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گروه جامعه: به نظر می رسد بازار تاریخی 
از  برخی  فاجعه است. در  آبستن یک  کرمان 
نقاط بازار، سقف ترک خورده و نشانه هایی از 

نشست زمین و ستون ها آشکار شده است.
 این وضعیت، در مغازه های انتهای راستۀ 
جنوبی  بازار  انتهای  در  )واقع  اختیاری  بازار 
گنجعلی خان( و مجاور سرای سردار، مشهود 
است. آن طور که بازاریان تشخیص داده اند، این 
مشکل، به دلیل مسدود شدن مسیر حرکت آب  
ناشی از بارندگی در زیر زمین بازار ایجاد شده 

است.
سقف  از  ناودان هایی  طریق  از  باران  آب   
به پایین منتقل می شود و آن طور که بازاریان 
قنات ها  یا  چاه  وارد  مسیر،  این  از  می گویند، 

می شود.
که  قناتی  یا  چاه  می زنند  حدس  آن ها   
توتم  وارد آن می شود  بازار  از  این بخش  آب 
کرده و مسیر جریان رواناب مسدود شده باشد 
و  ستون ها  نشست  باعث  وضعیت،  همین  و 
عمق  تشخیص  است.  شده  در سقف ها  ترک 
برعهدۀ  احتماالت  این  صحت  و  ترک ها  این 
شیب  جهت  مشاهدۀ  اما  است،  کارشناسان 
قّوت  را  احتمال  این  می تواند  بازار  سقف  در 
بخشد، چراکه شیب، از سمت شرق به غرب 
و همان جایی است که این مغازه ها قرار دارد 
شدید،  بارندگی های  در  است  مشخص  و 
حجم زیادی آب از ناودانی که بر روی سقف 
مغازه های پالک 586 و 588 قرار دارد پایین 

می رود. 
صاحبان مغازه های این محدودۀ بازار، هفتۀ 
وزیر  ضرغامی  بازدید  جریان  در  و  گذشته 
موضوع  این  از  را  او  بازار،  از  میراث فرهنگی 
باخبر کردند و گفتند که سقف مغازه  شان انحنا 
پیدا کرده و در حال ریزش است و خواستار 
رسیدگی به این مشکل شدند. تاکنون در این 

خصوص اقدامی انجام نشده است.
پالک  مغازۀ  مالک  محمودی  که  آن طور 
دو  حدود  از  می گوید،  فردای کرمان  به   586
سال پیش و پس از لنگر انداختن دِر برخی از 
مغازه های این محدوده، متوجۀ نشست زمین 
بعد هم،  و مدتی  زیر چارچوب  درها شده اند 
ترک هایی در سقف و ستون ها مشاهده شده 

است.
او می گوید که همان زمان به میراث فرهنگی 
نامه ای نوشته اند و هشدار داده اند در بازار دارد 
ولی  می افتد،  اتفاق  )فروریزش(  فرونشست 

تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.
او و سایر مغازه داران به شدت نگران هستند 
بارش ها، مشکل حاّدتر شده و  که در جریان 

سقف این قسمت از بازار کامال فرو بریزد. 
محمودی می گوید که مدام مجبوریم زیر 
لوالی دِر مغازه  فنر بگذاریم تا باال بیاید و بسته 

بشود.
این  در  که  دیگری  مشکل  این،  بر  عالوه 
محدوده از بازار وجود دارد این است که وقتی 
بارش ها شدید می شود، آب از زیر دیوار برخی 

از مغازه های واقع در سرای سردار ـ از جمله 
ـ  دارد  قرار   588 پالک  پشت  که  مغازه ای 
نشت کرده و باال می آید و کف مغازه ها جمع 

می شود. 
از  یکی  کف  ناهمواری  و  رفتگی  فرو 

مغازه های سرای سردار عیان است.
این وضعیت، هشداردهنده است و می طلبد 
نظام  و  فرمانداری، شهرداری  میراث فرهنگی، 
بررسی  به  نسبت  سریع تر  هرچه  مهندسی 
اقدام  شرایط و تصمیم گیری در خصوص آن 

کنند.
انتشار نظر کارشناسان  فردای کرمان برای 
میراث فرهنگی در این خصوص اعالم آمادگی 

