
سال  سه  حدود  از  پس  اطالع رسانی:  گروه 
نهبندان  ـ  شهداد  جادۀ  بازسازی  پروژۀ  انتظار، 

روز دوشنبه آغاز شد.
و  راهداری  مدیرکل  گفتۀ  به  که  پروژه ای 
»دشوارترین  کرمان  استان  جاده ای  حمل ونقل 

پروژۀ راهسازی در کشور« است.
ساختمانی  و  فنی  شرکت  را  پروژه  این 
»سکاف« اجرا خواهد کرد. کار طراحی و نظارت 
عهده دار  »گارنو«  مشاور  مهندسین  شرکت  را 

است.
 275 نهبندان  ـ  شهداد  جادۀ  کل  طول 
کیلومتر است که به گفتۀ فرمانده انتظامی استان 
کرمان یک مسیر ترانزیتی بین المللی محسوب 

می شود.
جریان  در  جاده  این  از  کیلومتر   30 حدود 
سیل فروردین ماه سال 98 تخریب شد و اگرچه 
و  مردم  سوی  از  همواره  سال  سه  این  طی 
مسئوالن کرمان و خراسان جنوبی مطالبۀ ترمیم 
این جاده مطرح می شد اما به سرانجام نمی رسید 
تا اینکه دوشنبه 16 خردادماه طلسم شکست و 

پروژه آغاز شد.

برنامه ریزی  می گویند؛  مسئولین  که  آن طور 
شده تا حدود 23 کیلومتر از این جاده بازسازی 
شود و در فاز نخست، قطعات اول و دوم شامل 
4.5 کیلومتر از مسیر را شرکت سکاف بازسازی 

می کند.
اصفهان  در   61 سال  که  سکاف  شرکت 
تاسیس شده، تاکنون بیش از یکصد پروژۀ بزرگ 
و کوچک را در نقاط مختلف ایران از جمله استان 
کرمان با موفقیت اجرا، تکمیل و راه اندازی کرده 

است. 
وزیر  معاون  استقامت،  خبرنگار  گزارش  به 
و  راهداری  سازمان  رئیس  و  شهرسازی  و  راه 
حمل ونقل جاده ای کشور در این مراسم، با بیان 
اینکه بازسازی و بهسازی محور شهداد - نهبندان 
این  در  راهداری  سازمان  بزرگ  پروژۀ  دومین 
سال ها بوده است، گفت: »پروژه های ما به دلیل 

کمبود اعتبارات هرروز کوچکتر می شود«.
دکتر داریوش امانی در بخشی از سخنان خود 
اظهار کرد: »165 هزار میلیارد تومان ساالنه برای 
نگهداری راه ها نیاز داریم تا خدمات خوب و ایمن 
به مردم ارائه کنیم اما کل اعتبارات این حوزه در 

سال گذشته فقط 14 هزار میلیارد تومان بود«.
وی با بیان اینکه شرایط فعلی ما بسیار سخت 
و شکننده است، ادامه داد: »221 هزار کیلومتر 

راه در کشور داریم که باید نگهداری شوند«.
نمایندگان  حمایت  »اگر  کرد:  اضافه  وی 
مجلس شورای اسالمی نبود، امروز نمی توانستیم 

این پروژه را کلنگ زنی کنیم«.
جادۀ استراتژیک و مهم 

و  استان  در  ولی فقیه  نماینده  آیین،  این  در 
خود  سخنان  از  بخشی  در  کرمان  جمعه  امام 
فریاد  به  هرکس  که  داریم  روایات  »در  گفت: 
کند،  اصالح  را  راهی  یا  کند  رسیدگی  یتیمی 
پاداش بهشت را خواهد داشت که امیدواریم این 
بودند  پروژه  پیگیر  که  کسانی  و  بانیان  به  اجر 

عنایت شود«.
حجت االسالم حسن علیدادی سلیمانی با بیان 
اینکه جاده ای که االن در آن هستیم از مسیرهای 
مهم و استراتژیک کشور است که ما را به شرق 
استان  »کرمان  افزود:  می کند،  متصل  کشور 
پهناوری است که حدود یک پنجم مساحت آن 

