
وزارت بهداشت خبر داد
شناسایی ۱۳۲ بیمار مبتال به سرخک 

در کشور
گروه جامعه: رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن 
وزارت بهداشت با بیان این که ۱۳۲ بیمار مبتال به سرخک در کشور 
شناسایی شدند؛  گفت:  »در اتباع غیرایرانی،  واکسن سرخک به گروه 
سنی 9 ماه تا ۳0 سال تزریق می شود؛  اگر افراد به کودکان خود در 
سنین ۱۲ و ۱8 ماهگی واکسن سرخک زده اند نیاز به واکسیناسیون 
مجدد وجود ندارد و در صورتی که در ۱۲ و ۱8 ماهگی واکسن را 
دریافت نکرده اند سریعاً به مراکز بهداشت مراجعه و واکسن خود را 
تزریق کنند«. محسن زهرایی تاکید کرد: »واکسیناسیون سرخک 
برای همۀ افراد، بدون نیاز به مدرک خاصی است و  صرف نظر از 

نحوه و وضعیت اقامتشان در کشور رایگان انجام می  شود«.
موارد  تعداد  افزایش  دربارۀ  وی   سراسری،  تسنیم  گزارش  به 
شناسایی شده سرخک در کشور اظهار کرد:  »بیشترین مبتالیان به 

سرخک در کشور در گروه سنی زیر ۱0 سال هستند«.
دریافت  سرخک  واکسن  تاکنون  که  »افرادی  افزود:  زهرایی 
به  با مراجعه  و غیرایرانی، می توانند  ایرانی  اتباع  نکرده اند، شامل 

تمام مراکز بهداشتی،  این واکسن را دریافت کنند«. 

معاون درمان وزارت بهداشت خبر داد
کرونا در ۴۰ کشور دنیا صعودی شد

گروه جامعه: معاون درمان وزارت بهداشت با بیان این که باید 
مراقب باشیم که زحمات ما برای کنترل کرونا در کشور از بین نرود، 
به کنترل کرونا در کشور ساده انگاری شود.  گفت: »نباید نسبت 
زیرا، طی هفتۀ گذشته این بیماری در ۴0 کشور دنیا روند صعودی 

داشت و موارد ابتال در ۱۴ کشور نیز ۲ برابر شد«.
سعید کریمی افزود: »روند صعودی بیماری کرونا در کشورهایی 
همچون کره جنوبی، آلمان، فرانسه و آمریکا مشاهده می شود که 
خود را جهان اولی می دانند. بنابراین، ما نباید از کنار این موضوع 

به راحتی عبور کنیم«. 
به گزارش مهر سراسری، وی ۱9 اردیبهشت ماه در مراسم هفتۀ 
سالمت در مرکز همایش های رازی، واکسیناسیون گسترده علیه 
کرونا در کشور را به عنوان یکی از عوامل موفقیت در کنترل این 
بیماری نام برد و گفت: »در حالی که خیلی از کشورها برای تأمین 
واکسن دچار مشکل بودند، ما حتی اتباع خارجی غیر قانونی را نیز 

واکسینه کردیم و این عین عدالت در سالمت است«. 

معاون وزیر اقتصاد مطرح کرد
خبری از سهمیه بندی نان نیست

گروه اقتصاد: معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: »قرار 
نیست نان سهمیه ای شود، صرفا آردی که تبدیل به نان می شود 

یارانه دریافت خواهد کرد و جلوی قاچاق آرد گرفته خواهد شد«.
قیمت  که  است  این  دولت  »سیاست  افزود:  سبحانیان  هادی 
نان سنتی نه تنها افزایش نداشته باشد، بلکه با همان کیفیت، ۱0 
درصد ارزان تر به دست مردم برسد«. به گزارش ایلنا سراسری، وی 
تاکید کرد: »آرد برای تهیۀ نان سنتی در نانوایی ها همچنان یارانه 
می گیرد«. سبحانیان دربارۀ قیمت نان سنتی گفت: »قصۀ نان با 
با  نان سنتی همچنان  برای تهیۀ  سایر کاال ها متفاوت است. آرد 

یارانه عرضه می شود«. 

شمسی عضو شورای شهر کرمان:
سرعت اجرای پروژه های عمرانی 

در شهر ُکند است 
گروه جامعه: محمدامین شمسی عضو شورای شهر کرمان گفت: 
داشتیم  انتظار  که  آن چنان  در شهر،  عمرانی  پروژه های  »سرعت 