می کند.
هم  در  مجموعه ای  کرمان  تاریخی  بازار 
کاروانسراها،  و  سراها  و  حجره ها  از  تنیده 
حمام ها و آب انبارها و مساجد و مدرسه هاست 
لحاظ  از  بلکه  اقتصادی  لحاظ  از  فقط  نه  که 
فراوانی  ارزش های  واجد  فرهنگی  و  تاریخی 
به عنوان  افراد  از  زیادی  تعداد  روزانه،  و  است 
خریدار یا گردشگر و بازدیدکننده و پژوهشگر 
خطری،  هر  بروز  و  می روند  مجموعه  این  به 
عالوه بر اینکه باعث خسارت سنگین اقتصادی 
به بازاریان می شود و جان کسانی که زیر سقف 
بازار هستند را تهدید می کند؛ کرمان را از این 
منسجم  نشانۀ  تنها  که  یگانه  و  ارزشمند  اثر 
محروم  است  شهر  بودن  تاریخی  یکپارچۀ  و 

می سازد.

گروه جامعه: حدود هفت ماه پس از آن که 
ساخت روگذر در سه راهی شرف آباد منتفی و 
موکول به نظر طرح جامع ترافیک شد، پروژۀ 
اصالح هندسی این سه راهی از سوی شهرداری 
چناریان  گفتۀ  به  طرح  این  ولی  شروع شده 
عضو شورای شهر کرمان ایرادات جدی دارد از 
جمله اینکه برای انجام آن، ترددشماری انجام 

نشده است.
بودجه  رئیس کمیسیون  حسین چناریان 
در  آبان ماه   16 دوشنبه،  روز  شهر  شورای 
جریان  در  دیدم  »دیروز  داد:  توضیح  این باره 
روبه روی  در  همسطح سازی،  طرح  اجرای 
سه راهی، در حال انجام اصالحاتی هستند تا 
رفوژ بعد از سه راهی مسدود شود. اما اگر این 
اتفاق بیفتد مشکالتی ایجاد می شود و شاهد 

تصادف و ترافیک خواهیم بود«.
وی با تاکید بر اینکه کارشناسان باید هرچه 
سریع تر این طرح را مجدد بررسی کنند، افزود: 
»یا قید همسطح سازی در سه راهی را بزنیم یا 
طرح بازنگری شود تا مشکالت بیش تر نشود«.

وی ادامه داد: »در جریان تهیۀ طرح، تاکید 
داشتم که ترددشماری بشود تا بدانیم میزان 
باری که قرار است بعد از این اصالحات وارد 
و  است؟  چقدر  شود  رجایی  شهید  خیابان 
به آن منتقل  ترافیک  این  آیا مسیرهایی که 

می شود کشش الزم را دارد؟«.
را  ترددشماری  »نه  کرد:  اظهار  چناریان 
انجام دادند و نه تغییر مسیر از کندرو به تندرو 

را قرار بود در محل فعلی انجام دهند«.
وی تاکید کرد که یا این طرح اصالح شود، 
یا فکری دیگر برای حل مشکل سه راهی بشود.

منصور ایرانمنش رئیس کمیسیون عمران 
»طرح  گفت:  نیز  شهر  شورای  شهرسازی  و 
ترافیک  اصالح هندسی سه راهی در کارگروه 
تایید شد و به اطالع شورای شهر  شهرداری 
هم رسید. در آن جلسه نیز سردار چناریان این 
امور  و  با معاون حمل ونقل  را گفتند.  مسائل 
زیربنایی شهرداری صحبت کردیم که گفتند 
به صورت موقت این کار را انجام می دهیم، اگر 
مشکل ایجاد شد، مجدد مسیر مسدودشده را 

باز می کنیم«.

سیدمحمد موسوی نایب رئیس کمیسیون 
بودجه اما این رویکرد شورا را مورد انتقاد قرار 
داد و گفت که شهرداری طرح اصالح سه راهی 
را در شورا ارائه کرده و این طرح در کارگروه 
ترافیک و شورای ترافیک استان نیز تایید شده 
و این درست نیست حاال که در مرحلۀ اجرا 
عموم  انظار  در  را  آن  خودمان  گرفته،  قرار 
در  موسوی  استقامت،  گزارش  به  کنیم.  نقد 
جلسۀ علنی شورای شهر در روز دوشنبه 16 
آبان اظهار کرد: »در این دورۀ شورا در حوزۀ 
ترافیک با چالش هایی مواجهیم. برای تعیین 
تکلیف موضوعات مختلف، مراجعی مشخص 
و کارهای تخصصی به آن ها محول شده است. 
مسائل ترافیکی به شورای ترافیک شهرستان 
کرمان،  در  است.  شده  واگذار  شهرداری  و 
کارگروه ترافیک شهرداری را داریم که طرح ها 
نهایی می کند و سپس به شورای ترافیک  را 
اجرایی  تصویب،  صورت  در  و  ارائه  استان 

