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مهر: رئیس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان گفت: دمای کرمان از فردا افزایش پیدا 
می کند و در گرم ترین ساعات به ۳۶ درجه سانتیگراد خواهد رسید. وی با اشاره به اینکه مجدداً شاهد افزایش 
دمای هوا طی هفته جاری در استان کرمان خواهیم بود، اظهار کرد: دمای کرمان از فردا افزایش پیدا می کند 
و در گرم ترین ساعات به ۳۶ درجه سانتیگراد خواهد رسید. گرمای هوا تا پایان هفته ادامه دارد. حبیبی با بیان 
اینکه وزش باد نسبتاً شدید به همراه گرد و خاک در شرق استان پدیده غالب جوی  است، ادامه داد: بقیه مناطق 
استان جو آرامی خواهند داشت و از اواخر وقت امروز به تدریج از شدت وزش باد در شرق استان کاسته خواهد شد.

هوای  استان 
کرمان گرم 

می شود

 ۵ مجتمع قضایی تخصصی در استان کرمان راه اندازی شد 
رئیس کل دادگستری استان کرمان از راه اندازی پنج مجتمع قضایی تخصصی در راستای تحقق اهداف سند تحول قوه قضائیه در استان 
خبر داد. یداهلل موحد  اظهار داشت: شهید بهشتی معمار قانون اساسی و بنیانگذار قوه قضائیه در کشور است. وی با بیان اینکه در گام دوم 
انقالب اسالمی قرار داریم و رهبر معظم انقالب از قوه قضائیه در گام دوم انقالب انتظاراتی دارند افزود: سند تحول دستگاه قضایی کشور 
توسط آیت اهلل رئیسی تنظیم و ابالغ شد و این سند آسیب ها و موانع این حوزه را شناسایی و در حال برطرف کردن این آسیب ها برای اجرای 
عدالت است.وی گفت: در مرکز استان کرمان ظرف سه سال گذشته تاکنون پنج مجتمع قضایی تخصصی خانواده، مواد مخدر، اقتصادی، 

شوراهای حل اختالف و تصادفات تأسیس شده است. 

همین چند سال پیش بود که اعالم شده سیرجان  
کامیون ممنوع شده است. بعد از آن با وجود در 
برای  شهر  از  خارج  پارکینگ  شدن  گرفته  نظر 
خودروی  رانندگان  از  بسیاری  باز  کامیون ها، 
تا  می شدند  کوچه ها  وارد  عادت  طبق  سنگین 

تریلی خود را جلوی در خانه شان پارک کنند. 
آن زمان با اینکه برخورد پلیس قاطع تر از اکنون 
بود اما با این حال سخن تازه در همان فضا از تیتر 
استفاده  شده«  ممنون  کامیون  »سیرجان  طنز 
ممنوعی  کامیون  طرح  اعالم  تاریخ  از  کرد. 
از  سیرجان  حاال  و  گذشته  سال  چند  سیرجان 
برزن  و  کوی  در  شده  رها  کامیون های  فزونی 

تبدیل به شهر واویال شده است!

سیرجان کامیون ممنون شده!! 
به گوشه ی  و گوشه  فضاهای سبز ها  دور  تا  دور 
و  تریلرها  سیرجان  در  خیابان ها  و  کوچه ها 
کامیون ها پارک کرده اند. باالشهر و پایین شهر هم 
ندارد. حتا به صرفا پارک کردن هم اکتفا نکرده 
کامیون ها  این  مالکان  که  می شود  دیده  بارها  و 
خود  سنگین  ماشین  شست وشوی  مشغول 
جلوی در خانه شان مشغول هستند و یا مبادرت 
و  کوچه  در  کامیون  تعمیر  و  روغن  تعویض  به 
فضای مسکونی می کنند! بدون توجه به اینکه چه 
مزاحمت هایی برای همسایه ها و دیگر شهروندان 

ایجاد کرده اند!
در  میرداماد  خیابان  ساکن  همشهریان  از  یکی 
همین باره می گوید: »دل مان خوش است محله ی 
آرام و ساکتی خونه خریدیم و روبروی فضا سبزیم. 

