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رفوژ  نارون  درختان  قطع  جامعه:  گروه 
شتاب  کرمان  شهر  جمهوری  بلوار  میانی 
گرفته است. اگر شهرداری تا پیش از این، 
به صورت موردی و تک درخت، نارون ها را 
در  نارون ها  قتل عام  اکنون،  می کرد،  حذف 
بلوار جمهوری از سمت فلکۀ آزادی  مسیر 
به طور پیاپی در حال انجام است آن هم در 
شرایطی که هنوز دربارۀ گونۀ جایگزین این 

نارون ها به تصمیمی قطعی نرسیده اند. 
از حدود دو هفته پیش تا روز سه شنبه 
ابتدای  از  نارون  اصله   16 بهمن ماه   11
قطع  جمعه  امام  چهارراه  سمت  به  بلوار 
نایب  تقوی،  سیدمحمدصادق  است.  شده 
رئیس کمیسیون خدمات شهری، بهداشت 
این باره  در  شهر  شورای  زیست  محیط  و 
درختان  این  »قطع  گفت:  فردای کرمان  به 
بوده چرا که متاسفانه دچار آفت  اجبار  به 
شدیدی شده اند به طوری که از داخل تنه 
دچار پوسیدگی و تخریب شده اند و امکان 

شکست و خطر سقوط آن وجود داشت«.
وی با بیان اینکه طبق نظر کارشناسان 
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری، 
تصمیم به قطع درختان گرفته شده است، 
افزود: »در حال جمع بندی نظر کارشناسان 
این  برای  مناسبی  جایگزین  تا  هستیم 

نارون ها انتخاب شود«.
وی تاکید کرد: »از نظرات و پیشنهادات 
استقبال  خصوص  این  در  کارشناسان 

می کنیم«.
به گفتۀ وی، در مسیر آزادی تا چهارراه 
امام جمعه 30 درخت نارون وجود دارد که 
25 اصلۀ آن دچار آفت زدگی شدید هستند 

و تاکنون 16 درخت قطع شده است. 
بلوار جمهوری  به گزارش فردای کرمان، 
که آن را یکی از عناصر میراث معاصر شهر 
کرمان می دانند، بخشی از ارزش هایش را از 
سرپا  دهه  که چندین  می گیرد  نارون هایی 
هشتاد  دهۀ  میانی  سال های  از  ایستاده اند. 
نارون ها دچار  اعالم کرد  بود که شهرداری 
سال های  در  است.  شده  خراط  کرم  آفت 
کاشت  درختان،  قطع  با  همزمان  اخیر، 
گونه ای درخت توت در بین این درختان به 
عنوان درخت جایگزین و شکست این طرح، 
حل  در  شهرداری  توانایی  از  نومیدی ها  بر 
این چالش شهری افزود. در زمان مدیریت 
عالم زاده در شهرداری کرمان اما سربرداری 
نارون ها به جای قطع آن، بر عمر درختان 
افزود. اکنون اما شهرداری با اره برقی سراغ 
نارون ها آمده است و در حالی که هنوز گونۀ 
جایگزین را قطعی و نهایی نکرده، وجود این 

درختان را از شهر حذف می کند. 
اخیر،  سال  چند  در  کرمان  شهرداری 
سعی و خطا برای کاشت گونه های جایگزین 
از  جمهوری  بلوار  مسیر  در  بیش تر  را 
انجام  فرودگاه  سمت  به  هوانیروز  سه راهی 
شروع  آزادی  سمت  از  اما  اکنون  می داد، 

کرده است.
در  جمهوری  بلوار  نارون های  قطع 
سبز  فضای  کمبود  چالش  با  که  شهری 
مواجه است، تنها حذف چند درخت نیست 
از میراث  به بخشی  بلکه دغدغه ای مربوط 

معماری معاصر کرمان مطرح است.
پیش از این، دکتر رضا ناصری معمار و 
بلوار  این  مدرس دانشگاه دربارۀ ارزش های 
هفته نامه  در  که  یادداشتی  از  بخشی  در 
استقامت منتشر شد، نوشت: »بلوار جمهوری 
اسالمی به جز نقش های شهری ویژه ای که 
کرده  پیدا  کرمان  شهر  فضایی  سازمان  در 
دارای ویژگی های کالبدی ممتازی است و 
خالق  که  می دهد  را  فهیم  معماری  آدرس 

