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پيامك300099004806 :
 هدی رضوانی
جاده سیرجان-بافت به ویژه دوراهی
بلورد و تقاطعی که منتهی به بخشداری
بلورد میشود همواره شاهد بروز حوادث
دلخراشی بوده .نمونهاش همین تصادفی
است که هفته پیش در این منطقه رخ داد و
منجربه فوت دو جوان و مصدومیت سه نفر
دیگرشد .جاده مهمی که محل تردد کارگران
معدنهای آن حوالی است و بسیاری از
مسافران شهر بافت نیز از همین نقطه عبور
میکنند .وقوع حوادث دلخراش منجر به
فوت در این منطقه زنگ خطری است برای
رفع نواقص موجود و بهسازی محور تا دیگر
شاهد بروزچنین حوادثی نباشیم .اما این که
چقدر کار عملی و اجرایی برای رفع نواقص و
بهسازی مسیر انجام میشود ،سوالی است
که همه منتظر شنیدن پاسخ آن هستند.
 مساله اصلی عدم طراحی است؛
طراح را باید استان مشخص کند
سعید مداحی شهردار بلورد به
پیگیریهای چندساله برای رفع مشکالت
تقاطع جاده سیرجان-بافت با ورودی آن
به بلورد اشاره کرده و میگوید :سالهاست
نامهنگاریهای زیادی انجام دادیم از طریق
فرمانداری و دفتر فنی استانداری .دوراهی
چون جزو پروژه محور سیرجان-بافت قرار
دارد و محور بینشهری محسوب نمیشود،
منابع آن هم جزو پروژههای استانی و از
منابع داخلی استانی و ملی تأمین میشود.
با اداره راهوشهرسازی هم مکاتبه کردیم و
قرار شد طرح هندسی آن را انجام دهند
و اعتباری به آن اختصاص داده شود .به
ستاد مدیریت بحران استان و راهنمایی و
رانندگی استان هم اطالع دادیم که این
محور دچار مشکل است .وی با اشاره به
قرار گرفتن این محور در حوزه برونشهری
خاطرنشان میکند :چون این محور خارج
از محدوده شهری است ،شهرداری بلورد
ً
حتما باید
نمیتواند کاری کند .طراحی آن
توسط ادارهکل حملونقلوترافیک انجام
شود .چند وقت قبل ستاد مدیریت بحران
از ما خواسته بود نقاط حادثهخیز منطقه
ً
اتفاقا این نقطه را به
را معرفی کنیم،
عنوان یک نقطه بحرانی معرفی کردیم .در
جلسات شورای ترافیک هم در خصوص
این نقطه توضیحات زیادی دادیم .اداره
راهوشهرسازی تعدادی نیوجرسی در این

سه راهی قرار داد .کمی شرایط بهتر شد
اما جلوی حادثه را نمیگیرد .شهرداری
هم نمیتواند طرح اجرایی پیشنهاد کند.
مداحی در پاسخ به این سوال که چرا طرح
اجرایی تنها باید از سوی استان ارایه شود؟
میگوید :این محور نیاز به طراحی کلی دارد
ً
حتما باید مورد تایید واحد تحقیقات
که
و فناوری اداره کل باشد تا آنها طرح را
با استانداردهای خود مطابقت داده و در
این نقطه اجرایی نمایند .مشکل اصلی این
است که این نقطه هنوز طراحی نشده .یک
عده میگویند؛ اینجا تقاطع غیرهمسطح
ایجاد شود و یک عده میگویند دوربرگردان
تعبیه شود .مسئله اصلی طراحی این مسیر
است .ما مشاور طراحی شهری هم معرفی
کردیم ولی قبول نکردند و گفتند باید طرحی
از سوی خودشان ارایه شود .از طریق اداره
کل راهوشهرسازی استان پیگیر هستیم که
طی چند ماه آینده طرح را نهایی کنیم .برای
اعتبارات طرح اگر امکان داشته باشد از
توان گلگهر استفاده خواهیم کرد .شهردار
بلورد این دو راهی را یکی از معضالت بخش
بلورد خوانده و اشاره میکند :این نقطه
چون ورودی بخش بلورد است ،از طرفی
معدنی که در بافت افتتاح شده ،معادن
مس چهارگنبد ،تولید کنسانتره بلورد ،همگی
موجب تردد زیاد و تخریب جاده میشوند
و هم آمار تصادف را باال میبرند .چهار سال