جرات نمی کنیم بچه مان را توی این پارک برای 
تا دورمان را تریلی ها گرفته اند.  بازی ببریم. دور 
مشغول  مرتب  و  نمی کنند.  پارک  که  هم  فقط 
تازگی ها  هستند.  هم  الستیک  و  رینگ  تعویض 
بس  از  شده.  آراسته  نیز  سبزه  به  بوده،  گل  که 
کسی چیزی به شان نگفته تراکتورشان را هم برای 
تعمیر گذاشته اند زیر سایه ی یکی از درخت های 

فضا سبز!«
یافته  عمومیت  طوری  سیرجان  در  مشکل  این 
که مختص شهرک های اطراف و حاشیه ای مثل 
شهرک سی بی جی و مکی آباد و... هم نیست که 
بتوانیم بگوییم حاال چهارگوشه ی شهر از کنترل 
راهنمایی و رانندگی خارج شده و به قولی از دست 
از  و  محله های شهر  بلکه همه ی  است.  رفته  در 
جمله مرکز شهر با این مشکل دست به گریبان 
باره  این  در  هم  رانندگی  و  راهنمایی  و  شده اند 
متاسفانه  که  استیصالی  است.  شده  مستاصل 
راهنمایی  نمانده.  هم  قانون  یک  همین  مختص 
قانون  رعایت  برای  فقط  نه  سیرجان  رانندگی  و 
کامیون ممنوع بودن شهر که برای رعایت بسیاری 
انفعال  به  رانندگی  و  راهنمایی  قوانین  از  دیگر 

دست  روی  دست  گفت  می توان  عمال  و  گرایید 
گذاشته است.

 بی توجهی راهنمایی و رانندگی
چند سال است که راهنمایی و رانندگی سیرجان 
آیت اهلل  و  امام  خیابان  دو  در  را  حضورش  تنها 
دو  در  واقع  در  می گذارد.  نمایش  به  سعیدی 
خیابان پرتردد به مردمی که ناچار به توقف های 
نا به جا و پارک دوبله هستند، تذکر می دهد یا 
جریمه می کند. اما عمال باقی خیابان های شهر به 

امان خدا رها شده اند.
 بی مباالتی در توقف وسط خیابان، عبور خطرناک 
زرد  چراغ شان  که  چهارراه هایی  از  پرسرعت  و 
است، دور دور زدن های همراه با ویراژ و کشیدن 
الیی و دستی همه و همه از جمله مواردی هستند 
که در سیرجان زیاد مشاهده می شوند و برخورد 
رانندگی  و  راهنمایی  سوی  از  هم  قاطعانه ای 
دیده نمی شود. در همین باره یکی از همشهریان 
یک  خریدن  برای  که  بود  شب  »آخر  می گوید: 
داروی ضروری ناچار راهی یکی از داروخانه های 
شبانه روزی شهر شدم. موقع برگشتن چند جوان 
با سه خودروی لوکس، اول ورودی بلوار ولی عصر 

از سمت سیدجمال را بسته بودند و حتا با خیالی 
تخت پیاده شده بودند و مشغول محفل کردن هم 
بودند! وقتی اعتراض کردم که چرا راه را بسته اند، 
با پرخاش به سمت ماشینم دویدند و من هم از 
ترس گریختم. مجبوری پا روی گاز گذاشتم و از 
بزرگی  بخش  گرچه  کردم.   فرار  دیگری  مسیر 
ضعف  به  مربوط  سیرجان  ترافیکی  مشکالت  از 
فرهنگ رانندگی در شهر ما است و کار بنیادین 
رسانه ای می طلبد و کم کاری را متوجه مسووالن 
فرهنگی شهر می کند اما با این حال بار مسئولیت 
و   نظارتی  نقش  و  رانندگی  و  راهنمایی  از  را 

بازدارندگی اش برنمی دارد.
هفته ی پیش برای طرح همین ابهام ها و سواالتی 
موبایل  شماره  با  پالک  تعویض  پیرامون  دیگر 
تماس  سیرجان  رانندگی  و  راهنمایی  فرمانده 

به  را  پاسخگویی  پاک ایزدی  اما سرهنگ  گرفتم 
زمان دیگری موکول کرد. 