کویر است و بخشی از خراسان جنوبی هم کویر 
است. وقتی صحبت از کویر می شود برخی شاید 
نمی توان  زیادی  استفادۀ  کویر  از  کنند  تصور 
کرد. در حالی که می توان از کویر استفادۀ بهینه 

داشت«.
وی اضافه کرد: »این جاده از لحاظ اقتصادی 
هم می تواند بسیار مهم و حساس باشد تا از کویر 

استفادۀ بهینه داشته باشیم«.
همت  با  جاده  این  »امیدواریم  گفت:  وی 
دولت، تکمیل و ترمیم و بهتر از قبل در اختیار 

مردم قرار گیرد«.

راه سازی در شرایط سخت
راهداری  مدیرکل  عراقی زاده  احسان  دکتر 
این  نیز در  استان کرمان  و حمل ونقل جاده ای 
بازسازی  پروژۀ  که  سختی  شرایط  از  مراسم، 
اظهار  وی  گفت.  دارد  نهبندان  ـ  شهداد  جادۀ 
کرد: »بدترین خاک دنیا از لحاظ ساختمانی و 
مهندسی را در این محدوده داریم، بدترین بافت 
خاک را اینجا دارد که نمکی است؛ وقتی محکم 
باشد بولدوزر نمی تواند در آن کار کند و با کمی 
رطوبت، باتالق می شود و بولدزر به خاک آن فرو 

می رود«.
آب  بدترین  اینجا  »همچنین،  افزود:  وی 
برابر خلیج فارس است را هم  که شوری آن دو 
داریم، گرم ترین نقطۀ دنیا در فاصلۀ حدود 15 
اصال  تابستان  در  و  دارد  قرار  اینجا  کیلومتری 
نمی توان کار کرد و باید در زمستان و وقت شب 
جادۀ  »بازسازی  گفت:  سپس  وی  کنند«.  کار 
شهداد ـ نهبندان یکی از بزرگ ترین پروژه های 
پیگیری های  آن  شروع  برای  و  است  سازمان 
فراوانی انجام شده است و امیدواریم بعد از 400 

روز دیگر این پروژه افتتاح شود«.
عراقی زاده افزود: »بازسازی حدود 23 کیلومتر 
نخست،  فاز  در  داریم.  برنامه  در  را  جاده  از 
بازسازی 4.5 کیلومتر به عنوان قطعات یک و دو 
آغاز شده و قطعات سه و چهار که 18.5 کیلومتر 

است در فاز بعدی اجرا خواهد شد«. 
عراقی زاده بیان کرد: »پروژه به صورت مناقصۀ 
به عنوان  سکاف  شرکت  و  شد  برگزار  عمومی 

برندۀ مناقصه انتخاب شد«.
 وی سپس اظهار کرد: »پروژه ای بسیار خاص 
است و در ایران چنین شرایطی نداریم و امیدوارم 

پروژه طبق برنامه اجرا شود«. 

اولین طرح بهسازی با دیوار ساحلی
مهندس  استقامت،  خبرنگار  گزارش  به 
سکاف  شرکت  منطقه ای  مدیر  ابراهیمی 

جادۀ  محل  در  دوشنبه  روز  که  مراسمی  در 
تخریب شدۀ شهداد ـ نهبندان و با حضور معاون 
وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری 
از  زیادی  جمع  و  کشور  جاده ای  حمل ونقل  و 
مقامات ارشد استان های کرمان و خراسان جنوبی 
بیش تر  معرفی  در  سخنانی  طی  شد،  برگزار 
 1361 سال  در  »شرکت  گفت:  سکاف  شرکت 
فعالیت  سابقۀ  سال  حدود 40  و  شده  تاسیس 
در پروژه های عمرانی کشور دارد و بیش از 100 
حال  در  یا  بهره برداری شده  این شرکت  پروژۀ 

بهره برداری است«.
اینکه شرکت سکاف حدود 40  بیان  با  وی 
پروژۀ مهم در کشور در دست اجرا دارد، افزود: 
»این پروژه ها در حوزه های انرژی و نفت و گاز، 
راه آهن، صنعت و معدن و ساختمان بوده و در 

