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برخی مغازهداران بازار تاریخی کرمان مدعی شدند؛

خطر نشست زمین در بازار کرمان
گروه جامعه :به نظر میرسد بازار تاریخی
کرمان آبستن یک فاجعه است .در برخی از
نقاط بازار ،سقف ترک خورده و نشانههایی از
نشست زمین و ستونها آشکار شده است.
این وضعیت ،در مغازههای انتهای راستۀ
بازار اختیاری (واقع در انتهای بازار جنوبی
گنجعلیخان) و مجاور سرای سردار ،مشهود
است .آنطور که بازاریان تشخیص دادهاند ،این
مشکل ،بهدلیل مسدود شدن مسیر حرکت آب
ناشی از بارندگی در زیر زمین بازار ایجاد شده
است.
آب باران از طریق ناودانهایی از سقف
به پایین منتقل میشود و آنطور که بازاریان
میگویند ،از این مسیر ،وارد چاه یا قناتها
میشود.
آنها حدس میزنند چاه یا قناتی که
آب این بخش از بازار وارد آن میشود توتم
کرده و مسیر جریان رواناب مسدود شده باشد
و همین وضعیت ،باعث نشست ستونها و
ترک در سقفها شده است .تشخیص عمق
این ترکها و صحت این احتماالت برعهدۀ
کارشناسان است ،اما مشاهدۀ جهت شیب
در سقف بازار میتواند این احتمال را ق ّوت
بخشد ،چراکه شیب ،از سمت شرق به غرب
و همانجایی است که این مغازهها قرار دارد
و مشخص است در بارندگیهای شدید،
حجم زیادی آب از ناودانی که بر روی سقف
مغازههای پالک  586و  588قرار دارد پایین

میرود.
صاحبان مغازههای این محدودۀ بازار ،هفتۀ
گذشته و در جریان بازدید ضرغامی وزیر
میراثفرهنگی از بازار ،او را از این موضوع
باخبر کردند و گفتند که سقف مغازهشان انحنا
پیدا کرده و در حال ریزش است و خواستار
رسیدگی به این مشکل شدند .تاکنون در این
خصوص اقدامی انجام نشده است.
آنطور که محمودی مالک مغازۀ پالک
 586به فردایکرمان میگوید ،از حدود دو
سال پیش و پس از لنگر انداختن د ِر برخی از
مغازههای این محدوده ،متوجۀ نشست زمین
ب درها شدهاند و مدتی بعد هم،
زیر چارچو 
ترکهایی در سقف و ستونها مشاهده شده

است.
او میگوید که همان زمان به میراثفرهنگی
نامهای نوشتهاند و هشدار دادهاند در بازار دارد
فرونشست (فروریزش) اتفاق میافتد ،ولی
تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.
او و سایر مغازهداران بهشدت نگران هستند
که در جریان بارشها ،مشکل حا ّدتر شده و
سقف این قسمت از بازار کامال فرو بریزد.
محمودی میگوید که مدام مجبوریم زیر
لوالی د ِر مغاز ه فنر بگذاریم تا باال بیاید و بسته
بشود.
عالوه بر این ،مشکل دیگری که در این
محدوده از بازار وجود دارد این است که وقتی
بارشها شدید میشود ،آب از زیر دیوار برخی

از مغازههای واقع در سرای سردار ـ از جمله
مغازهای که پشت پالک  588قرار دارد ـ
نشت کرده و باال میآید و کف مغازهها جمع
میشود.
فرو رفتگی و ناهمواری کف یکی از
مغازههای سرای سردار عیان است.
این وضعیت ،هشداردهنده است و میطلبد
میراثفرهنگی ،فرمانداری ،شهرداری و نظام
مهندسی هرچه سریعتر نسبت به بررسی
شرایط و تصمیمگیری در خصوص آن اقدام
کنند.
فردایکرمان برای انتشار نظر کارشناسان
میراثفرهنگی در این خصوص اعالم آمادگی
میکند.
بازار تاریخی کرمان مجموعهای در هم
تنیده از حجرهها و سراها و کاروانسراها،
حمامها و آبانبارها و مساجد و مدرسههاست
که نه فقط از لحاظ اقتصادی بلکه از لحاظ
تاریخی و فرهنگی واجد ارزشهای فراوانی
است و روزانه ،تعداد زیادی از افراد بهعنوان
خریدار یا گردشگر و بازدیدکننده و پژوهشگر
به این مجموعه میروند و بروز هر خطری،
عالوه بر اینکه باعث خسارت سنگین اقتصادی
به بازاریان میشود و جان کسانی که زیر سقف
بازار هستند را تهدید میکند؛ کرمان را از این
اثر ارزشمند و یگانه که تنها نشانۀ منسجم
و یکپارچۀ تاریخی بودن شهر است محروم
میسازد.