نیست .پیگیر هستیم از مرکز فکری برای
رفع مشکل این محور بشود.
 سرعت باال عامل اصلی بیشتر
تصادفات است
در حادثهخیز بودن این نقطه همه
مسئوالن اشتراک نظر دارند .محمدپور
بخشدار بلورد هم تعدد حوادث این محور را
تایید میکند اما عامل مهم دربروزحوادث را
سرعت باال میداند و میگوید :عامل تصادف
اخیر سرعت باالی زانتیا بود .جاده عریض
ً
طبیعتا اگر
است و خاکریزی هم انجام شده.
سرعت ماشینها باال نباشد تصادفاتی با این
شدت که منجر به مرگ شود اتفاق نمیافتد.
البته باید اداره کل راهوشهرسازی استان هم
به این نقطه بودجه اختصاص دهد که جاده
دوبانده شود .جاده چون ورودی شهر بلورد
است ،اگر دوبانده شود بسیاری از تصادفات
اتفاق نمیافتد و اگر هم اتفاق ببفتد منجر
به مرگ نخواهد شد .وی اضافه میکند:
این تصادفات همه ما را متاثر میکند.
پیگیر هستیم با مسئوالن مربوطه جلسهای
برگزار کنیم که تصمیمات اجرایی برای این
مسئله گرفته شود .متاسفانه بودجه این
محور باید کشوری تامین شود و ما کاری
نمیتوانیم بکنیم .چون جاده بینشهری
تعریف شده است .درجلسهای که قرار است
برگزار شود سعی میکنیم مسئوالن گلگهر
حضور داشته باشند که اگر ممکن باشد از

گزارش پاسارگاد از حادثهخیز بودن ورودی شهر بلورد

دوراهی مرگ

است پیگیر هستم و امیدوارم بتوانیم این
محور را سروسامان بدهیم .چرا که حتی
یکی از نقاط حادثهخیز استان هم به شماره
میآید .مداحی به کارهای انجام شده در این
محور هم اشاره کرده و میگوید :چند تا

تیر روشنایی و چراغ راهنمایی چشمکزن
نصب کردیم ۲۵۰ .میلیون تومان خاکریزی
کرده و جاده را تعریض کردیم ولی مردم
هم رعایت نمیکنند و با سرعت خیلی باال
رانندگی میکنند ۱۰ .متر به عرض جاده

اضافه کردیم که میزان حوادث را کاهش
دهد ولی سرعت باال همچنان وجود دارد.
این طرح ،اعتبار حداقل  ۱۰۰میلیاردی برای
تقاطع غیرهمسطح میخواهد که با بودجه
 ۲-۳میلیاردی بخش بلورد امکانپذیر

نمیتوانیم اجازه تجمعات و برگزاری جشن را در استان کرمان بدهیم
 ایسنا
استاندار کرمان گفت :در کرمان به دلیل
وضعیت نگران کنندهاش ،به غیر از چارچوب
پروتکلها و دستورالعمل اعالم شده برای
انتخابات ،هیچ تجمعی نداریم و در جنوب و
شرق استان کال تجمعات تعطیل هستند.
علی زینی وند با اشاره به وضعیت شهرهای
جنوبی و شرقی استان ،گفت :باتوجه به موج
شیوع کرونا در استانهای هرمزگان و سیستان
و بلوچستان ،متاسفانه این موج به استان
کرمان دارد میرسد و اگر در رعایت پروتکلهای
بهداشتی سهلانگاری کنیم ،کل استان درگیر
میشود.
وی خطاب به فرمانداران بیان کرد :نقاطی
که وضعیت کرونا در آنها رو به افزایش است

را شناسایی و تدابیر سختگیرانه را حتی باالتر از
طرح محدودیتهای هوشمند به کار گیرید.
استاندارکرمان ادامه داد :نیروی انتظامی هم
قطعا از انتخابات فراغت یافته ،محدودیتهای
نوبلوچستان و هرمزگان به
تردد ازسمت سیستا 
داخل شهرها را سختگیرانه لحاظ کند.
وی بیان کرد :فرمانداران هم با استفاده
از توان محلی و معتمدان برای جلوگیری از
مراسمها و ترددهای خانوادگی در استان
استفاده کنند.
زینی وند با ابرازنگرانی ازسرایت وضعیتی که
در دانشگاههای علوم پزشکی ایرانشهر و زاهدان
رخ داده به استان کرمان تاکید کرد :حتما
دانشگاههای علوم پزشکی بم و جیرفت امکانات
خود را تقویت و آماده کنند و کرمان نیز به آنها