نیست و خیلی از پروژه ها به کندی پیش می رود«.
وی با تاکید بر سرعت بخشی به پروژه ها، از وضعیت روشنایی 
به  نسبت  »مردم  کرد:  اظهار  کرد. شمسی  انتقاد  نیز  شهر  معابر 
پس کوچه ها  کوچه  از  دارند.  انتقاد  شهر  معابر  روشنایی  وضعیت 
نمی گویم؛ حتی خیابان های شریعتی و بهشتی هم در اکثر اوقات 
روز  که  شهر  شورای  عمومی  نشست  در  وی  هستند«.  خاموش 
دوشنبه ۱9 اردیبهشت ماه برگزار شد، افزود: »المپ های وسط رفوژ 
بعد از زیرگذر جبلیه نیز خاموش هستند و این خطرساز است«. وی 
ادامه داد: »دوستان از قبل از عید نوروز قول دادند بازارچۀ خیابان 
ابوذر راه اندازی و بازارچه های دیگری هم در شهر ایجاد می شود. 
بازارچه ابوذر که راه نیفتاد، در شهر هم ندیدیم اقدام خاصی انجام 
شود. از شهرداری می خواهیم این موضوع را سریعا رسیدگی کند«. 
شمسی همچنین اظهار کرد: »دیروز خبری خواندم که پلیس از 
ارتقای امنیت اجتماعی در پارک ها خبر داده بود. بسیاری از مردم 
نسبت به سگ گردانی در پارک ها انتقاد دارند. شهرداری می تواند 
به پلیس در این زمینه کمک کند. در کمیسیون فرهنگی هم این 

موضوع چند بار مطرح و قرار شد جلوی این اقدام گرفته شود«.
وی اضافه کرد: »مردم می گویند تعداد سگ ها و صاحبان آن ها 

در چمن پارک ها بیش تر از دیگر مردم است«. 

معاون وزیر آموزش و پرورش:
ابتدایی ها اول تا ۱۲ خرداد 

امتحان می دهند
گروه جامعه: معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با 
اشاره به جزئیات برگزاری امتحانات دانش آموزان دبستانی، گفت: 
روز  از  پایه ها  تمامی  در  کتبی  آزمون های  برگزاری  زمانی  »بازۀ 

یکشنبه یکم تا روز پنج شنبه دوازدهم خرداد ماه ۱۴0۱ است«.
رضوان حکیم زاده افزود: »در دورۀ اول ابتدایی یعنی پایه های 
اول، دوم و سوم در دروس فارسی و ریاضی و در دورۀ دوم ابتدایی 
یعنی پایه های چهارم و پنجم در دروس فارسی، ریاضی و علوم و 
ارزشیابی  مختلف  ابزارهای  بر  عالوه  دروس،  کلیۀ  در  پایۀ ششم 
کیفی - توصیفی، در پایان سال تحصیلی آزمون های کتبی برگزار 
می شود«. به گزارش فارس سراسری، وی ادامه داد: »در پایه های 
اول تا پنجم، برگزاری آزمون کتبی به صورت کالسی بوده و تمامی 
فرایندهای آن اعم از طراحی سؤاالت، اجرای آزمون و تصحیح اوراق 

بر عهدۀ معلم مربوطه است«. 
»در  گفت:  ششم،  پایه  امتحانات  برگزاری  دربارۀ  حکیم زاده 
پایه ششم بر اساس مصوبۀ جلسۀ 8۵9 مورخ ۲۲ فروردین ۱۳9۱ 
شورای عالی آموزش و پرورش عالوه بر ابزارهای مختلف ازشیابی 
و  واحد  با سؤاالت  منطقه ای  آزمون هماهنگ  توصیفی،   - کیفی 
پرورش  و  آموزش  اداره  از سوی  به طور همزمان  و  معین  برنامۀ 

منطقه در مدرسه برگزار می شود«. 
وی دربارۀ زمان برگزاری امتحانات دبستانی ها، بیان کرد: »بازۀ 
زمانی برگزاری آزمون های کتبی در تمامی پایه ها از روز یکشنبه 
در  البته  است.  ماه ۱۴0۱  خرداد  دوازدهم  پنج شنبه  روز  تا  یکم 
مناطق گرمسیری، تصمیم گیری در خصوص بازۀ زمانی آزمون ها بر 

عهدۀ ستاد امتحانات هر استان است«.

کاوش های جیرفت به دلیل نبود اعتبار متوقف شد
شهر قدیم جیرفت با سیالب از بین نرفته است

حق شهر کرمان از درآمدهای معدنی استان پرداخته شود

در  جیرفت  جامعه:  گروه   - استقامت 
حوزۀ فرهنگی جنوب شرق ایران از جمله 
اهمیت است که کاوش های  مناطق حائز 
غبار  از  بخشی  توانسته  باستان شناسان 
تمدن  و  فرهنگ  روی  بر  که  سنگینی 
کنار  را  نشسته  منطقه  این  فراموش شدۀ 
این  در  مهم  محوطه های  از  یکی  بزند. 
حوزه، شهر قدیم جیرفت )دقیانوس( است 
کنارۀ  در  و  امروز  شهر  همسایگی  در  که 

غربی هلیل رود واقع شده است. 
کاوش های باستان شناسی در این شهر 
گرفت،  صورت  هشتاد  دهۀ  اوایل  در  که 
آثاری از معماری گذشته از جمله کوچه ها 
و معابر و مغازه ها و مسجد و حمام شهر را 

نمایان و همگان را حیرت زده کرد.
علیدادی سلیمانی  نادر  دکتر 
معابر  می گوید:  این باره  در  باستان شناس 
شهر قدیم سنگفرش و بسیار با ظرافت در 
آن کار انجام شده و به دلیل شیبی که این 
معابر دارد، هنگام باران، آب از مرکز شهر 