تمام این رشته ها رتبۀ یک کشور را داریم«. 
وی سپس به برخی از این پروژه ها اشاره کرد 
راه اندازی  و  احداث  انرژی  حوزۀ  »در  گفت:  و 
توسعۀ  طرح  وراوی،  گاز  فشار  تقویت  ایستگاه 
ظرفیت پاالیشگاه آبادان، احداث خط جمع آوری 
کیلومتر،   167 طول  به  بیدبلند  گاز  پاالیشگاه 
آبادان، خط تقویت  ایستگاه تقویت گاز  احداث 
زرند  فوالد  و  کرمان  بوتیا  فوالد  اینچ   30 گاز 
به  رئیس جمهور  سفر  با  که  داریم  را  ایرانیان 

استان کرمان افتتاح می شود«.
راه آهن  راه و  ادامه داد: »در حوزۀ  ابراهیمی 
نیز پروژه های ملی از جمله احداث خط راه آهن 
همدان ـ مالیر، قطعه یک و سه باند دوم جادۀ 
دوم  باند  کیلومتر،  طول 40  به  دیهوک  ـ  راور 
سیرجان ـ جیرفت، احداث پل بزرگ کالشور را 
داریم و پروژۀ بهسازی و بازسازی محور شهداد ـ 

نهبندان نیز شروع شده است«.
در  هم  مسکن  حوزۀ  »در  کرد:  اضافه  وی 
استان کرمان پروژۀ 1070 واحدی سیرجان را 
واحدی   1200 پروژۀ  و  می کنیم  شروع  داریم 
نهضت ملی مسکن شهرستان جیرفت را نیز در 

برنامه داریم«.
وی سپس با اشاره به پروژۀ بهسازی و بازسازی 
محور شهدادـ  نهبندان گفت: »اهم اهداف پروژه 
و خراسان جنوبی،  کرمان  بین  ارتباط  برقراری 
تخریب شدۀ  قسمت های  بهسازی  و  بازسازی 
ایجاد خط سرویس  محور گردشگری کلوت ها، 
ایمن برای تردد، ساخت اولین طرح بهسازی با 

دیوار ساحلی بر روی دریاچۀ توریستی شهداد و 
کاهش مدت زمان سفر است«.

ابراهیمی اظهار کرد: »طول مسیر پروژه در 
فاز اول 4500 متر و مدت اجرای قرارداد 450 

روز است«.

وی ادامه داد: »از جمله اهم عملیاتی که باید 
انجام شود؛ 133 هزار مترمکعب خاکبرداری و 
 160 پی کنی،  مترمکعب  هزار   5 کف برداری، 
مترمکعب  هزار   29 خاکریزی،  مترمکعب  هزار 
قالب بندی، ساخت 13 هزار مترمکعب قطعات 
پیش ساخته و انجام چهار میلیون و 500 هزار 

مترمربع آسفالت است«.
منطقه  آب وهوایی  »شرایط  کرد:  تاکید  وی 
و  است  سخت  بسیار  پروژه  این  اجرای  برای 
باید هرچه زودتر اجرا شود و زمان بر نشود که 
امیدواریم با تامین به موقع منابع مالی موردنیاز 

این اتفاق رخ بدهد«.

تاکید بر تکمیل جاده  
همۀ  از  قدردانی  با  نیز  نهبندان  جمعه  امام 
تالش  جاده  این  بازسازی  برای  که  مسئوالنی 
کردند، در بخشی از سخنان خود گفت: »ارتباط 
بین شهرستان نهبندان و استان کرمان به ویژه 
و  ما  بزرگان  است.  بوده  برقرار  قدیم  از  شهداد 
از همین  که  نقل می کنند  اجدادمان خاطراتی 
را  شهداد  خرمای  و  می کردند  رفت وآمد  مسیر 

به عنوان تامین معیشت و خوراک می آوردند«.
حجت االسالم عباسعلی خزاعی افزود: »خدا را 
شاکریم که با راه اندازی مجدد این جاده که نیاز 
ضروری بود، ارتباطات اجتماعی و اقتصادی بین 

دو شهرستان توسعه پیدا می کند«.
وی با بیان اینکه امیدواریم امکان تردد افراد 
به صورت اتوبوسی هم در این جاده برقرار شود، 
را  اجتماعی  ارتباطات  جاده  »این  کرد:  اظهار 
اهمیت  نیز  اقتصادی  لحاظ  از  و  برقرار می کند 

ویژه ای دارد«.