می شود«.
وی افزود: »شهرداری طرح اصالح سه راهی 
در  امروز  و  کرده  ارائه  شورا  در  را  شرف آباد 
مرحلۀ اجرا خودمان آن را نقد می کنیم و یا 
به  نباشد  درست  خیلی  شاید  که  منظری  از 
آن می پردازیم؛ این موضوع باید آسیب شناسی 
باشد شورای  ادامه داد: »اگر قرار  شود«. وی 
شهر جای شورای ترافیک بنشیند جایگاه را 

مشخص کنیم«.
موسوی بیان کرد: »در سه راهی شرف آباد 
مشکالتی وجود دارد که با اصالح و اقدامات 
اما  نمی شود  حل  کامل  به طور  ُمسکن 
شهرداری به این نتیجه رسیده اصالح هندسی 
به کاهش بار ترافیک در مسیرهای منتهی به 
و مصوب  ارائه  سه راهی کمک می کند. طرح 

هم شده است«.
وی گفت: »وقتی طرحی بررسی می شود، 
اینکه  می شود.  منعکس  هست  ایرادی  اگر 
بالفاصله  انجام می شود،  کرمان  در  کاری  هر 
جای  که  باشیم  داشته  عکس العمل هایی 
بلکه در جلسات  نیست  انظار عمومی  آن در 
کارشناسی است؛ به نظر من رویکرد درستی 

نیست«.

 موسوی اضافه کرد: »شورای ترافیک این 
ایراد را می گیرد که طرح مصوب می شود و بعد 

شورای شهر دربارۀ آن نظر می دهد«.

طرح بازنگری شود
منصور ایرانمنش رئیس کمیسیون عمران 
اظهارات موسوی  به  واکنش  و شهرسازی در 
گفت: »این موضوع که می گویید درست است. 
شورا جای نظرات کارشناسی شورای ترافیک 
که  است  این  موضوع  اما  بنشیند.  نمی تواند 
تایید  ترافیک  شورای  در  آنکه  از  بعد  طرح، 
شد، به شورای شهر آمد. االن هم دغدغه هایی 
وجود دارد که به شهرداری اعالم می شود تا 

بررسی کنند«.
شهر  »شورای  کرد:  اظهار  همچنین  وی 
با  که  داشتند  را  دغدغه  این  هم  زنگی آباد 
ایجاد  اجرای طرح فعلی، مشکالت بیش تری 

شود«.
به  را  مسائل  این  هم  »ما  افزود:  وی 
شهرداری منتقل و تاکید کردیم تا طرح به طور 
هم  هنوز  بشود.  بازنگری  نشده،  اجرا  کامل 

فرصت آن وجود دارد«.
موسوی اما این بخش از سخنان ایرانمنش 
آمده  شورا  به  شدن  قطعی  از  پس  طرح  که 
در  اینکه طرح  از  و گفت: »قبل  نپذیرفت  را 
شورای ترافیک استان تصویب شود، از طرف 

شهرداری به شورا ارائه شد«.

قبال تذکر داده بودم
مجدد  چناریان  اظهارات،  این  ادامۀ  در 
گفت:  و  کرد  پافشاری  خود  قبلی  موضع  بر 
را  ترافیک، طرح  از کارگروه  »شهرداری پس 
برای  که  موضوع  این  آورد.  شهر  شورای  به 
قبال  را  بود  نشده  ترددشماری  طرح،  تهیۀ 
هم مطرح کردم. انتقال بار ترافیک به خیابان 
شهید رجایی جای اشکال و سوال بود که آن 
این  کوچه های  که  گفتم  و  کردم  گوشزد  را 
محدوده کشش ورود این بار ترافیک را ندارد«.

وی افزود: »ولی شهرداری هیچ یک از این 
دو موضوع را مدنظر قرار نداد«.