خارج می  شود.
شهر  این  از  امروز  که  آنچه  براساس 
حدود  محوطه  عرصۀ  رسیده،  ثبت  به 
گفتۀ  به  ولی  است  کیلومترمربع   ۱۲
محوطه  واقعی  وسعت  علیدادی سلیمانی 
عنوان  به  این هاست.  از  بیش تر  خیلی 
مثال، روستایی در باالدست وجود دارد که 
ندارند روی محوطه  باستان شناسان شک 

بنا شده است.
این شهر در واقع، جیرفِت دورۀ اسالمی 
ششم  تا  چهارم  سده های  در  که  است 
می گویند  برخی  است.  بوده  زنده  هجری 
که  داشته  وجود  سدی  آن  باالدست  در 
شکسته و شهر قدیم جیرفت را آب برده؛ 
این  »اگر  می گوید:  علیدادی سلیمانی  اما 
علمی  کاوش های  با  بود،  درست  ادعا 
سیالب  آن  از  آثاری  باید  باستان شناسی 
را می دیدیم اما این طور نشده است. بلکه 
به استناد منابع تاریخی، نابودی این شهر 
او  است.  بوده  ترکمانان غز  به دلیل حملۀ 
می گوید: پس از این حمله، این شهر برای 
همیشه از بین می رود و هرگز کمر راست 

نمی کند.
به گزارش خبرنگار استقامت، در جریان 
بازدیدی که ۱۵ اردیبهشت ماه گروهی از 
این  از  دوست داران میراث فرهنگی استان 
این  علیدادی سلیمانی  داشتند،  منطقه 

توضیحات را داد.
شهر  »این  گفت:  همچنین  وی 
است.  اسالمی  دورۀ  جیرفِت  واقع،  در 
منابع  در  جغرافی نویسان  و  مورخان 
از  کرده اند  یاد  کهن  جیرفت  از  متعدد 
خردادبه،  ابن  حوَقل،  ابن  َمقَدسی،  جمله 
استخری و ... مقدسی می نویسد: جیرفت 
کاالهایی  که  بود  بازرگانانی  مجمع  مرکز 
وارد  هند  و  روم  حبشه،  زنگبار،  مصر،  از 

آن شده و این شهر به صورت پخش گاهی 
از جیرفت  عمل می کرده و مجدد کاالها 
است. جیرفت  به شهرهای دیگر می رفته 
و  بوده  جنوب  دریای  راه  سر  بر  واقع  در 
در سدۀ چهارم هجری راه بزرگ تجاری از 
دریا به جیرفت رسیده و جیرفت مرکزی 

برای پخش کاالها بوده است«.
وی افزود: »در دورۀ سلجوقیان جیرفت 
مرکز زمستانی حکام سالجقۀ کرمان بوده 
جیرفت  در  را  سال  از  ماه  شش  و  است 
کرمان  سمت  به  نوروز  با  و  می گذراندند 

امروزی می رفتند.«.
وی ادامه داد: »کاوش های علمی بسیار 
سرپرستی  به   86 تا   80 سال  از  خوبی 
انجام  شهر  این  در  چوبک  حمیده  دکتر 
اجازه  و  بوده  محدود  ما  اعتبار  ولی  شد. 
کنیم  کاوش  را  از شهر  لکه ای  فقط  داده 

و مسجد و حمام را شناسایی کرده ایم«.
با بیان اینکه در این محوطه، زیر  وی 
توضیح  دارد،  وجود  معماری  آثار  ما  پای 
داد: »فضاهای تجاری و مسجد و حمام و 
کوچه و فضاهای مسکونی تنها بخشی از 
شهر بسیار بزرگ و بسیار غنی سده های 
مصالح  است.  هجری  ششم  تا  چهارم 
چهارم  سدۀ  آجرهای  همان  رفته،  به کار 
بزنید،  قدم  محوطه  این  در  اگر  است. 
از  اعم  فراوان  سفال های  قطعه  راه،  سر 
رنگ های  با  برجسته  نقوش  و  لعاب دار 
مختلف مشاهده می کنید که همه حاصل 
کارگاه های صنعتی صنعتگران همین شهر 
هستند. همچنین، ظروف سفالی و فلزی 
داشته  وجود  شهر  این  در  نیز  سنگی  و 

است«.
جریان  »در  گفت:  باستان شناس  این 
در  که  چوبک  دکتر  خانم  کاوش های 
قدیم  شهر  کارگاهی  و  مسکونی  بخش 
به  شرقی،  انتهای  در  شد،  انجام  جیرفت 
کار،  تداوم  با  که  یافت  دست  بخش هایی 
منابع  رسید.  تاریخی  مساجد  از  یکی  به 
جیرفت  قدیم  شهر  که  می گوید  تاریخی 
چند مسجد داشته است. در یکی از منابع، 
جمعه  مسجد  که  می شود  داده  آدرس 
قرار  بم  دروازۀ  و  هلیل رود  نزدیک  در 
داشت. شهرهای قدیم چند دروازه داشته 

که  شهری  سمت  به  آن ها،  از  بسیاری  و 
می رفت نام گذاری می شود. اینجا می گوید 
به  که  است  دروازه ای  نزدیکی  در  مسجد 

سمت شهر بم می رفته است«.
به  کاوش ها  تداوم  »با  داد:  ادامه  وی 
ستون هایی  و  مرکزی  صحن  با  مسجد 
که طاق و رواق داشته دست یافته است. 
این  می گوید  باستان شناسی  کاوش های 
که  دارد  توسعه ای  مرحلۀ  چند  مسجد 
بوده  هجری  سوم  قرن  آن  قدیمی ترین 
یافته  ادامه  دورۀ سدۀ ششم هجری  تا  و 

است«.
هم  آن  ستون های  اینکه  بیان  با  وی 
»ستون ها  کرد:  اظهار  دارد،  تفاوت هایی 
گاهی تزئینی و گاهی چهارگوش هستند«.