در صحن علنی شورای شهر کرمان مطرح شد؛

چالشهای تازه در اجرای طرح سهراهی شرفآباد
گروه جامعه :حدود هفت ماه پس از آنکه
ساخت روگذر در سهراهی شرفآباد منتفی و
موکول به نظر طرح جامع ترافیک شد ،پروژۀ
اصالح هندسی این سهراهی از سوی شهرداری
شروع شده ولی این طرح به گفتۀ چناریان
عضو شورای شهر کرمان ایرادات جدی دارد از
جمله اینکه برای انجام آن ،ترددشماری انجام
نشده است.
حسین چناریان رئیس کمیسیون بودجه
شورای شهر روز دوشنبه 16 ،آبانماه در
اینباره توضیح داد« :دیروز دیدم در جریان
اجرای طرح همسطحسازی ،در روبهروی
سهراهی ،در حال انجام اصالحاتی هستند تا
رفوژ بعد از سهراهی مسدود شود .اما اگر این
اتفاق بیفتد مشکالتی ایجاد میشود و شاهد
تصادف و ترافیک خواهیم بود».
وی با تاکید بر اینکه کارشناسان باید هرچه
سریعتر این طرح را مجدد بررسی کنند ،افزود:
«یا قید همسطحسازی در سهراهی را بزنیم یا
طرح بازنگری شود تا مشکالت بیشتر 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
خیابان شهید رجایی شود چقدر است؟ و
آیا مسیرهایی که این ترافیک به آن منتقل
میشود کشش الزم را دارد؟».
چناریان اظهار کرد« :نه ترددشماری را
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 سهراهی بشود.
منصور ایرانمنش رئیس کمیسیون عمران
و شهرسازی شورای شهر نیز گفت« :طرح
اصالح هندسی سهراهی در کارگروه ترافیک
شهرداری تایید شد و به اطالع شورای شهر
هم رسید .در آن جلسه نیز سردار چناریان این
مسائل را گفتند .با معاون حملونقل و امور
زیربنایی شهرداری صحبت کردیم که گفتند
بهصورت موقت این کار را انجام میدهیم ،اگر
مشکل ایجاد شد ،مجدد مسیر مسدودشده را
باز میکنیم».

سیدمحمد موسوی نایب رئیس کمیسیون
بودجه اما این رویکرد شورا را مورد انتقاد قرار
داد و گفت که شهرداری طرح اصالح سهراهی
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
قرار گرفته ،خودمان آن را در انظار عموم
نقد کنیم .به گزارش استقامت ،موسوی در
جلسۀ علنی شورای شهر در روز دوشنبه 16
آبان اظهار کرد« :در این دورۀ شورا در حوزۀ
ترافیک با چالشهایی مواجهیم .برای تعیین
تکلیف موضوعات مختلف ،مراجعی مشخص
و کارهای تخصصی به آنها محول شده است.
مسائل ترافیکی به شورای ترافیک شهرستان
و شهرداری واگذار شده است .در کرمان،
کارگروه ترافیک شهرداری را داریم که طرحها
را نهایی میکند و سپس به شورای ترافیک
استان ارائه و در صورت تصویب ،اجرایی
میشود».
وی افزود« :شهرداری طرح اصالح سهراهی
شرفآباد را در شورا ارائه کرده و امروز در
مرحلۀ اجرا خودمان آن را نقد میکنیم و یا
از منظری که شاید خیلی درست نباشد به
آن میپردازیم؛ این موضوع باید آسیبشناسی
شود» .وی ادامه داد« :اگر قرار باشد شورای
شهر جای شورای ترافیک بنشیند جایگاه را
مشخص کنیم».
موسوی بیان کرد« :در سهراهی شرفآباد
مشکالتی وجود دارد که با اصالح و اقدامات
ُمسکن بهطور کامل حل نمیشود اما
شهرداری به این نتیجه رسیده اصالح هندسی
به کاهش بار ترافیک در مسیرهای منتهی به
سهراهی کمک میکند .طرح ارائه و مصوب
هم شده است».
وی گفت« :وقتی طرحی بررسی میشود،
اگر ایرادی هست منعکس میشود .اینکه
هر کاری در کرمان انجام میشود ،بالفاصله
عکسالعملهایی داشته باشیم که جای
آن در انظار عمومی نیست بلکه در جلسات
کارشناسی است؛ به نظر من رویکرد درستی
نیست».