را  تا حمایت خود  مسئوالن خواست  از  وی 
ادامه دهند که این جاده تکمیل و تردد در آن 

تسهیل شود. 

درخواست برنامۀ تکمیل جاده 
محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان و راور 
آغاز  مراسم  در  نیز  اسالمی  شورای  مجلس  در 
ساخت قطعات اول و دوم جادۀ شهدادـ  نهبندان 
خطاب به معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری 
اجرای  زمان بندی  برنامۀ  که  کرد  تاکید  کشور 
قطعات سه و چهار این مسیر باید هرچه زودتر 

نهایی و اعالم شود.

نهبندان  به  شهداد  »مسیر  کرد:  اظهار  وی 
هم از لحاظ امنیتی و اقتصادی و هم مراودات 
اجتماعی و فرهنگی بین مردم کرمان و خراسان 
اهمیت  تجاری  و  گردشگری  لحاظ  از  هم  و 

بسیاری دارد و باید تکمیل شود«.

وی همچنین گفت: »یکی از اولویت های ما 
در استان کرمان جادۀ کرمان ـ راور ـ دیهوک 
و  دارد  نگران کننده ای  بسیار  وضعیت  که  است 
هفته ای نیست که در آن تصادف نداشته باشیم 
و همین سه روز قبل، پنج نفر در یک تصادف در 

این مسیر کشته شدند«.
وی با بیان اینکه عرض جاده باریک و روکش 
»از  افزود:  است،  قبل  دوران  به  مربوط  آن 
وزارت خانه درخواست داریم که این پروژه را در 

اولویت بگذارند«.

تاکید بر تامین مالی پروژه  
راور  و  کرمان  نماینده  زاهدی  محمدمهدی 
مراسم،  این  در  نیز  اسالمی  مجلس شورای  در 
اینکه وزارت راه و شهرسازی توجه  با تاکید بر 
مسیرهای  به ویژه  راه ها  وضعیت  به  بیش تری 
گفت:  باشد،  داشته  کرمان  استان  در  پرخطر 
»در این سه سال، تالش زیادی کردیم تا پروژۀ 
شهداد ـ نهبندان زودتر شروع شود ولی وزارت 
راه می گفت که در حال انتخاب طرح بهینه از 
که  می گفتند  و  هستیم  متعدد  طرح های  بین 

علت تاخیر همین است«.
وی با قدردانی از مسئوالن و دست اندرکاران 
پول،  به موقع  تزریق  با  »امیدواریم  افزود:  پروژه 

این پروژه زودتر از موعد به اتمام برسد«.

پیمانکار قوی برای جادۀ مهم
نماینده نهبندان و سربیشه در مجلس شورای 
گفت:  خود  سخنان  از  بخشی  در  نیز  اسالمی 
»خیلی خوشحالیم بعد از مدت ها پیگیری کار 
به نتیجه رسید و بازسازی این جادۀ فوق العاده 

از  چه  کشور  شرق  در  راهبردی  و  اهمیت  با 
شده شروع  امنیتی  چه  و  اقتصادی   لحاظ 

است«.
مصطفی نخعی افزود: »ساخت این جاده اتفاق 
بسیار مبارکی برای کرمان و سیستان وبلوچستان 
می تواند  نهایت،  در  و  است  جنوبی  خراسان  و 

برای کل کشور مفید باشد«.
وی با بیان اینکه تبادالت فرهنگی و اجتماعی 
خراسان  و  کرمان  استان  دو  بین  گذشته  از 
»شروع  داد:  ادامه  است،  داشته  وجود  جنوبی 
این پروژه، نمونه ای از هم افزایی منطقه ای است 
 و همه تالش و پیگیری کردند تا کار به نتیجه 