کمک کند.
وی با بیان اینکه انتخابات تمام شد ،تصریح
کرد :هرگونه تجمع ممنوع است ،هواداران
کاندیداهای شوراها و ریاست جمهوری باید از
تجمع صرف نظر کنند.
 آغازمنع تردد شبانه ازامشب دراستان
کرمان
همچنین معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
استاندار کرمان تاکید کرد :محدودیتهای
هوشمند کرونایی براساس رنگبندی شهرها
اعمال و منع تردد شبانه از امشب دوباره آغازمی
شود و همچنین کنترل ورود و خروج خودروها
در شهرهای نارنجی و قرمز مانند گذشته اعمال
شود.
محمدصادق بصیری گفت :استانهای

جنوبی و شرقی کشوروضعیت شکنندهای دارند
و  22شهر در کشور در وضعیت قرمز کرونایی
قرار دارند.
وی با بیان اینکه آزمونهای دانشآموزان پایه
نهم و دوازدهم با رعایت  90درصد پروتکلهای
بهداشتی به پایان رسید ،اظهارکرد :طبق اطالعیه
وزارت بهداشت از روز گذشته شهرستانهای
ارزوئیه ،فاریاب ،انار ،ریگان ،کوهبنان ،راور،
رابر ،فهرج ،نرماشیر در وضعیت زرد کرونایی و
شهرستانهای رودبار جنوب ،کهنوج و منوجان
در وضعیت پرخطر کرونایی(قرمز) و مابقی
شهرستانها دروضعیت نارنجی قرارگرفتهاند.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار
کرمان از تغییر وضعیت کرونایی برخی از
شهرستانهای استان سخن به میان آورد و

ضایعات و آهن

دست دوم و غیره
شما را با بهترین
قیمت خریداریم
09132797295

تصریح کرد :شهرستانهای بم و قلعهگنج
متاسفانه از وضعیت زرد به وضعیت نارنجی و
شهرستان فاریاب ازنارنجی به زرد تبدیل شدهاند
و مابقی شهرستانها در این دو هفته گذشته
تغییرمحسوسینداشتهاند.
 جشنهای پیروزی را به آینده موکول
کنید
گفت:
نیز
سیرجان
فرماندار
با توجه به بیماری کرونا و وضعیت قرمز بعضی
از شهرستانهای استان و همچنین عدم تایید
نهایی انتخابات ششمین دوره شوراهای اسالمی
شهرها و روستاها از سوی هییت نظارت ،الزم
است منتخبین محترم مردم هر گونه تجمع
و جشنهای پیروزی خود را به آینده موکول
نمایند.

ضایـعات و
آهـنآالت
09133456403
09132456684

حمایتهای آنها هم کمک بگیریم .این
جاده پرتردد است و چند معدن در این
نواحی وجود دارد که به فرسایش جاده
کمک میکند .متاسفانه بسیاری ازتصادفاتی
هم که رخ داده به دلیل سرعت باالی
رانندگان است که میطلبد همشهریان بیشتر
رعایت کنند تا شاهد حوادث تلخ در این
جاده نباشیم.
 دوراهی بلورد مشکل اصالح
هندسی دارد
سرهنگ سلیمی رییسپلیس راه
شهرستان سیرجان این نهاد را به عنوان
یک نهاد نظارتی معرفی کرده و میگوید:
سراه نمیتواند نقش اجرایی داشته
پلی 
باشد .چند بار نامه زدیم به شورای ترافیک و
اعالم کردیم که این نقطه حادثهخیز است.
مطرح کردند که در آینده طرح زیرگذر
در این نقطه اجرا خواهد شد که آن هم
البته زمانبر است .شورای ترافیک باید در
خصوص رفع مشکالت این محور تصمیم
بگیرد .حداقل سرعتکاه در آن نقطه نصب
شود که سرعت ماشینها را پایین بیاورد.
رییسپلیس راه هم به مشکالت فنی این
محور اشاره کرده و میگوید :این نقطه از
نظر اصالح هندسی مشکالت بسیاری دارد.
نه میتوان آن را بست و مانع تردد شد و نه
میتوان آن را یک طرفه کرد .باید مشکالت
هندسی آن مرتفع شود .سلیمی راهکارهایی
هم دارد و میگوید :بلوار بلورد را زمانی که به
جاده اصلی متصل کردند کار اشتباهی بود
و تصادفات زیادی را منجر شد .میتوانستند
حتی میدان ورودی بلورد را در این ورودی
بسازند که جلوی بسیاری از خطرات را بگیرد.
در حال حاضر باید راهحلی پیدا شود تا
زمانی که طرحهای زمانبر و طوالنی مدت
را میخواهند اجرا کنند ،حداقل جلوی
تصادفات و از بین رفتن افراد منطقه را
بگیرند.
 چارهای بیاندیشید
همه مسئوالن امرپیگیرهستند و درحال
نامهنگاری اما نامهنگاریها باید به سرانجامی
هم برسد .اینکه منتظر بنشینیم تا زیرگذر در
این محور احداث شود یا آن را دوبانده کنند
و برای دریافت اعتبارچندصدمیلیونی سالها
چشم به دست اداره کل راهوشهرسازی در
پایتخت بدوزند ،شاید راهکارچندان مناسبی
نباشد.