وی با بیان اینکه در پاسخ به این دغدغه ها 

کرد:  اظهار  پاسخی،  نه  و  دادند  توضیحی  نه 
»کار را شروع کردند و به نظر من، این طرح 

ایراد دارد«.
این  قبال  هم  بنده  »خود  گفت:  چناریان 
گالیه های  از  یکی  که  گفته ام  را  موضوع 
شورای ترافیک این است که چرا پیشنهادات 

شهرداری اجرا نمی شود؟«.
جمع بندی  به  »آنچه  کرد:  اظهار  وی 
نظر  وقتی  ولی  کند  تغییر  نباید  می رسد 
الاقل  نمی دهند،  پاسخی  هیچ  و  می دهیم 
نگویند  ما  به  فردا  تا  بزنیم  را  حرف خودمان 
چرا  دارد؛  وجود  ایراد  می دانستید  که  شما 

نگفتید؟«.
از  خود  نگرانی  دوبارۀ  طرح  با  چناریان 
اجرای طرح فعلی ادامه داد: »بدترین عذر این 
است که بگوییم اجرا می کنیم، نتیجه نداد، به 

نقطۀ اول برمی گردانیم«.

سعی و خطا اشتباه است
گفت:  موسوی  مباحث،  این  ادامۀ  در 
»منظورم این نیست که انتقادات و دغدغه ها 
شهرداری  است  قرار  اگر  اما  نکنیم  مطرح  را 
کاری انجام بدهد و ما نظراتی دربارۀ آن داریم، 
در کمیسیون مربوطه نظر را اعالم کنیم حاال 
اینکه شهرداری به نظرات شورا توجه نکند و 
این  باید  و  اجرا کند، عیب ماست  را  طرحی 

مشکل را حل کنیم«.
وی تاکید کرد که در شورای عمومی وارد 
جزئیات مباحثی که کارشناسی است نشویم تا 

برای مردم سوال و ابهام پیش نیاید.
گفته  شهرداری  »اینکه  افزود:  موسوی 
طرح سه راهی را اجرا می کند، اگر ایراد داشته 
باشد، آن را جمع می کنیم اشتباه است و باید 

پاسخگو باشند«.
ایرانمنش اما این بخش از اظهارات موسوی 
و شورای  کارگروه  »کار  و گفت:  نپذیرفت  را 
ترافیک بی ایراد نیست. مصداق آن پنج راه 24 
طرح های  گذشته  سال های  در  که  است  آذر 
مختلفی برای آن مصوب و اجرا می شد ولی 
در  شهرداری  می دادند.  تغییر  را  آن  دوباره 
برخی مسائل ناگزیر است این گونه عمل کند«. 

رئیس اتاق کرمان مطرح کرد
رتبۀ پایین استان در 

شاخص های توسعۀ پایدار 
 کرمان، استان صادرکنندۀ ارزش افزوده است
حمایت از تولید در استان باید جهت دهی شود

این که  بیان  با  کرمان  اتاق  رئیس  اقتصاد:  گروه 
رتبۀ استان کرمان در بسیاری از شاخص های توسعۀ 
»رتبۀ  گفت:  است،  باال  به  بیست وپنجم  پایدار، 
در  و  سی ام  شهری،  خانوار  سرانۀ  درآمد  در  کرمان 
این  که  است  کشور  بیست ونهم  نیز  روستایی  درآمد 

موقعیت ها با منابع استان هم خوانی ندارد«.
 ۷۰ حدود  این که  بیان  با  طبیب زاده  سیدمهدی 
استان  معادن  از  استان  مالیاتی  درآمد  درصد   8۰ یا 
است، افزود: »متاسفانه تکیۀ توسعه و اشتغال استان 
بر منابع معدنی است در حالی که عمر معادن استان 
برای  باید  حاال  از  و  نیست  سال  از 2۰  بیش  کرمان 
2۰ سال آینده فکر کرد«. وی در سومین گردهمایی 
بیان  با  استان،  قضایی  مسئوالن  و  اقتصادی  فعاالن 
از شرکت های دانش بنیان حدود  این که سهم کرمان 
یک  با  »می خواهیم  داد:  ادامه  است،  درصد  یک 
استان  از  منابع  خروج  از  محکم  قضایی  پشتوانۀ 

جلوگیری شود«.
و  تولید  از  حمایت  خواستار  همچنین  طبیب زاده 
فعاالن اقتصادی شد و گفت: »عزم جدی در حمایت از 
تولید در استان کرمان وجود دارد و باید این حمایت ها 

را برای بازدهی بهتر جهت دهی کرد«.