برسد«.
وی بیان کرد: »پیمانکار خیلی خوبی هم برای 
پروژه انتخاب شده و رزومۀ خیلی خوبی دارد و 
رزومۀ شرکت نشان می دهد که دانش فنی بسیار 
امیدوارکننده  بسیار  که  دارند  اختیار  در  خوبی 

است«.
مناسب  تزریق  با  »امیدواریم  گفت:  نخعی 
و  باشد  داشته  استمرار  پروژه  این  اعتبارات، 
ساخت آن طوالنی نشود و هرچه زودتر تکمیل 

شود«.
پروژۀ  آغاز  مراسم  در  استقامت،  گزارش  به 
نهبندان،  ـ  شهداد  جادۀ  بازسازی  و  بهسازی 
معاون عمرانی استاندار کرمان، فرمانده انتظامی 
استان و معاون فرمانده سپاه استان کرمان نیز 
طی سخنانی با تاکید بر اهمیت جاده خواستار 

حمایت از تکمیل آن شدند.
در این مراسم که در محل پروژه برگزار شد، 
نیز  جنوبی  خراسان  طوایف  سران  از  جمعی 

حضور داشتند. 

هفته نامه

یادداشت

پروژۀ بازسازی جادۀ شهداد ـ نهبندان آغاز شد 
باحضورمعاونوزیروجمعیازمسئوالنکرمانوخراسانجنوبی؛

 مدیرکل راهداری استان کرمان: در ایران چنین پروژه ای نداریم        نمایندۀ شرکت سکاف: اعتبارات پروژه به موقع تامین شود

یادداشتخداحافظیعلیزادهمدیرکل
سابقارشاد؛

صاحبان اصلی این جغرافیای 
فرهنگی بزرگ شما هستید

روز  است  قرار  اعالمی  برنامه ی  طبق  فرهنگ وهنر:  گروه 
معارفه  و  تودیع  مراسم  خردادماه)امروز(  هجدهم  چهارشنبه 
مدیرکل ارشاد اسالمی استان کرمان برگزار شود. اول هفته ی 
گذشته طی حکمی محسن روحی از سوی وزیر ارشاد به سمت 
مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسالمی منصوب شد. محمدرضا 
علیزاده، مدیرکل سابق فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان 
عصر روز نهم خردادماه با انتشار یادداشتی، از اهالی فرهنگ و 

هنر و رسانۀ استان خداحافظی کرد.
این مدیر فرهنگی »شریف، کاردرست و با وقار« حدود هفت 

سال در این مسئولیت بود.
متن یادداشتی که علیزاده خطاب به اهالی فرهنگ و هنر و 

رسانه نوشته است را در ادامه می خوانید. 
»اهالی گرانقدر فرهنگ، هنر و رسانه استان کرمان؛ فرصت 
خدمت در حوزه ای به عظمت و تاثیرگذاری فرهنگ و هنر و 
دین و رسانه، از آن موهبت های ارزشمندی است که باید به 
خاطر آن همیشه قدردان و سپاسگزار بود و خداوند را به خاطر 

ارزانی چنین امکانی، همیشه شاکرم.
طی حدود هفت سال گذشته، تمام تالش و همت من و 
همکارانم صرف این شد تا آنچه که وظیفه اش را داشتیم به 

بهترین شکل ممکن به انجام برسانیم.
حال که به سال های رفته می نگرم خوشحالم که تقریبا اکثر 
کارها، برنامه ها، جشنواره ها و رخدادهای کوچک و بزرگ در 
این میدان وسیع با خواست و  نظر و همفکری شما به منصۀ 
ظهور رسیده است و چه افتخاری باالتر از این که در هر قدم 
ما  مسیر  هم  و  همراه  شما  دلگرم کننده  مسیر، حضور  هر  و 