یک  مسجد  »این  کرد:  اضافه  وی 
از  بخشی  که  دارد  نیز  گچ بری  محراب 
و  دارد  قرار  کرمان  موزۀ  در  آن  گچ بری 
گچ بری  هنر  شاهکارهای  از  و  زیبا  بسیار 

سدۀ چهارم هجری است«.
معماری  بقایای  اینکه  به  اشاره  با  وی 
محوطه  این  در  نیز  مسجد  مناره های  و 
قابل مشاهده است، ادامه داد: »از مسجد 
که جلوتر بروید، بخشی از کانال های آب 
از  مسجد  موردنیاز  آب  که  می بینید  را 
باالدست هلیل، از طریق این کانال ها  وارد 
جایی می شده که از آن به عنوان وضوخانه 

یاد می کنیم«.
نیز  وی گفت: »در بخش شمال شرقی 
از  و  است  منفک  که  می بینید  شبستانی 
آن به عنوان مسجد زنانه یاد می کنیم که 

جدا از بخش مردانه بوده است«.
پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
بازار  مسجد  اطراف  آیا  که  فردای کرمان 
بوده است؟ اظهار کرد: »بله. منابع تاریخی 
و  بم  دروازۀ  نزدیک  مسجد،  که  می گوید 

بازار بوده است«.
پایان  دربارۀ  سپس  علیدادی سلیمانی 
»در  داد:  توضیح  شهر  این  در  حیات 
سدۀ  در  که  است  آمده  تاریخی  منابع 
غز شهر  ترکمانان  با حملۀ  ششم هجری 
قدیم جیرفت از بین می رود به نحوی که 
هیچ  و  می گشتند  را  کوچه ها  می گفتند 
از دم  زنده  نمی گذاشتند که  را  موجودی 

تیغ شان بگذرد. برخی اما می گویند که در 
باالدست این شهر، سدی وجود داشته که 
شکسته شده و شهر قدیم جیرفت را آب 
درست  اگر  نیست.  درست  این  اما  برده؛ 
باستان شناسی  علمی  کاوش های  با  بود، 
جمله  از  سیالب  آن  از  آثاری  باید 
را  آبرفت ها  و  انباشت رسوبات  و  سنگ ها 
با  بلکه  نیست  هیچ کدام  ولی  می دیدیم 
حملۀ ترکمانان غز بوده که این شهر برای 
همیشه از بین می رود و هرگز کمر راست 

نمی کند«.
»کاوش های  کرد:  اظهار  سپس  وی 
بوده  محدود  بسیار  جیرفت  قدیم  شهر 
بر  مداد  نوک  اندازۀ  گفت  بتوان  شاید  و 
خاک  زیر  آن  بقیۀ  و  است  کتاب  صفحۀ 

است«.
حوزۀ  همیشه سهم  اینکه  بیان  با  وی 
است  بوده  باریکه  آب  و  اندک  فرهنگ 
است،  شده  قطع  اخیر  سال های  در  که 
ادامه داد: »زمانی در یک فصل که شامل 
کار  کارگر   ۳0 با  است،  متوالی  ماه  دو 
برای  تومان  میلیون   ۱00 و  می کردیم 
تورم   با  اکنون  ولی  بود  کافی  پروژه  این 
موجود، این هزینه باید چندین برابر شود. 
بر دستمزد کارگران، هزینۀ هیاتی  عالوه 
باستان شناسان و متخصصین علوم  از  که 
تشکیل  کشور  سراسر  از  میان رشته ای 

می شود را نیز باید بپردازیم«.
دورۀ  »برای  افزود:  علیدادی سلیمانی 
تاریخ در کنارصندل، هیات هایی  از  پیش 
کار  ما  با  فرانسه  و  ایتالیا  و  آمریکا  از 
به  آزمایش  برای  نمونه ها  و  می کردند 
هزینه  همه  که  می رفت  دیگر  کشورهای 

داشت«.
خبرنگار  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
حفاری  بابت  آیا  اکنون  که  استقامت 
غیرمجازی در این محوطه نگرانی ندارید؟ 
انجام  را  کار خود  »پایگاه حفاظت  گفت: 
نمی توان  را  باستانی  محوطۀ  اما  می دهد 
داشتیم  پول  هرموقع  بگوییم  و  کرد  رها 
انتظار می رود کاری که شروع  کار کنیم. 
نمی گویم  باشد.  داشته  تداوم  می کنیم 
شکم همۀ تپه ها و محوطه ها باید شکافته 
شود. کاوش هایی که صورت می گیرد، در 
پاسخ به سواالتی است که وجود دارد. اما 
به  اعتبار  تامین  عدم  دلیل  به  متاسفانه 
ایران  جنوب شرق  در  می خواستیم  آنچه 
نرسیدیم در حالی که این محدوده بسیار 

غنی است«.
وی با تاکید بر اینکه امکانات حفاظتی 
کرد:  خاطرنشان  شود،  تقویت  باید 
اعتبار،  تامین  عدم  دلیل  به  »متاسفانه 
کاوش های این شهر متوقف شده است«. 

