترافیکی  نگاه صرفا  نمی توانیم 

داشته باشیم«.
نیز در  استاندار کرمان  معاون عمرانی 
بخشی از سخنان خود توضیح داد: »توقف 
این پروژه به دلیل مسائلی بود که میراث 
مرجع  کرد،  شکایت  آن  بابت  فرهنگی 
قضایی اما به نفع میراث رای نداد و میراث 
قبلی  رای  هم  باز  و  کرد  اعتراض  دوباره 
تایید شد و بر این اساس است که پروژه 

می تواند ادامه یابد«.
سیدمصطفی آیت اللهی موسوی با بیان 
اینکه معاون سابق وزارت میراث چندین 
بار از این پروژه بازدید کرد و جّوی علیه 
افزود:  است،  داشته  وجود  پروژه  این 
»االن اگر یک نفر پارک حاشیه ای در این 
محدوده داشته باشد محدود شود؛ معترض 
خواهد شد و ماجرای میدان بیرم آباد تکرار 
می شود که بعضا ماشین در آنجا پارک و 
ترافیک ایجاد می کردند و فیلم می گرفتند 

و در شبکه های اجتماعی پخش می شد«.
ترافیک  شورای  »اگر  داد:  ادامه  وی 
شهرداری  بپذیرد،  را  شدن  ممنوع  پارک 
از  استفاده  که  بیاندیشد  تمهیدی  باید 
ایجاد  مردم  برای  گرفتاری  پارکینگ 
نکند«. در این جلسه، موافقان و مخالفان 
سرانجام  اما  کردند  مطرح  را  اظهاراتی 
در  ممنوع  توقف  اصل  با  شد:  تصویب 
نقاط مورد تایید پلیس موافقت می شود و 
شهرداری با هماهنگی پلیس طرح را ارائه 

کنند و روند اجرایی مشخص شود. 

شهردار کرمان با اشاره به شناسایی 
25 ساختمان ناایمن:

مسجد و بیمارستان ناایمن هم 
در شهر کرمان داریم

»شهرداری  گفت:  کرمان  شهردار  جامعه:  گروه 
اما  نیست،  ناایمن  ساختمان های  تشخیص  مرجع 
که  مشکوک  ساختمان های  مقدماتی  فهرست  در 
شهرداری با همکاری نظام مهندسی و مردم تهیه کرده 
ناایمن  بنای  ارائه داده، 2۵  به دستگاه های مربوطه  و 
را معرفی کرده ایم تا مراجع ذی صالح بررسی الزم در 
مورد آن را انجام دهند که پس از تایید نهایی تحویل 
افزود:  تبریزی  قضا می شود«. سعید شعرباف  دستگاه 
»از بین این 2۵ ساختمان، مستندات سه مورد از نظر 
ما کامل بوده و ناایمن هستند و ناایمنی یکی از آن ها 
محرز است و نیاز به مستندات بیش تر ندارد و اگر اتفاقی 
در این بنا رخ دهد، فاجعۀ آن فراتر از متروپل خواهد 
بود«. وی اظهار کرد: »در بین این 2۵ بنا، مکان های 
عمومی مثل مساجد و بیمارستان ها نیز هست اما هیچ 
ساختمان اداری در این لیست وجود ندارد«.  به گزارش 
ایسنا کرمان، وی 31 مردادماه با ارائۀ این توضیحات 
باالی  اضافه کرد: »این فهرست شامل ساختمان های 
که  زیربناست  مترمربع  از 4000  بیش  یا  طبقه  پنج 

بیش تر هم بناهای عمومی هستند«. 