بوده است.
پشت  دشواری  و  متعدد  چالش های  البته  مدت  این  در 
حاج قاسم  سردار شهید  دل ها،  سردار  گذاشتیم، شهادت  سر 
با  هم  باز  که  سال هاست  این  خاطرۀ  بدترین  سلیمانی، 
ده ها  برگزاری  و  اجرا  در  هنر  و  فرهنگ  اهالی  میدان داری 
برنامۀ فرهنگی و هنری در سوگ و یاد این فرماندۀ بی بدیل 
هنری،  جشنواره های  برپایی  با  و  گرفت  دیگر  بویی  و  رنگ 
چون جشنوارۀ ملی تئاتر سردار آسمانی، جشنوارۀ ملی آواها 
استان کرمان و  یافت. کنگرۀ 6500 شهید  ...امتداد  و  ونواها 
حضور مثال زدنی اهالی فرهنگ و هنر بار دیگر، چشم ها را به 
هنرنمایی آن ها در سوگ مردان مرد دوران دفاع مقدس خیره 
ساخت. آخرین چالش این روزگار هم، هیوالی کرونا بود که 
شکل زندگی همه مردم و به ویژه اهالی فرهنگ و هنر و رسانه 
را به شدت و با بی رحمی تمام تحت تاثیر قرار داد و به آن لطمه 
زد. اما این سختی و محدودیت ها را با مرگ عزیزان با هم پشت 
سر گذاشتیم و اکنون فضا اندک اندک برای حضور و درخشش 

شما هر روز آماده تر می شود.
بی تردید در این مسیر طوالنی و این راه سخت، بوده است، 
کالمی، حرکتی، حضوری، رفتاری و اقدامی که می شد دقیق تر 
و  صحیح  تر برداشته شود، این هم از مولفه های بودن در چنین 
جایگاهی است که گاه راه و کالمی، در بهترین حالت خود رفته 
و ادا می شود. ادعایی بر بی اشتباه رفتن این راه آمده در این 
مسیر گاه ناهموار ندارم، اما می خواهم تاکید کنم که هر آن 
چه انجام شده، تمام توانم در حوزۀ اجرا بوده است، که آن هم 
باز از حضور و  دلگرمی و مشارکت و مشورت شما هنرمندان، 
استان  و رسانه  و هنر  و موثرین فرهنگ  اساتید، متخصصان 

کرمان سرچشمه گرفته است.
اکنون که در پایان این مسیر، مسئولیت را به برادر ارجمندم 
جناب آقای دکتر محسن روحی واگذار می کنم، امید دارم که 
حرکتی که با هم آغاز کرده ایم با حضور و مشارکت شما در 
یاری و مشارکت مدیریت جدید این اداره کل استمرار و امتداد 
داشته باشد؛ چرا که معتقدم و بارها این را از من شنیده اید که 
بزرگ، شما  فرهنگی  این میدان و جغرافیای  اصلی  صاحبان 
هستید. در پایان از تک تک بزرگان، اساتید، مفاخر، هنرمندان 
و صاحبان فکر و هنر و اندیشه استان کرمان به پاس سال ها 
همدلی و هم قدمی آن ها سپاسگزارم. آن چه حاصل شد و 
می توان به عنوان دست آورد در حوزه های مرتبط یاد کرد، به 
واسطۀ نگاه متعالی شما بود و به این نگاه و بودن افتخار می کنم 

و آن را چون موهبتی عزیز گرامی می دارم.
برای تک تک شما عزیزان از درگاه حضرت دوست، عزت، 

موفقیت، آرامش و  سالمتی خواهانم.

آمارهولناکپلیسازحوادثرانندگی
استانکرمان؛

طی سه سال 2500 نفر در جاده ها 
جان باختند

گروه جامعه: فرمانده انتظامی استان کرمان در مراسم آغاز 
ساخت جادۀ شهدادـ  نهبندان با بیان اینکه قطعا توسعۀ امنیت 
تاکید  نیست،  توسعۀ زیرساخت ها ممکن  بدون  ارتقای آن  و 
راه ها  توسعۀ  نیازمند  ترافیکی  و  اجتماعی  امنیت  »هم  کرد: 
اظهار کرد:  ناظری  عبدالرضا  است«. سردار  آن  ایمن سازی  و 
»متاسفانه کرمان همواره در جمع پنج استان دارای بیش ترین 
متوفیان تصادفات قرار دارد«. وی افزود: »در سه سال گذشته، 
حدود دو هزار و 500 نفر کشته و بیش از 17 هزار مجروح در 