گفتنی است انجام این سفر با حمایت 
اداره میراث فرهنگی  و  شرکت گهرزمین 

میسر گردید. 

گروه جامعه: رئیس کمیسیون بودجه، 
شورای  سرمایه گذاری  و  پایدار  منابع 
از  استفاده  »امسال،  گفت:  کرمان  شهر 
بودجۀ  در  را  دولت  بودجۀ  تبصره های 
مورد  یک  که  داشتیم  مدنظر  شهرداری 
وام هایی  و  تسهیالت  از  بهره گیری  آن، 
است  آمده  دولت  بودجۀ  در  که  است 
میلیارد   ۱00 که  کرده ایم  پیش بینی  و 
و  بگیریم  تسهیالت  محل،  این  از  تومان 
حوزۀ  در  را  آن  عمدۀ  بخش  داریم  قصد 

حمل ونقل عمومی هزینه کنیم«. 
پرداخت  عدم  دربارۀ  چناریان  حسین 
سهم واقعی شهر کرمان از مالیات بر ارزش 
افزوده نیز توضیح داد: »آماری که سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی برای جمعیت شهر 
اعالم می کند، واقعی نیست. بیش از ۱00 
هزار نفر حاشیه نشین داریم که از خدمات 
شهر استفاده می کنند ولی هیچ وقت جزو 
سهم شان  تا  نمی شوند  حساب  شهر  آمار 
شود.  لحاظ  افزوده  ارزش  بر  مالیات  از 
آب وهوایی،  شرایط  دلیل  به  همچنین، 
بیش از ۱۵0 هزار نفر در شش، هفت ماه 
داریم  از سال، جمعیت شناوری در شهر 
ارزش  بر  مالیات  محاسبۀ  در  هیچ گاه  که 
افزوده دیده نمی شوند ولی دارند خدمات 

از شهر می گیرند«.
اصالح  ما  تاکید  و  »تکلیف  گفت:  وی 
آمار است. اگر واقعی شود درصد و سهم 
معلوم  افزوده  ارزش  بر  مالیات  از  واقعی 
در  اردیبهشت ماه   ۱9 وی  می شود«. 
درآمدی  منابع  دربارۀ  خبرنگاران  جمع 
شهرداری ها  اینکه  بیان  با  امسال  بودجۀ 
نهادی است که باید منابع مالی را خودش 
تامین کند و از کمک های دولتی استفاده 
نمی شود، اظهار کرد: »البته در گذشته در 
برخی زمینه ها از جمله حمل ونقل عمومی 
و  شهر  حاشیۀ  شهری،  معابر  توسعۀ  و 
کمک هایی  دولت  فرسوده  بافت های 

به  متاسفانه  قبل  دولت  در  ولی  می کرد 
قطع  حمایت ها  و  کمک ها  این  دالیلی 
لحاظ  از  جدید  دولت  در  امیدواریم  شد. 
توجه ای که به ویژه برای مناطق حاشیه ای 
حمل ونقل  توسعۀ  و  شهرها  ورودی  و 
عمومی است، حمایت مالی صورت گیرد«.

وی افزود: »بخشی از منابع شهرداری 
تامین  افزوده  ارزش  مالیات  طریق  از 
تغییراتی  امسال  زمینه،  این  در  می شود. 
میلیارد   700 حدود  است.  شده  ایجاد 
این  از  میلیاردی   ۲۳60 بودجه  از  تومان 
امیدوارم  که  است  پیش بینی شده  ردیف 

این پیش بینی محقق شود«.
از  بعدی  »اولویت  داد:  ادامه  وی 
عوارض  به  مربوط  تعرفه های  اخذ  محل 
عوارض  جمله  از  شهرداری  اختصاصی 
حدود  که  است   ... و  خدماتی  و  صنفی 
از  کردیم  پیش بینی  تومان  میلیارد   ۳00

این محل درآمد داشته باشیم«.
چناریان بیان کرد: »از دو شیوۀ جدید 
تامین  برای  نبوده،  متداول  تاکنون  که 
کرده ایم.  برنامه ریزی  شهرداری  منابع 
استفاده از تبصره های بودجۀ دولت است 
که شامل استفاده از تسهیالت و وام هایی 
و  شود  پیش بینی  دولت  بودجۀ  در  که 
میلیارد   ۱00 کردیم  پیش یبنی  امسال 