تغییر قوانین 
و سردرگمی فعاالن اقتصادی

به گزارش ایسنا کرمان، وی بیان کرد: »در شرایط 
سخت کنونی فعاالن اقتصادی با تالش زیاد کشور را 
این قشر  از  باید  لذا  دادند  بیشتر رهایی  از مشکالت 
تولید  از  حمایت  لزوم  بر  طبیب زاده  شود«.  حمایت 
و فعاالن اقتصادی تاکید کرد و ادامه داد: »منظور از 
اقتصادی است  فعالیت های سالم  از  حمایت، حمایت 
و معتقدم به فعاالنی که به دلیل تحریم ها و شرایط 
کمک  باید  شده اند،  متعددی  مشکالت  دچار  کشور، 
کرد«. رئیس اتاق کرمان با تعریف شاخص های فضای 
کسب وکار، اظهار کرد: »رتبۀ فضای کسب وکار ایران 
متاسفانه  و  است   14 خاورمیانه  در  و   128 دنیا  در 
که  دارد  قرار  کشور  سی ام  جایگاه  در  کرمان  استان 
به هیچ وجه متناسب با ظرفیت ها و منابع این خطه 
ورود  خصوص  این  در  مدعی العموم  باید  لذا  نیست 

کرده و کمک کند«.
باعث  مقررات  و  قوانین  مرتب  »تغییر  افزود:  وی 
شده  صادرکنندگان  و  اقتصادی  فعاالن  سردرگمی 
بی ثباتی  سبب  بخشنامه  یک  که  است  ممکن  و 
از  مالی  منابع  تامین  همچنین  و  شود  اقتصاد  در 

دغدغه های فعاالن اقتصادی است«.
اجتماعی  تامین  »مالیات،  گفت:  طبیب زاده 
و  اقتصادی  فعاالن  چالش های  از  بانکی  قوانین  و 
تولیدکنندگان هستند ضمن آن که باید مد نظر داشت 
که 56 درصد چالش های فعاالن اقتصادی مربوط به 

بانک ها است«.
وی با بیان این که سرمایه گذار برای سرمایه گذاری 
آن  کسب وکار  رتبۀ  به  ابتدا  در  منطقه ای  هر  در 
کرد: »فضای کسب وکار  اظهار  نگاه می کند،  جغرافیا 
در استان کرمان تابع عدم آگاهی با قوانین و مقررات 
دستگاه های اجرایی، دستگاه نظارت  هراسی و مسایل 
فرهنگی است«. رئیس اتاق کرمان با اشاره به اینکه 
در همین شرایط یکسان شاهد هستیم که در برخی 
از استان ها فضای کسب وکار بسیار روان است، ادامه 
و  قوانین  درصد   ۹ فقط  کسب وکار  فضای  »در  داد: 
به  ۳6 درصد مقررات موثر است ولی گاهی مقررات 
این  در  موضوع  اصل  که  می شود  پیچیده  گونه ای 
اجرای  نحوۀ  تفاوت  به طوری که  چنبره گم می شود، 

فضای کسب وکار در استان کرمان 55 درصد است«.

سرمایه گذاری 
در فرآوری معادن کامل نیست

وی با اشاره به ظرفیت های گوناگون استان کرمان، 
استان،  در  موجود  امکانات  همه  این  »با  کرد:  بیان 
این سوال مطرح است که چرا این خطه، یک استان 
شد:  یادآور  طبیب زاده  نیست؟«.  کشور  در  پیشرفته  
»سرانۀ فضای آموزشی در شهر کرمان 4.2 مترمربع و 
در استان کرمان 4.۹ مترمربع بوده و این درحالی ست 

که سرانۀ فضای آموزشی کشور 5.2 مترمربع است«.

خبر برخی مغازه داران بازار تاریخی کرمان مدعی شدند؛

در صحن علنی شورای شهر کرمان مطرح شد؛

خطر نشست زمین در بازار کرمان

چالش های تازه در اجرای طرح سه راهی شرف آباد