حوادث رانندگی جاده های استان داشتیم«.
اینکه تعداد جان باختگان تصادفات کرمان در  با بیان  وی 
شاخص های ملی تاثیر دارد، اعالم کرد: »بیش از 18 درصد 
به  متعلق  کرمان  استان  در  رانندگی  حوادث  جان باختگان 
جابه جا  را  قاچاق  اقسام  و  انواع  که  است  شوتی  خودروهای 
می کنند«. به گزارش خبرنگار فردای کرمان، وی 16 خردادماه 
در مراسم اجرای ساخت جادۀ شهداد ـ نهبندان افزود: »اولین 
راه اندازی سایر پروژه ها،  این است در کنار  تقاضا و خواهشم 
طول  در  استراحتگاهی  ظرفیت  ایجاد  و  محورها  ایمن سازی 

جاده ها مدنظر قرار گیرد«.
وی با بیان اینکه جادۀ شهداد ـ نهبندان یکی از محورهای 
دوم  باند  ایجاد  و  توسعه  قطعا  و  است  بین المللی  ترانزینی 
بسیار می تواند موثر باشد، گفت: »زائران سپهبد سلیمانی که 
به کرمان  به ویژه سیستان وبلوچستان  استان های همجوار  از 
از زمان شان صرفه جویی  این جاده، نیمی  با احداث  می آیند، 
کرد:  بیان  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی  می شود«. 
»کویر دیگر تهدید نیست و به یک فرصت تبدیل شده است«.

وی گفت: »جاده ای نسازیم که دوباره سیالب آن را از چرخۀ 
استفاده خارج کند«. 

صاحب امتیاز و مدیر مسوول: سید نظام الدین نعمت ا... زاده 
جانشین مدیرمسوول: مهدي محبي كرماني

سردبیر: محمد لطیف كار

دبیر تحریریه : اسما پورزنگی آبادی 
همکار گروه جامعه: پروین میرزاحسینی

همکار گروه فرهنگ: مینا قاسمی

صفحه آرایی: معین فروزنده
همکار بازرگانی: زهرا محمدی

نشانی: کرمان. شهرک شهید باهنر. خیابان بحرالعلوم. 

کوچه 14-  مجتمع مس . بلوک 6. طبقه همکف شرقی.  
کدپستی:7618765519

تلفکس: 32459549

لیتوگرافی و چاپ: مهدوی
                                            mlatifk@gmail.com : تماس با سردبیر

www.esteghamatnews.ir  

گروه جامعه: شهردار کرمان با اشاره به وضعیت 
»ساختمان های  گفت:  کرمان«  »ستاره  ساختمان 
عمومی دیگری هم در کرمان خطرساز هستند اما 
چون دادگستری تصمیم نهایی را نگرفته  است؛ از 
کامل  بررسی  تا  خطرساز  عمومی  اماکن  نام  بیان 

معذوریم«.
از  گروهی  جمع  در  شعرباف تبریزی  سعید 
دربارۀ  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  دانشجویان 
نهاد های  »جمع بندی  داد:  توضیح  نیز  بام کرمان 
باید  »بام کرمان«  پروژۀ  اجرای  اینکه  بین  نظارتی 
به  پروژه  این  ادامه نیافتن  آیا  و  خیر؟  یا  شود  لغو 
نفع بیت المال است یا خیر و باعث خسارت بیش تر 
مدارک  و  اسناد  اما  شود،  بررسی  باید  نمی شود؟ 
مربوط به این پروژه و موارد احتمال تخلف، به دست 

ما رسیده و در حال بررسی است«.

به گزارش روابط عمومی شهرداری کرمان، وی 
»دانشجوی  نشست  در  خردادماه   11 چهارشنبه 
پاسخ  و  پرسش  و  هم اندیشی  منظور  به  که  شهر « 
شد،  برگزار  شهری  مسایل  حوزۀ  در  دانشجویی 
ظرفیت های  به  کرمان،  شهر  و  استان  با  رابطه  در 
ساختاری، انسانی و کالبدی و همزمان تهدیدات و 
عقب ماندگی آن اشاره کرد و گفت: »هرَکس متوجه 
این حجم از ظرفیت ها و عقب ماندگی ها شود، دچار 
در  کرمان  شهردار  ادامه،  در  شد«.  خواهد  حیرت 
پاسخ به پرسش ها گفت: »درست است شفافیتی که 
به اصالح ساختار نرسد، نمایشی است و سال ها نیز 
می گفتند امکان اجرای شفافیت نیست، ولی انجام 
شد و اصالح ساختار نیز ماه به ماه انجام می گیرد«. 
شعرباف با بیان اینکه حل معضل حاشیه نشینی 
نهادها  سایر  بلکه  نیست؛  شهرداری  به عهدۀ  تنها 