نقــاشی
ساختمان

خریدار
ضایعات آهن و
غیره هستیم
09132476144
09133470520

09223194846

امـالک امیـرکبیـر
مشاوره خرید و فروش در امور مسکن
پیش فروش آپـارتمان

حمل اثاثیه منزل

شبانهروزی ،بدون تعطیلی

خریـد و فـروش اراضی
کشـاورزی و خانـهباغ
مشاور در امور معدنی

آدرس :ابتدای خیابان امیر کبیر ،جنب تاکسی تلفنی توسن

با کادری مجرب

انتهای بلوار فاطمیه
جنب قطعهشویی

09136342007 - 42252330

سلطانی(قدیم)

09217593889 - 42205360 - 09923963619 - 09132799667

امالک سفارت

زمین فروشی:

 -زمین لب بلوار چمران  8قصب  3/600میلیارد

فروشی - :خیابان فردسی شمالی خانه کلنگی  23قصب  8میلیارد

 -بلوار چمران فاز یک  2/200میلیارد

 -خیابان ابومسلم  17قصب کلنگی  6میلیارد

 -زمین  10قصب بلوار دکترصادقی بعد از داروخانه رازی  4/500میلیارد

 -خیابان ابومسلم  12قصب دوکله دوطبقه کلنگی  4/700میلیارد

 زمین خانهباغ مسکونی  30قصب دهنو  600م -واگذاری امتیاز فاز  2چمران یکدوم  610م

 -لب بلوار چمران  12قصب کلنگی  7میلیارد

 -واگذاری امتیاز فاز  2چمران کامل  1/300میلیارد

 کوی پیکان خ امامهادی دوطبقه  12قصب  4/500میلیارد شهرک ثاراهلل  10قصب همکف  1/500میلیارد آپارتمان خ شهید کالنتری  180متر توافقی آپارتمان خ شهید طالقانی جنوبی  80و  110متری توافقی آپارتمانهای گلگهر بلوار دکتر صادقی 112متر دوخواب توافقی آپارتمان بلوار والیت  102متر توافقی -آپارتمان شهرک ثاراهلل  70متر توافقی

 -بلوار چمران فاز یک نیمهساز  2/700میلیارد
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ملــی  14007699714بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع
عمومــی عــادی بطــور فوقالعــاده مــورخ 1397/12/01
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد1 :ـ اعضــای هیئتمدیــره بــه
شــرح ذیــل بــه مــدت باقیمانــده انتخــاب گردیدنــد :ـ آقــای
مرتضــی اســامکیش بــه شــماره ملــی - 3060101851
خانــم ســمیه وحیــدیزاده بــه شــماره ملــی 3071455275

 زمین شریفآباد ،فخرآباد ،محمودآباد(بهرامی) موجود میباشد زمین خانهباغ کران موارد زیادآدرس :بلوار چمران نبش بلوار شهید شیرودی

تلفن :نورمندی 09139454571
 09131453027افروز

ـ آقــای مســعود زیدآبــادی به شــماره ملــی 3060272001
 -2آقــای هــادی صالحــی بــه شــماره ملــی 3071966024
بــه ســمت بــازرس اصلــی و خانــم فاطمــه فیروزآبــادی
فرزنــد علــی بــه شــماره ملــی  3060169217بــه ســمت
بــازرس علیالبــدل بــرای مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب
شــدند.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت
شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()1152087