از محل تسهیالت بگیریم و عمدۀ  تومان 
عمدۀ  عمومی  حمل ونقل  حوزۀ  در  آن 

استفاده می شود«.
وی با بیان اینکه راه دوم، صدور اوراق 
مشارکت در شهرداری است که در بودجۀ 
دولت پیش بینی شده است، گفت: »یکی 
از منابع تامین درآمد شهرداری ها، فروش 
سنوات  در  که  درآمدهاست  و  امالک 
شهرداری  وقتی  که  بوده  رایج  گذشته 
منابع  دیگر،  ردیف های  از  نمی توانسته 
خود  دارایی های  و  امالک  کند،  تامین  را 
برای  اما  امسال  بودجۀ  در  را می فروخت. 
گذشته  به  نسبت  را  عدد  این  اولین بار 
گذشته  سال  بودجۀ  در  دادیم.  کاهش 
حدود 700 میلیارد از محل فروش امالک 
و دارایی ها لحاظ شده بود که البته بخشی 
از آن محقق نشد؛ امسال این رقم به ۵00 
این،  و  است  یافته  کاهش  تومان  میلیارد 
سیاستی است که در این دوره شورا ادامه 

می یابد تا اموال شهر را نفروشیم«.
از درآمدهای  اظهار کرد: »بخشی  وی 
واگذارایی  محل  از  نیز  شهرداری 
دارایی های سرمایه ای و موسسات انتفاعی 
به سازمان های شهر  مربوط  و درآمدهای 
سازمان های  شکل گیری  فلسفۀ  است. 
وابسته به شهرداری این بوده که خودشان 

گذشته  سالیان  در  ولی  کنند  درآمدزایی 
خود  ماموریت  از  مقداری  سازمان ها  این 
کلی  منابع  سرجمع  از  و  شدند  دور 
کردیم  سعی  کردند.  استفاده  شهرداری 
در بودجۀ امسال، عدد تامین منابع سهم 

سازمان ها را افزایش دهیم«.
که  سوال  این  به  پاسخ  در  چناریان 
رئیس شورا پیش از این گفته که به شدت 
هستند؛  امسال  درآمدهای  تامین  نگران 
بودجه  کمیسیون  رئیس  به عنوان  شما 
اطمینان  امسال  بودجۀ  تامین  از  چه قدر 
تامین  اول  »اولویت  داد:  توضیح  دارید؟ 
درآمد ناشی از مالیات ارزش افزوده است 
که قانون آن تغییر کرده و به نظر می آید 
اگر این عدد تامین شود خیلی به تحقق 
تبصره های  در  می کند.  کمک  بودجه 
نیز،  کردیم  مصوب  امسال  که  بودجه 
تشکیل  با  که  کردیم  مکلف  را  شهرداری 
بخش های  همۀ  درآمدی  کمیته های 
که  منابعی  سهم  کنند  تالش  شهرداری 
بدون  پیش بینی شده؛  درآمدی  در حوزۀ 

اجحاف به مردم پیگیری کنند«.
وی با بیان اینکه در بودجۀ امسال تمام 
تالش را کردیم خیلی فشار به مردم نیاید، 
و  ذخایر  که  است  استانی  »کرمان  افزود: 
سرمایه ها و درآمدهای بسیار زیادی دارد 
حق  ویژه  به  و  استان  حق  تاکنون  ولی 
و  معادن  کلِی  منابع  این  از  شهر  مردم 

شرکت ها پرداخت نشده است«.
حساب   هنوز  اینکه  از  انتقاد  با  وی 
به  معدنی  و  صنعتی  بزرگ  شرکت های 
مرکز استان نیامده است، ادامه داد: »سهم 
مرکز استان از این درآمدها باید پرداخت 
و  بیاید  فشار  مردم  به  کمتر  تا  شود 
امیدواریم با رویکرد شورا و کمک مجلس 
بخشی از حق و سهم مردم را از این ذخایر 
مناسب تری  درآمد  به  و  بگیریم  عظیم 

برای شهر برسیم«. 
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خبرخبر

در برخی نقاط شهر هر سه، چهار ماه یک بار 
فرونشست داریم

پیاده راه سازی خیابان تجلی تا تیرماه 
تمام می شود

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر کرمان:

وعدۀ رئیس کمیسیون گردشگری شورای شهر کرمان:

دکتر علیدادی سلیمانی، باستان شناس:

گروه جامعه: رئیس کمیسیون عمران 
دربارۀ  کرمان  شهر  شورای  شهرسازی  و 
تقاطع  ساخت  پروژۀ  وضعیت  آخرین 
بلوار  )در  خلبان  شهدای  غیرهمسطح 
بسیار  پروژه  پیشرفت  که  گفت  هوانیرز( 
عدم  آن،  دالیل  از  یکی  که  است  ُکند 
از  به پیمانکار است و  تزریق منابع مالی 
پیگیری  را  موضوع  می خواهیم  شهردار 

کند.
منصور ایرانمنش همچنین، از نامه ای 
دربارۀ  استانداری  سوی  از  که  داد  خبر 
شده  ارسال  شهر  در  قنوات  فرونشست 
است و اظهار کرد: »در این نامه، به قنوات 
به خصوص در شهرک مطهری  در شهر 
اشاره شده که بر روی آن ها ساخت وساز 
صورت گرفته و همین، باعث فرونشست 
بودند  خواسته  نامه،  این  در  است.  شده 
زمین شناسی  هماهنگی  با  شهرداری 
به  رسیدگی  اما  کند.  بررسی  را  موضوع 
این امور در حوزۀ وظایف راه و شهرسازی 
است نه شهرداری. برای خود ما هم جای 
تعجب بود که چرا این نامه به شهرداری 

ارجاع شده است«.
وی با بیان اینکه اگر قرار است کاری 
انجام شود، اداره کل راه و شهرسازی باید 
تاکید  کمیسیون  »در  افزود:  دهد،  انجام 
بررسی  را  موضوع  شهرداری  که  کردیم 
کند و اگر نیاز است با دستگاه های مربوطه 
جلسه برگزار شود و مطالعات جامعی در 
تمام شهر انجام و وضعیت مشخص شود«.