شرکت های  و  دادگستری  استانداری،  ازجمله 
برق،  گاز،  فاضالب،  و  آب  مانند  خدمت رسان 
داد:  ادامه  می شود،  مرتبط  نیز  ارگان ها  دیگر  و 
رسانه ای  کار  و  مردم  عمومِی  درخواست  با  »باید 
نخبگانی،  جلسات  برگزاری  و  مطالبه  گری  و 
تصمیم های اصالحی برای شهرک ها و حاشیۀ شهر 

اتخاذ شود«.

بیش از ۸۰۰ پرونده حقوقی داریم
شهردار کرمان افزود: »در شهرداری کرمان بیش 
حقوقی  پروندۀ  اما  داریم،  حقوقی  پرونده   800 از 

مسئله دار زیاد داریم«.
اگر  فرآیندها  یک سری  اینکه  بیان  با  شعرباف 
می شود،  پرونده ساز  درنهایت  برود،  پیش  اشتباه 
اظهار کرد: »وجود پرونده هایی مثل »بتن علی بابا« 

باید در دانشگاه ها مورد بحث و بررسی قرار گیرد؛ 
چراکه پرونده ای عجیب است و جای تأمل دارد«.

وی افزود: »در بیشتر پروژه های سرمایه گذاری، 
برای  مشکالت  و  ندارد  وجود  اقتصادی  پیوست 
سرمایه گذاران شفاف نمی شود؛ بنابراین، پروژه ای را 

شروع می کنند، اما به بن بست می خورند«. 
موفقیت  عدم  »دلیل  داد:  ادامه  کرمان  شهردار 
و  مردم  بین  رابطه  در  تنها  سرمایه گذاری، 
سرمایه گذار نیست؛ بلکه مجموعه ای مثل شهرداری 
هم در بررسی همه جانبۀ پروژه هنگام انعقاد قرارداد 
کوتاهی  سرمایه گذار،  به  شرایط  دقیق  توصیف  و 

کرده  که این اتفاق ظلم محسوب می شود«.

6۰ اتوبوس جدید اضافه می شود 
ناوگان  حوزۀ  »در  گفت:  کرمان  شهردار 

حرکت  امسال  اتوبوسرانی،  و  شهری  حمل ونقل 
اتوبوس  دستگاه   60 حدود  و  می خورد  رقم  خوبی 
بازسازی شده،  اتوبوس  و 30  نو  اتوبوس  شامل 30 
خواهد  اضافه  عمومی  حمل و نقل  ناوگان   به 

شد«.
شعرباف درخصوص وضعیت آسفالت معابر شهر 
از  مترمربع  میلیون   2.5« کرد:  اظهار  نیز  کرمان 
نیاز دارد و  به آسفالت ضروری  معابر شهر کرمان، 
این میزان، بدون در نظر گرفتن معابر فرعی است 
که اگر معابر فرعی هم در نظر گرفته شود، نیازمند 

حدود 700 میلیارد تومان هزینه است«.
برای  را  رقم  این  اختصاص  کرمان  شهردار 
شهرداری مشکل دانست، اما در عین حال بیان کرد: 
اختصاص  با  سه  ساله  دو،  مدت  در  داریم  »سعی 
تا حدودی  را  معابر  آسفالت  مناسب،  بودجه  دادن 

ساماندهی کنیم«.
اشتراکی  حمل ونقل  »موضوع  افزود:  شعرباف 
هم در دست بررسی است، اما برای شیوه های نوین 
مهیا  زیرساخت  فعاًل  اسکوترها،  مانند  حمل ونقل 

نیست«. 

شهردارکرمان:

پروژۀ بام کرمان همچنان در حال بررسی است

خبر