آن است«.
وی افزود: »خیابان جمهوری اسالمی به 
دالیل فنی نیازمند عرضی زیاد بوده و معمار 
به کمک سه ردیف درخت این عرض را که 
پهنه ای خالی و دلهره آور بوده به بخش هایی 
و  است  کرده  تقسیم  انسانی تر  مقیاس  با 
ترکیب یک گونۀ درخت همیشه سبز و یک 
گونۀ خزان دار، باعث شده تا همواره خیابان 
از سبزینگی جان بگیرد و توأمان شهروندان 
شاهد  آن  در  را  فصل  تغییر  زیبایی های 
انتخاب کرده که پاییزی  باشند. گونه ای را 

رنگی و زیبا داشته باشد«.
میانی  »جداکنندۀ  داد:  ادامه  ناصری 
نارون  درخت  ابعاد  عرض  هم  را  خیابان 
چتری انتخابی اش، در دوران بلوغ، در نظر 
سقف  بود،  کمتر  عرض  این  اگر  گرفته. 
اتوبوس ها و کامیونت ها به شاخه ها برخورد 
می کرد و اگر در این عرض زیاد گونۀ دیگری 
تناسب  عدم  می شد،  دیگری کشت  فرم  با 
مانع می شد تا خیابان اینگونه دلبری کند. از 
تناسب ایجاد شده میان عرض معبر خیابان 
جمهوری و ارتفاع کاج های دو سمتش، حد 
در  سرعت  به  تقّید  و  انتظام  از  مشخصی 

عابران ایجاد می شود«.
نارون  و  کاج  »درخت  کرد:  تاکید  وی 
بلوار به درستی در پیوند با پیشینۀ درخت 
از  و  جنس  همان  از  و  کرمان  در  شهری 
حال  و  همان حس  از  و  رنگ  پالت  همان 
که  هستند  گونه هایی  است.  شده  انتخاب 
انگار )عرض کردم انگار( از ابتدا با این شهر 

همراه بوده اند و چیزی تحمیلی و یا وصله ای 
بر شهر نیستند«.

بافت  و  برگ ها  »ابعاد  داد:  توضیح  وی 
ممتازی  تناسب  انتخابی،  درختان  کلی 
به  داشته  قصد  معمار  که  دارد  مقیاسی  با 
آجری  دیوارهای  بدهد.  جمهوری  خیابان 
برای  هم  را  مدین  و  فخر  معمارانۀ  و  زیبا 
معماری  موسسات،  و  ادارات  حصارکشی 
کرده است و با وجود اینکه از آجر ماشینی 
ساخته شده اند، در پیوستاری قابل قبول با 
پیشینۀ معماری و رنگ بندی کرمان است. 
معمار فهیم خیابان جمهوری برای روشنایی 
معبر هم پایه چراغی مناسب انتخاب کرده 
بود که منبع نور را از چتر درختان بیرون 
را روشن کند. در حالی که  معبر  و  بیاورد 
حتما گوشۀ چشم امیدی هم به تأثیر این 
چراغ ها بر عمق نمایی خیابان داشته است«.

کرمان  »بلوار جمهوری  کرد:  اظهار  وی 
را  ملی  میراث  یک  ویژگی های  هنوز  شاید 
معاصر  میراث  از  جزیی  اما  باشد،  نداشته 
شهر کرمان است. ما هم باید به مانند تهران 
ثبتی  آثار  فهرست های  کنار  در  اصفهان  و 
ملی، فهرستی برای ثبت آثار با ارزش محلی 
ایجاد کنیم و برای حفظ ارزش های نمادین 