برخی  »در  کرد:  اظهار  همچنین  وی 
بار  یک  ماه  چهار  سه،  هر  شهر  نقاط 
را  آن  شهرداری  که  داریم  فرونشست 
اصالح می کند ولی دوباره تکرار می شود«. 
وی تاکید کرد: »با توجه به اینکه با اجرای 
پروژۀ فاضالب فرونشست بیش تری داریم 
در شهر مشاهده می کنیم و این در آینده 
ممکن است بیش تر از این، خود را نشان 
دهد؛ نیاز است مطالعات جامعی در این 
خصوص انجام و از پیشرفت آن پیشگیری 
شود«. وی در نشست عمومی شورای شهر 
کرمان در روز دوشنبه ۱9 اردیبهشت ماه 
قنوات  کل  روی  بروی  »باید  کرد:  اضافه 
شهر مطالعه  ای جامع صورت گیرد. چند 
اجمالی  بررسی  سال پیش در شهرداری 
شد و جمع بندی این بود که بسیاری از 
قنوات مسدود و مدفون شده و از برخی 
و  می شود  شهر  وارد  آب  هنوز  دیگر، 
حتی این گمانه زنی بود که باال بودن آب 
قنوات  همین  به دلیل  شاید  زیرسطحی 

بوده باشد«.

و  راه  و  »شهرداری  کرد:  تاکید  وی 
سایر  و  کشاورزی  جهاد  و  شهرسازی 
نهادهای مرتبط در این خصوص مطالعات 
جامعی انجام دهند«. ایرانمنش همچنین 
دربارۀ پل شهدای خلبان گفت: »کار در 
می رسد  نظر  به  ولی  است  انجام  حال 
به  نیاز  و  است  پایین  پروژه  اجرا  سرعت 

پیگیری دارد تا زودتر اجرا شود«.
وی ادامه داد: »قرار شد پروژه به صورت 
فازبندی اجرا شود و شورای ششم اعالم 
کرد که فاز اول اجرا و فاز دوم به آینده 
موکول شود. پروژه در کل ۳8 درصد و در 
فاز یک ۲۴ درصد پیشرفت دارد. خیلی 
عقب هستیم که یکی از دالیل آن، عدم 
تزریق منابع مالی به پیمانکار است که از 

شهردار می خواهیم پیگیری کند«.
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر 
دربارۀ پل ایثار نیز گفت: »کارهای خوبی 
در این باره صورت گرفته و به نظر می رسد 
کار به زودی سروسامان بگیرد. یک منزل 
مسکونی در مسیر است که توافق نکرده و 
باید از طریق حقوقی پیگیری و در نهایت 

تملک شود«.
اجرا  پل  زیادی  افزود: »سال های  وی 
و  نشد  کامل  لوپ ها  و  رمپ  ولی  شده 

مشکالت زیادی ایجاد کرده است«.
ایرانمنش در ادامه، با اشاره به ضرورت 
اجرای پل عابر پیاده روبه روی شهرک امام 
حسن )ع(، مقابل پارک ریحانه و ورودی 
خیابان شهید قدوسی اظهار کرد: »خیلی 
وقت است این موضوع مطرح شده است. 
که  است  دانش آموزانی  تردد  اینجا محل 
بزرگراه شوند  وارد عرض  باید  از شهرک 
به  منجر  تصادف  نقطه،  این  در  بارها  و 
فوت و جرح داشته ایم«.وی بیان کرد: »به 
نظر می رسد اجرای این پل با مشکالتی 
مواجه است و نیاز است شهردار ورود کند. 
دوستان شهرداری می گویند اگر پل هایی 
که از دیگر نقاط جمع آوری شده، امکان 
شود.  گرفته  کار  به  اینجا  دارد،  استفاده 
تقاضا داریم که هرچه زودتر این کار انجام 

شود«.
پل  »جابه جایی  گفت:  همچنین  وی 
قرار  و  مطرح  نیز  فنی  دانشکده  روبروی 

شد این موضوع پیگیری و انجام شود«.
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر 
میدان  اصالح  پروژۀ  شروع  به  کرمان 
بیرم آباد نیز اشاره و اظهار کرد: »پیمانکار 
برای اصالح هندسی ورودی ها به میدان 
زودتر  داریم  تاکید  و  کرده  شروع  را  کار 
انجام شود. طبق قرارداد، در زمان کوتاهی 
دوستان  ولی  شود  تمام  باید  پروژه  این 

خیلی خوش بین نیستند«.
ایرانمنش همچنین، با اشاره به توقف 
پروژۀ ساخت روگذر در سه راهی شرف آباد 
گفت: »قرار شد پروژه فعال متوقف باشد و 
روز بعد، خاتم پیگیری و کارگاه را جمع 
کرد. اما مسائل حقوقی پروژه مطرح است 
که نباید پروندۀ آن باز بماند. اینکه تجهیز 
کارگاه شده و قراردادی منعقد شده شامل 
مروز زمان نشود و یک سال دیگر بیایند 
به  خطاب  وی  بگیرد«.  تعلق  جرایمی  و 
حقوقی  »بحث های  کرد:  تاکید  شهردار 

خاتمۀ پیمان پیگیری شود«. 