موسوی اضافه کرد« :شورای ترافیک این
ایراد را میگیرد که طرح مصوب میشود و بعد
شورای شهر دربارۀ آن نظر میدهد».
طرح بازنگری شود
منصور ایرانمنش رئیس کمیسیون عمران
و شهرسازی در واکنش به اظهارات موسوی
گفت« :این موضوع که میگویید درست است.
شورا جای نظرات کارشناسی شورای ترافیک
نمیتواند بنشیند .اما موضوع این است که
طرح ،بعد از آنکه در شورای ترافیک تایید
شد ،به شورای شهر آمد .االن هم دغدغههایی
وجود دارد که به شهرداری اعالم میشود تا
بررسی کنند».
وی همچنین اظهار کرد« :شورای شهر
زنگیآباد هم این دغدغه را داشتند که با
اجرای طرح فعلی ،مشکالت بیشتری ایجاد
شود».
وی افزود« :ما هم این مسائل را به
شهرداری منتقل و تاکید کردیم تا طرح بهطور
کامل اجرا نشده ،بازنگری بشود .هنوز هم
فرصت آن وجود دارد».
موسوی اما این بخش از سخنان ایرانمنش
که طرح پس از قطعی شدن به شورا آمده
را نپذیرفت و گفت« :قبل از اینکه طرح در
شورای ترافیک استان تصویب شود ،از طرف
شهرداری به شورا ارائه شد».
قبال تذکر داده بودم
در ادامۀ این اظهارات ،چناریان مجدد
بر موضع قبلی خود پافشاری کرد و گفت:
«شهرداری پس از کارگروه ترافیک ،طرح را
به شورای شهر آورد .این موضوع که برای
تهیۀ طرح ،ترددشماری نشده بود را قبال
هم مطرح کردم .انتقال بار ترافیک به خیابان
شهید رجایی جای اشکال و سوال بود که آن
را گوشزد کردم و گفتم که کوچههای این
محدوده کشش ورود این بار ترافیک را ندارد».
وی افزود« :ولی شهرداری هیچیک از این
دو موضوع را مدنظر قرار نداد».
وی با بیان اینکه در پاسخ به این دغدغهها

نه توضیحی دادند و نه پاسخی ،اظهار کرد:
«کار را شروع کردند و به نظر من ،این طرح
ایراد دارد».
چناریان گفت« :خود بنده هم قبال این
موضوع را گفتهام که یکی از گالیههای
شورای ترافیک این است که چرا پیشنهادات
شهرداری اجرا نمیشود؟».
وی اظهار کرد« :آنچه به جمعبندی
میرسد نباید تغییر کند ولی وقتی نظر
میدهیم و هیچ پاسخی نمیدهند ،الاقل
حرف خودمان را بزنیم تا فردا به ما نگویند
شما که میدانستید ایراد وجود دارد؛ چرا
نگفتید؟».
چناریان با طرح دوبارۀ نگرانی خود از
اجرای طرح فعلی ادامه داد« :بدترین عذر این
است که بگوییم اجرا میکنیم ،نتیجه نداد ،به
نقطۀ اول برمیگردانیم».
سعی و خطا اشتباه است
در ادامۀ این مباحث ،موسوی گفت:
«منظورم این نیست که انتقادات و دغدغهها
را مطرح نکنیم اما اگر قرار است شهرداری
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
طرحی را اجرا کند ،عیب ماست و باید این
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.
موسوی افزود« :اینکه شهرداری گفته
طرح سهراهی را اجرا میکند ،اگر ایراد داشته
باشد ،آن را جمع میکنیم اشتباه است و باید
پاسخگو باشند».
ایرانمنش اما این بخش از اظهارات موسوی
را نپذیرفت و گفت« :کار کارگروه و شورای
ترافیک بیایراد نیست .مصداق آن پنجراه 24
آذر است که در سالهای گذشته طرحهای
مختلفی برای آن مصوب و اجرا میشد ولی
دوباره آن را تغییر میدادند .شهرداری در
برخی مسائل ناگزیر است اینگونه عمل کند».