شهرمان بیشتر بکوشیم«.
دکتر جهان بین معمار، شهرساز و عضو 
هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی 
دانشگاه آزاد کرمان هم، در گفت وگویی که 
دربارۀ  فردای کرمان داشت،  با  این  از  پیش 
ارزش های این بلوار گفت: »به نظر من بلوار 
درخشان ترین  از  یکی  کرمان  جمهوری 
کرمان  شهری  مدرن  حیات  در  رخدادها 
است. از جنبه های گوناگون و با دالیل متعدد 
جمله،  از  کنم؛  اثبات  را  ادعا  این  می توانم 
نیازهایی که از لحاظ توسعۀ شهری کرمان 
به  درستی  پاسخ  بلوار  این  و  داشته  وجود 
آن بوده، ارتباطاتی که بین عناصر ساختاری 
شهر برقرار می کرده و جهت درست توسعۀ 
و  است  برای کرمان دیده شده  شهری که 

در کنار آن، مسائل خاص دیگری نیز وجود 
دارد که می بینیم با جزئیات قابل تامل و نگاه 
درستی به آن پرداخته شده است. از جمله 
این مسائل جزئی، جهت این مسیر است که 
از شرق به غرب و برعکس طراحی شده و 
چون با وضعیت طلوع و غروب خورشید و 
مواجهیم،  مسیر  در  آن  نور  خیره کنندگی 
حتما باید آرایش هندسی و نوع کاشت به 
عالوه  که  می شده  گرفته  نظر  در  گونه ای 
مسائل  پاسخگوی  زیباشناختی  مسائل  بر 

کارکردی این محور نیز باشد«.
باید  میانی  سبز  رفوژ  »در  افزود:  وی 
آن  بلندای  که  می شد  کاشته  درختانی 
بلوغ سنی  اوج  در  آن  تاج  نهایی  پهنای  و 
درخت به اندازه ای می بود تا ضمن آنکه به 
می کرد،  کمک  خورشید  نور  خیرگی  عدم 
مرور  و  عبور  برای  هم  مزاحمتی  همزمان، 
خودروهای کنارۀ رفوژ سبز نداشته باشد که 
می بینیم همین اتفاق افتاده است. همچنین، 
درختان همیشه سبز که در دو طرف کاشته 
شده اند و درختان خزان پذیر میانی، فصول 
را  کرمان  هویتی  ویژگی های  و  مختلف 
و  مسیر  پهنای  است.  گذاشته  نمایش  به 
با  متناسب  نیز،  آن  در  حرکتی  مسیرهای 
نیازهای آتی شهر دیده شده است. این بلوار، 
نیاز گردشگری  تا سال ها  بوده که  محوری 
می داده  پاسخ  نیز  را  کرمان  شهری  درون 
است. من خودم به خاطر دارم که خانواده ها 
سپری  بلوار  این  در  را  خود  فراغت  اوقات 

می کردند«.
 وی ادامه داد: »همچنین، جداره سازی و 
نوع واگذاری زمین ها و ابعاد و اندازه های آن 
نیز از موارد دیگری است که در این بلوار به 

شکل مطلوبی دیده شده است«. 
ارزش های  به  توجه  با  ترتیب،  این  به 
شهری  حیات  در  که  نقشی  و  بلوار  این 
با  و  عالمانه  شهرداری  می رود  انتظار  دارد 
تصمیماتی به موقع دست به اقدام بزند و از 

هرگونه رفتار شتابزده پرهیز کند. 

ناتمام  پروژه های  فهرست  جامعه:  گروه 
مرمت بناهای میراثی و تاریخی کرمان تمامی 
ندارد. عمارت شترگلوی ماهان را شاید بتوان 
در صدر این فهرست نشاند. بنایی که بعد از 
حدود 10 بار مزایده و یک بار واگذاری ناکام و 
بعد، تالش مجدد برای واگذاری، در سال 96 
به شرکت پهنه آسمان تابان وابسته به شرکت 
که  حالی  در  و  واگذار شد  کرمان  جهادنصر 
قرار بود اوایل سال 99 به بهره برداری برسد، 
است،  اتمام  به  رو   1401 سال  که  اکنون 
پروژۀ مرمت آن، حدود 70 درصد پیشرفت 
روز پیش هم،  از حدود 20  و  دارد  فیزیکی 
پروژه تعطیل شده است. امین بیلدار ماهانی، 
ماهان سردی  میراث فرهنگی بخش  مسئول 