انتقاد رئیس کمیسیون خدمات شهری 
شورای شهر کرمان:

با کمبود جدی فضای سبز 
در شهر کرمان مواجهیم

شهری،  خدمات  کمیسیون  رئیس  جامعه:  گروه 
با  کرمان  شهر  شورای  زیست  محیط  و  بهداشت 
»میانگین  گفت:  شهر  سبز  فضای  وضعیت  از  انتقاد 
که  است  مترمربع   1۵ سبز  فضای  استاندارد  سرانۀ 
در کرمان این عدد، بدون در نظر گرفتن جنگل قائم 
و کمربندسبز، هشت تا 9 مترمربع است و با کمبود 
داریم هم، وضعیت خوبی  آنچه که  مواجهیم.  جدی 

ندارد و با کمبود آب مواجه است«. 
سبز  فضای  سرانۀ  اینکه  بیان  با  مویدی  فتح اهلل 
پنج تا شش مترمربع تا میزان استاندارد فاصله دارد 
افزود:  کند،  اقدام  آن  رفع  برای  باید  شهرداری  که 
شده  خشک  قائم  جنگل  کاج  درختان  از  »بخشی 
بسیار  مشکالت  می تواند  آتش سوزی  کم ترین  با  که 
بزرگی را ایجاد کند«.  به گزارش استقامت، وی 31 
مردادماه در نشست عمومی شورای شهر اضافه کرد: 
»قرار بود سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری 
اقداماتی در این خصوص انجام دهد و دوستان گفتند 

شست وشوی درختان را شروع کرده اند«. 
شهردار کرمان هم در این باره گفت: »سرانۀ واقعی 
فضای سبز شهر کرمان عدد بدی نیست و براساس 
عمل  این طور  داریم،  کشور  در  که  استانداردهایی 
محاسبۀ  برای  را  فضای سبز  از  بخشی  که  نمی شود 
سرانه حذف کنند«. سعید شعرباف تبریزی افزود: »اما 
هم توزیع و هم کیفیت فضای سبز در شهر اشکال 
دارد«. وی اظهار کرد: »در بخش هایی که فضای سبز 
از  که  است  این  ترجیح  آب،  دلیل شوری  به  داریم، 
فضای سبز جایگزین استفاده شود. به این معنا نیست 
که کاهش فضای سبز داشته باشیم ولی باید به ویژه 
باالست  بسیار  چاه ها  آب  شوری  که  شهر  غرب  در 
چهار  از  »بیش  کرد:  بیان  سپس  وی  کنیم«.  اقدام 
ماه پیگیری شد تا بخشی از حقوق شهرداری از آب 
زیرسطحی که دارد به خارج از شهر فروخته می شود را 
بگیریم. حدود ۵0 لیتر تامین شد و در اختیار بوستان 
قائم قرار گرفته و تجهیزات آن هم نصب شده و قابل 
قائم  بوستان  به  آبرسانی  اتفاق  این  با  است.  استفاده 
به حد استاندارد می رسد«. وی تاکید کرد: »در غرب 
کرمان اما مشکل آب جدی است«. شهردار افزود: »به 
دلیل شرایط آبی، از این پس، دربارۀ مکان یابی پارک ها 
شهرداری  و  مردم  نه  بدهد  نظر  منظر  سازمان  باید 
رئیس  چناریان  جلسه، حسین  این  در  منطقه«.  هر 
کمیسیون بودجه نیز با اشاره به مشکل جدی کمبود 
آب برای فضای سبز، خواست تا سیاست های جدیدی 
برای تامین فضای سبز شهر دنبال شود که از جملۀ آن 
به فضاهای تفریحی مناسب مناطق خشک اشاره کرد.

گفت:  نیز  شورا  رئیس  نایب  کمساری  محمدرضا 
»اگر جنگل و کمربند سبز در محاسبات سرانۀ فضای 
سبز لحاظ شود به عدد 14.7 متر در کرمان می رسیم 
ولی اگر حذف شود 8.7 متر و دو سوم میزان استاندارد 

فضای سبز داریم«.

معاون دادگستری کرمان خبر داد
شناسایی 2100 سارق سابقه دار 

در استان

گروه جامعه: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع 
جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: »تشکیل 
و  است  پیگیری  دست  در  مجرمان  اطالعات  بانک 
تاکنون دو هزار و 100 نفر که بخش عمدۀ سرقت ها 
و  زمینه شناسایی شده اند  این  در  داده اند  انجام  را 
اگر این افراد کنترل شوند، اقدام بسیار اثرگذاری در 

کاهش وقوع سرقت خواهد بود«.
آمار  افزود:»بیشترین  قویدل  سیدمهدی 
در    CMS سامانۀ  در  ثبت شده  پرونده های سرقت 
ابتدای سال جاری، مربوط به  بازۀ زمانی چهار ماه 
شهر کرمان، با سه هزار و 348 پرونده )معادل 3۵ 