خبر

رئیس اتاق کرمان مطرح کرد

رتبۀ پایین استان در
شاخصهای توسعۀ پایدار

کرمان ،استان صادرکنندۀ ارزش افزوده است

حمایت از تولید در استان باید جهتدهی شود
گروه اقتصاد :رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه
رتبۀ استان کرمان در بسیاری از شاخصهای توسعۀ
پایدار ،بیستوپنجم به باال است ،گفت« :رتبۀ
کرمان در درآمد سرانۀ خانوار شهری ،سیام و در
درآمد روستایی نیز بیستونهم کشور است که این
موقعیتها با منابع استان همخوانی ندارد».
سیدمهدی طبیبزاده با بیان اینکه حدود ۷۰
یا  ۸۰درصد درآمد مالیاتی استان از معادن استان
است ،افزود« :متاسفانه تکیۀ توسعه و اشتغال استان
بر منابع معدنی است در حالیکه عمر معادن استان
کرمان بیش از  ۲۰سال نیست و از حاال باید برای
 ۲۰سال آینده فکر کرد» .وی در سومین گردهمایی
فعاالن اقتصادی و مسئوالن قضایی استان ،با بیان
اینکه سهم کرمان از شرکتهای دانشبنیان حدود
یک درصد است ،ادامه داد« :میخواهیم با یک
پشتوانۀ قضایی محکم از خروج منابع از استان
جلوگیری شود».
طبیبزاده همچنین خواستار حمایت از تولید و
فعاالن اقتصادی شد و گفت« :عزم جدی در حمایت از
تولید در استان کرمان وجود دارد و باید این حمایتها
را برای بازدهی بهتر جهتدهی 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
از مشکالت بیشتر رهایی دادند لذا باید از این قشر
حمایت شود» .طبیبزاده بر لزوم حمایت از تولید
و فعاالن اقتصادی تاکید کرد و ادامه داد« :منظور از
حمایت ،حمایت از فعالیتهای سالم اقتصادی است
و معتقدم به فعاالنی که به دلیل تحریمها و شرایط
کشور ،دچار مشکالت متعددی شدهاند ،باید کمک
کرد» .رئیس اتاق کرمان با تعریف شاخصهای فضای
کسبوکار ،اظهار کرد« :رتبۀ فضای کسبوکار ایران
در دنیا  ۱۲۸و در خاورمیانه  ۱۴است و متاسفانه
استان کرمان در جایگاه سیام کشور قرار دارد که
به هیچ وجه متناسب با ظرفیتها و منابع این خطه
نیست لذا باید مدعیالعموم در این خصوص ورود
کرده و کمک کند».
وی افزود« :تغییر مرتب قوانین و مقررات باعث
سردرگمی فعاالن اقتصادی و صادرکنندگان شده
و ممکن است که یک بخشنامه سبب بیثباتی
در اقتصاد شود و همچنین تامین منابع مالی از
دغدغههای فعاالن اقتصادی است».
طبیبزاده گفت« :مالیات ،تامین اجتماعی
و قوانین بانکی از چالشهای فعاالن اقتصادی و
تولیدکنندگان هستند ضمن آنکه باید مد نظر داشت
که  ۵۶درصد چالشهای فعاالن اقتصادی مربوط به
بانکها است».
وی با بیان اینکه سرمایهگذار برای سرمایهگذاری
در هر منطقهای در ابتدا به رتبۀ کسبوکار آن
جغرافیا نگاه میکند ،اظهار کرد« :فضای کسبوکار
در استان کرمان تابع عدم آگاهی با قوانین و مقررات
دستگاههای اجرایی ،دستگاه نظارتهراسی و مسایل
فرهنگی است» .رئیس اتاق کرمان با اشاره به اینکه
در همین شرایط یکسان شاهد هستیم که در برخی
از استانها فضای کسبوکار بسیار روان است ،ادامه
داد« :در فضای کسبوکار فقط  ۹درصد قوانین و
 ۳۶درصد مقررات موثر است ولی گاهی مقررات به
گونهای پیچیده میشود که اصل موضوع در این
چنبره گم میشود ،بهطوری که تفاوت نحوۀ اجرای
فضای کسبوکار در استان کرمان  ۵۵درصد است».
سرمایهگذاری
در فرآوری معادن کامل نیست
وی با اشاره به ظرفیتهای گوناگون استان کرمان،
بیان کرد« :با این همه امکانات موجود در استان،
این سوال مطرح است که چرا این خطه ،یک استان
پیشرفته در کشور نیست؟» .طبیبزاده یادآور شد:
«سرانۀ فضای آموزشی در شهر کرمان  ۴.۲مترمربع و
در استان کرمان  ۴.۹مترمربع بوده و این درحالیست
که سرانۀ فضای آموزشی کشور  ۵.۲مترمربع است».