هوا را عامل تعطیلی اخیر پروژه می داند.
در حالی مرمت این عمارت 120 ساله که 

پذیرایی  ـ  فرهنگی  مرکز  یک  به  است  قرار 
پیش  کندی  روند  چنین  با  شود،  تبدیل 
سال های  ماهان طی  گردشگری  که  می رود 
چنین  توسعۀ  و  یافته  افزایشی  روند  اخیر 

اماکنی بیش از پیش ضروری می نماید.
عمارت شترگلو با موقعیت مکانی جذاب 
و معماری فاخر و انارستان و نارنجستان و دو 
بادگیر و شاه نشین و کاله فرنگی و حوض خانه 
و گنبدخانه  و پنج دری و سه دری و حجره های 
تو در تو و اُرسی های زیبایش، در شهر ماهان 
در خیابانی روبه روی آستانه شاه نعمت ا... ولی 

قرار دارد.
رها شده  متروکه  زیادی  سالیان  بنا،  این 
بود.  دیده  آسیب  آن  معماری  از  بخشی  و 
اما  به بخش خصوصی  واگذاری آن  ماجرای 

مثنوی هفتاد من کاغذ است.

به گزارش استقامت، در بهمن ماه سال 93، 
کرمان  وقت  استاندار  حضور  با  جلسه ای  در 
قید فوریت  با  مصوب شد که؛ »این عمارت 
و  اقامتی  استفادۀ  و  مرمت  و  بازسازی  برای 

تفریحی به بخش خصوصی واگذار شود«.
این بنا آن زمان در اختیار »صندوق احیا و 
بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی 
مسئوالن  از  یکی  گفتۀ  به  بنا  بود.  کشور« 
این  واگذاری  برای  میراث فرهنگی،  پیشین 
بنا حدود 10 بار مزایده برگزار شد اما کسی 
در  فعال  از شرکت های  یکی  اینکه  تا  نیامد 
برندۀ  عنوان  به  کرمان  در  گردشگری  حوزۀ 
مزایده معرفی و قرار شد کار مرمت و احیا را 
شروع کند اما بنا به شرایطی که در قرارداد 
مقرر شد، این سرمایه گذار انصراف داد. پس از 
آن، در پی تالش های بعدی میراث فرهنگی، 

در جریان مزایده ای در سال 96 شرکت پهنه 
آسمان تابان آن را در اختیار گرفت. 

شفیعی  مجتبی  آن،  از  پس  مدتی 
به  پاسخ  در  استان  میراث فرهنگی  معاون 
این  اجرای  »در  داد:  وعده  فردای کرمان 
پروژه، مشکل خاصی وجود ندارد و پیش بینی 
می کنیم ابتدای سال 99 پروژۀ شترگلو افتتاح 

شود«.
سرعت  با  پروژه  و  نیفتاد  اما  اتفاق  این 
مدیرکل  که  جایی  تا  یافت  ادامه  کمی 

گردشگری  و  دستی  صنایع  میراث فرهنگی، 
در  امسال  آذرماه   25 نیز  کرمان  استان 
گفت وگو با خبرنگار ایرنا کرمان، از روند کند 
مرمت این بنا انتقاد کرد. فریدون فعالی اظهار 
توسط  ماهان  شترگلو  عمارت  »مرمت  کرد: 
سرمایه گذار بخش خصوصی در دست اقدام 
است، اما باز هم سرعت کار باال نیست و انتظار 
بیش تری داریم تا هر چه زودتر کار به انجام 

برسد«.
توقف  خبر  اعالم  از  پس  است،  گفتنی 
تاریخی در کرمان که در  مرمت شش خانه 
اختیار شرکت پهنه آسمان تابان بود، احتمال 
مرمت  یعنی  شرکت  این  دیگر  پروژۀ  توقف 
بیلدار  یافت.  افزایش  هم  ماهان  شترگلوی 
ماهانی مسئول میراث فرهنگی بخش ماهان 
اما، چهارم بهمن ماه به فردای کرمان گفت که 
پروژۀ مرمت شترگلوی ماهان متوقف نشده 
با اشاره به پیشرفت 70 درصدی  است. وی 
پروژه از زمان پایان آن ابراز بی اطالعی کرد و 
گفت که این موضوع از طریق میراث فرهنگی 

استان پیگیری شود. 