پاک ایزدی در آخرین نشست رسانه ای خود، در 
پیرامون همین مشکالت، قول  به سواالت  پاسخ 
حضور پررنگ خودروهای مجهز به دوربین ثبت 
تخلفات را داده بود و حاال مشخص نیست که آیا 
این طرح به اجرا در آمده و اگر آمده چه تعداد 
از این نوع خودروها در سیرجان مشغول شده و 
آیا جوابگوی ثبت تخلفات این حجم از خودرو در 
این تعداد زیاد خیابان تو در توی سیرجان هستند 

یا نه؟
توضیحات  و  دیدگاه ها  تا  است  آماده  تازه  سخن 
محترم  ریاست  و  انتظامی  محترم  فرماندهی 
منعکس  و  دریافت  نیز  را  رانندگی  و  راهنمایی 

نماید.

بافت  از  که  است  خانه ای  تنها  عکس  این 
جا  به  سیرجان  چپقی  بادگیر  اطراف  قدیم 
زیبا  طاق های  با  گنبدی  خانه ای  است.  مانده 
بادگیر  نبش کوچه ی  ویژه درست  آجرکاری  و 

چپقی. 
این خانه متعلق به خانواده ی فاطمی نسب است 
تهران  ساکن  که  خانه  وارثان  شده  شنیده  و 

قیمت  به  را  ملک  این  فروش  قصد  هستند 
کارشناسی شده دارند. 

میراث فرهنگی که مشخصاً برای خانه های ثبت 
شهرداری  که  حاال  اما  ندارد  بودجه  هم  شده 
و  خانه ها  تملک  و  خرید  مشغول  سیرجان 
نبود  بد  است،  بادگیر چپقی   اطراف  زمین های 
بادگیر  که  خانه  ای  اصل  تخریب  جبران  برای 

مجد  دکتر  )خانه  داشته  قرار  آن  در  چپقی 
فاطمی نسب ها  خانه ی  خرید  به  اقدام  رضوی( 

کند. 
خانه ی  ساخت  تاریخچه ی  هرحال  به 
ساخت  تاریخچه ی  با  دوره  هم  فاطمی نسب ها 
و سال  قولی هم سن  به  و  بوده  بادگیر چپقی 
معماری  و  مصالح  بافت  نظر  از  هستند.  هم 

دارد  جا  بنابراین  دارند.   کامل  مشابهت  نیز 
درست  که  خانه   این  سیرجان  شهرداری  که 
تملک  نیز  را  است-  بادگیر  کوچه ی  نبش  سر 
می کرد تا این کوچه از بادگیر تا خانه ی مذکور 
در آینده برای سیرجان تبدیل به یک مجموعه 
دستی  صنایع  و  گردشگری  کامل  محوطه ی  و 

بشود. 

راهنمایی و رانندگی و جوالن کامیون ها در شهر؛ 

سیرجان شهر واویال

       حسام الدین اسالملو

  عکس : سخن تازه

فامیل نزدیک بادگیر چپقی

بیش از 100 مدل انواع مبلمان راحتی، کالسیک، اِل و سلطنتی تولیدی و بازار مبل امام علی )ع(

 میـــز و صندلی هــای باغــــــــی و ویالیـــی

تاب های ریلکسـی و تابهای سه نفره باغی و ویالیــی

میز LCD تمام MDF به قیمـت درب کارخانــــــه

 لطفا و حتما قبل از خرید 

قیمت ها را مقایسه کنید

تعطیل و روزاهی جمعه  باز هستیم
ایام 

 سرویس چوب کامل ویژه جهیزیه عروس شامل؛

رختکن،جاکفشی
پا تختیمیز جلو مبلیمیز ناهارخوری

کمد لباسی

بوفه بزرگ

تشک طبی فنری سرویس خواب
میز آرایش مبـــل

در این شرایط اقتصادی هوای شما را داریم شرایط نقد و اقساط به مدت محدود

 انتهای بلـوار اصلی حجــت آبــاد  
     تلفـن تماس : 

0 9 1 2 4 1 5 8 0 0 همگی یکجا : 24/500/000 تومان1

شرایط فــروش ویــژه

تاسیسات رادین نقـــد
با تخفیف ویژه

اقسـاط
بدون بهره

پکیج، رادیاتور، آبگرمکن، اسپلیت، هود، سینک، گاز، فـر

شیرآالت اهرمــی و چشمـــی، توالت ایرانـــی و فرنگــــی

)B.T.S( لولـــه و اتصاالت پنج الیـه نیوپایپ و بی تی اس

وان، جکـــوزی، روشویـــی، اکسسوری حمــام و سرویـس
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