کمیسیون  رئیس  جامعه:  گروه 
شورای  میراث فرهنگی  و  گردشگری 
یکی  انتقاد  به  پاسخ  در  کرمان  شهر 
در  طوالنی  تاخیر  دربارۀ  خبرنگاران  از 
و  ارگ  سازی  پیاده راه  پروژه های  اجرای 
تجلی گفت: »به زمان شروع پروژۀ تجلی 
روی  ششم  شورای  وقتی  کنید،  مراجعه 
و  ارگ  پروژه های  بعد  ماه  یک  آمد،  کار 
تجلی باید به بهره برداری می رسید. با این 
شرایط، توپ را در زمین ما انداختن شاید 

دور از انصاف باشد«.
»موقعیت  افزود:  کمساری  محمدرضا 
این پروژه ها به گونه ای است که اگر یک 
ساله جمع شود هنر کرده ایم؛ چون اینجا 
بازار شهر است و ترددهای زیادی وجود 
دارد و هرگونه تعطیلی و ممنوعیت عبور و 
مرور، مسائل اجتماعی را به دنبال دارد«.

وی ادامه داد: »در دستور کار شورا و 
شهرداری است که پروژۀ خیابان تجلی در 

بازۀ  زمانی دو ماهه تمام شود«.
وی با بیان اینکه براساس وعدۀ شهردار 
میانی  بخش  به  مربوط  پروژۀ  محترم، 
می شود،  تمام  تیرماه  تا  تجلی  خیابان 
اظهار کرد: »پروژۀ میدان ارگ هم دو فاز 
دارد که بخش مربوط به وسط میدان تا 
دو ماه دیگر )تیرماه( جمع می شود ولی 
دور میدان مسائل اجتماعی دارد که باید 

پیگیری شود«.
در  اردیبهشت ماه   ۱9 دوشنبه  وی 
کمیسیون های  روسای  خبری  نشست 
از سواالت دربارۀ  شورا در پاسخ به یکی 
باستانی  قلعه های  روی  دکل ها  وجود 
قالع  روی  »دکل ها  داد:  توضیح  کرمان 
اگر از شهرداری مجوز گرفتند ما پاسخگو 
بزرگ ترین  می خواهیم  امروز  هستیم.ما  
پارک گردشگری را احداث کنیم، ببینید 

چند تا متولی دارد. اگر صاحب کار یک 
نهاد باشد، می تواند صفر تا صد پاسخگو 

باشد که در این مورد، این طور نیست«.
وی بیان کرد: »با این حال، تعامل را 
دنبال می کنیم و با اینکه شهرداری مجوز 
جابه جایی  برای  نامه نگاری  ولی  نداده 
متولی  ولی  ما  است.  شده  انجام  دکل ها 
دکل ها نیستیم ولی خاطرجمع باشید به 
نوبۀ خود نسبت به این مسائل حساسیم 
و مواضع خود را شفاف اعالم کردیم ولی 
حتی  و  استان  مباحث  برخی  حل  برای 

گاهی شورای تامین باید پای کار بیاید«.
کمساری گفت: »این موضوعات را در 
پیگیری  داریم  تعاملی  و  دوستانه  فضای 

می کنیم«. 
به  رسیدگی  اینکه  بیان  با  وی 
از  قلعه اردشیر  و  قلعه دختر  ملی  طرح 
اولویت های ماست، افزود: »کارگروهی در 
شهرداری با متولی خاص شکل گرفته و 
پنج  و  چهار  شهرداری های  منطقه  ذیل 
هستیم  این  دنبال  به  می کند.  فعالیت 
میراث فرهنگی  وزیر  سفر  جریان  در  که 
این  در  خوبی  مصوبات  رئیس جمهور  و 

خصوص داشته باشیم«.
باکمک  طرح  »این  داد:  ادامه  وی 
استان باید پیش برود. برای تملک ملک ها 

نیاز به کمک راه و شهرسازی داریم«.
شورای  گردشگری  کمیسیون  رئیس 
اقدام  »اصلی ترین  گفت:  کرمان  شهر 
محدودۀ  خانه های  تملک  حوزه،  این  در 
قلعه دختر و اردشیر است. تا ۲0 روز پیش 
حتی آمار دقیق امالک را نداشتیم و حتی 
با اصالح طرح، از ۲۴0 مورد به ۴00 ملک 

رسیده است«.
وی اظهار کرد: »شاید نگاه دقیقی در 

این حوزه تاکنون نبوده است«. 
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 باید مطالعه ای جامع بر روی قنوات شهر انجام شود

 پیشرفت پروژۀ روگذر شهدای خلبان بسیار ُکند است