صندوقاحیاوبهرهبرداریبرگزارمیکند؛
مزایدة واگذاری 

باغ هرندی و پنج بنای دیگر 
اماکن  از  بهره برداری  و  احیا  گروه جامعه: صندوق 
تاریخی و فرهنگی، بهره برداری 11 بنای تاریخی را به 

منظور جذب سرمایه گذار به مزایده می گذارد.
در بین این بناها، »خانه اوشیدری، باغ هرندی، ارگ 
خانه  و  موسی خانی  عمارت  حناسایی،  کارخانه  راین، 
فخر راور« از استان کرمان نیز هستند. در اطالعیه ای 
که صندوق احیا در این باره داده، آمده است: »کاربری 
خانه اوشیدری تجاری، پذیرایی و هنری و باغ هرندی 
قراچه داغی  خانه  و  جانبی  اتاق های  و  گاوگرد  شامل 
پذیرایی، اقامتی )بومگردی( و فرهنگی در نظر گرفته 
کارخانه  کاربری  اطالعیه،  این  به  بنا  است.   شده 
حناسایی نیز فرهنگی و کارگاهی در نظر گرفته شده 
است. ارگ راین شامل عمارت حاکم نشین، چهار انبار 
انبار مشمول کاربری علمی، پژوهشی،  و زمین پشت 
اقامتی است و عمارت موسی خانی شامل  پذیرایی و 
کاربری فرهنگی، هنری و پذیرایی هستند. برای خانه 
فخر راور کاربری پذیرایی، فرهنگی و کارگاهی در نظر 
گرفته شده است. به گزارش ایرنا، خانه سرهنگ ایرج 
از استان تهران، کاروانسرای مهر و کاروانسرای زعفرانیه 
استان  از  ابراهیمی  خانه  رضوی،  خراسان  استان  از 
سمنان و حمام ساالر از استان زنجان نیز در این مزایده 
هستند. صندوق احیا در نظر دارد این بناها را براساس 
مزایده  طریق  از  مزایده  اسناد  در  مندرج  مشخصات 
مرمت،  در  سرمایه گذاری  قرارداد  صورت  به  عمومی 
احیا، نگهداری و واگذاری حق استفاده و بهره برداری 
مدت معین از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس و طی تشریفات مزایده به اشخاص 

)حقیقی و حقوقی( واجد شرایط واگذار کند.

افزایش  مصرف ترکیبی 
هروئین و شیشه 

گروه جامعه: معاون پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز 
بهزیستی  سازمان  اعتیاد  درمان  و  پیشگیری  توسعه 
کشور گفت: »در چند سال اخیر، بر اساس آمار خط 
ملی اعتیاد و مراجعین به مراکز بهزیستی، میزان مصرف 
موضوع  این  دلیل  و  بوده  افزایش  به  رو  صنعتی  مواد 
تغییر الگوی مصرف مواد مخدر در نوجوانان به سمت 
مواد محرک است«.  فرهاد اقطار افزود: »بیش ترین مواد 
مصرفی در بین معتادان مراجعه کننده به مراکز درمانی 
سازمان بهزیستی ترکیبی از هروئین و شیشه است«. 
معتادان  توسط  متادون  مصرف  »سوء  داد:  ادامه  وی 
نیز به تازگی مطرح شده است به طوری که برخی از 
متادون، هروئین و شیشه  ترکیبی  به صورت  معتادان 
مصرف می کنند«. به گزارش ایسنا، وی 9 بهمن ماه با 
از گزارشات درباره معتادانی که  اشاره به وجود برخی 
عالوه بر مصرف مواد مخدر به صورت ترکیبی، متادون 
هم به طور سرخود مصرف می کنند، گفت: »با وجود 
اینکه قرار بوده متادون در یک چارچوب برای روش های 
درمانی مورد استفاده قرار گیرد اما این روند به صورت 
آینده ای  در  می تواند  و  نشده  اجرا  علمی  و  صحیح 

نزدیک، مشکالتی بر سر راه روند درمان ایجاد کند«. 

ازسویشهرداریکرماندرحالانجاماست؛

نگرانیازپیشرفتُکندپروژهادامهدارد؛

قطع شتاباِن نارون های بلوار جمهوری

مرمت ناتمام شترگلوی ماهان
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