درصد سرقت ها( بوده است«.
ادامه داد: »20.۶ درصد زندانیان در استان  وی 
کرمان مربوط به جرم سرقت هستند و 7.4 درصد از 
مددجویان زندان ها با اتهام سرقت نیز از اتباع بیگانه 

به شمار می روند«.
دادگستری  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
از  پیشگیری  شورای  جلسۀ  در  وی  کرمان،  استان 
وقوع جرم با اشاره به این که جرم سرقت اولویت اول 
بیان کرد: »به همین منظور  استان است،  و  کشور 
قرارگاه مبارزه با سرقت در استانداری ها، ستادهای 
فرماندهی انتظامی و دادگستری های کشور تشکیل 

شده است«.
قویدل خاطرنشان کرد: »براساس آمار ثبت شده 
در سامانۀ  CMS دادگستری کل استان کرمان، در 
چهار ماهۀ ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال 
قبل میزان پرونده های مربوط به سرقت در مجموع 

دو درصد کاهش داشته است«.
وی افزایش مراقبت های پس از خروج محکومان 
اموال  فروش  و  خرید  بازارهای  شناسایی  سرقت، 
مسروقه، تاکید بر اجرای دستورالعمل پیشگیری از 
سرقت و توجه به موضوع روشنایی معابر را از جمله 
اقدامات موثر در پیشگیری از سرقت دانست و تاکید 
کرد: »در قرارگاه پیشگیری از سرقت مصمم هستیم 
سرقت،  وقوع  از  پیشگیری  امر  متولی  دستگاه های 

اقدامات و وظایف خود را به درستی اجرا کنند«.
جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 
»وجود  شد:  یادآور  کرمان  استان  کل  دادگستری 
اتباع  به ویژه  بیگانه  اتباع  ضایعاتی،  کارگاه های 
سرقت  وقوع  ارکان  از  متجاهر  معتادان  و  غیرمجاز 
هستند و امیدواریم با همکاری سازمان های مربوطه 

در راستای ساماندهی این حوزه ها اقدام کنیم«.
شهردار کرمان نیز در این نشست گفت: »تاکنون 
سوی  از  تصویری  پایش  برای  تومان  میلیارد   20
شده  هزینه  مختلف  مناسبت های  در  شهرداری 
سامانۀ  »توسعۀ  کرد:  تاکید  شعرباف  سعید  است«. 
پایش تصویری نیاز به تامین اعتبارات استانی دارد 
و این موضوع در مصوبات سفر ریاست جمهوری نیز 

مد نظر قرار گرفته است«.
و  نظارتی  دوربین   700 این که  بر  تاکید  با  وی 
افزود:  نصب شود،  کرمان  در شهر  باید  پالک خوان 
سیستم های  توسعۀ  برای  نوری  فیبر  »زیرساخت 

پایش تصویری در کرمان فراهم است«.
استان  انتظامی  فرماندهی  آگاهی  پلیس  رئیس 
سرقت ها  وقوع  روند  ساله  »هر  گفت:  نیز  کرمان 
افزایش دارد و از 17 هزار مورد در سال گذشته به 

21 هزار در سال جاری رسیده است«.
بودن  عملیاتی  بر  حسن پور  یداهلل  سرهنگ 
رویکرد کارگروه های پیشگیری از سرقت تاکید کرد 
و ادامه داد: »وقوع جرم به ویژه سرقت، عادی شده 
است و عادی انگاری وقوع سرقت بستر خطرناکی را 

در جامعه ایجاد کرده است«. 

خبر شورای ترافیک استان مصوب کرد؛ 

ممنوعیت پارک خودرو در محدودۀ ساروج پارس 
خبر

شهر  در  مترو  راه اندازی  جامعه:  گروه 
کرمان که در سال های میانی دهۀ نود و 
از سوی استاندار وقت علیرضا رزم حسینی 
شهرداری  و  شهر  چهارم  شورای  و 
گسترده  مخالفت  از  پس  می شد،  دنبال 
منتفی  مختلف  کارشناسان  سوی  از 
انجام  شهرداری  در  نیز  مطالعاتی  شد. 
برای  سال ها  تا  را  مترو  ایجاد  که  شده 
است. داده  نشان  توجیه  غیرقابل   کرمان 

کرمان  استاندار  امروز،  اما،  وجود  این  با 
 باری دیگر، پروندۀ راه اندازی مترو را گشود.

که  جلسه ای  در  فداکار  محمدمهدی 
مدیرعامل  با  شهریورماه  اول  سه شنبه 
شهرسازی  و  راه  تخصصی  هلدینگ 
خاتم االنبیاء  سازندگی  قرارگاه 
شهر  ظرفیت سنجی  لزوم  از  داشت، 
گفت. مترو  خط  اجرای  برای   کرمان 

عنوان  به  کرمان  »شهر  کرد:  اظهار  وی 
تا  دارد  نیاز  زیرساخت هایی  استان  مرکز 
محورهای  در  ترافیک  کاهش  بر  عالوه 
نیز  شهر  این  چهرۀ  پرتردد،  و  اصلی 
 متفاوت و در خور شان مرکز استان باشد«.

عمومی  روابط  که  خبری  به  بنا 
این  در  کرده،  منتشر  کرمان  استاندار 
در  قرارگاه  مشارکت  زمینه های  جلسه،  
و شهرسازی  راه  پروژه های عمرانی حوزه 
است.  شده  بررسی  کرمان   استان 
میلیارد  هزار  شش  به  کرمان  استاندار 
به  رئیس جمهور  سفر  مصوبات  تومان 
اشاره  شهرسازی  و  راه  حوزۀ  در  استان 
خاتم االنبیا  قرارگاه  »از  افزود:  و  کرد 
گرفت«. کمک  پروژه ها  این  در   می توان 

وی از امکان مشارکت قرارگاه خاتم در طرح 
نهضت ملی مسکن و پروژه های روستایی 
و  احداث  و  مواصالتی  راه های  جمله  از 
برد.  نام  استان  ریلی  خطوط   نوسازی 
استانداری  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
اشاره  با  فداکار  جلسه،  این  در  کرمان، 
قرارگاه  حرفه ای  و  تخصصی  کار  به 
در  قرارگاه  »ظرفیت  گفت:  خاتم االنبیا 
از  استان  مختلف  بخش های  و  حوزه ها 
راه  ریلی،  خطوط  توسعه  مسکن،  جمله 
است«. استفاده  قابل  محرومیت زدایی   و 

شهر  ظرفیت سنجی  لزوم  از  فداکار 

و  گفت  مترو  خط  اجرای  برای  کرمان 
مرکز  عنوان  به  کرمان  »شهر  داد:  ادامه 
عالوه  تا  دارد  نیاز  زیرساخت هایی  استان 
اصلی  محورهای  در  ترافیک  کاهش  بر 
متفاوت  نیز  شهر  این  چهره  پرتردد،  و 
باشد«. استان  مرکز  شان  خور  در   و 

»گلزار  کرد:  بیان  کرمان  استاندار 
مزار  وجود  به  توجه  با  کرمان  شهدای 
نیازمند  سلیمانی  قاسم  سپهبد  شهید 
راه  جمله  از  اولیه  زیرساخت های 
دسترسی است که قرارگاه خاتم االنبیا در 
 بخش هایی از آن می تواند مشارکت کند «.

سیلبند  پروژه  احداث  در  مشارکت  وی 
گفت:  و  داد  پیشنهاد  نیز  را  جیرفت 
تاکید  مورد  و  استان  اولویت  طرح  »این 
آن  اجرای  با  و  است  رئیس جمهور 
سیالب ها  از  بسیاری  روستایی  نقاط 
هکتار  هزار  ده ها  و  می مانند  امان  در 
می شود«. آزاد  کشاورزی  برای   زمین 

استاندار کرمان مشارکت قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیا در فعالیت های محرومیت زدایی 

استان را نیز مطرح کرد.

 با پیشنهاد استاندار به قرارگاه خاتم؛

پروندۀ مترو کرمان دوباره گشوده شد


