روند افزایشی دما
در استان کرمان
طی هفته جاری

گفتار نو :کارشناس پیش بینی هواشناسی استان کرمان اظهار کرد :آسمان استان صاف تا کمی ابری
است و گاهی افزایش ابر و وزش باد را خواهیم داشت .یاوری درباره وضعیت جوی استان کرمان افزود:
دمای هوای شهر کرمان صبح امروز  ۲۰درجه سانتیگراد بود و پیش بینی می شود در گرم ترین ساعات
به  ۳۵تا  ۳۶درجه برسد .وی تصریح کرد :الله زار با دمای  ۱۶درجه خنک ترین نقطه و منوجان روز
گذشته با دمای  ۴۸درجه گرم ترین نقطه استان بود .کارشناس پیش بینی هواشناسی استان کرمان در
پایان بیان کرد :طی هفته جاری روند افزایشی دما را در استان کرمان داریم.

گروه شهر

روز گذشته پلیس اماکن سیرجان در میدان
جدید ترهبار مشغول ابالغ بود .ابالغ اخطاریهای
از دادستان سیرجان خطاب به کسبهای که در
محوطهی میدان مشغول کسب و کار شدهاند و در
هیچ غرفهای مستقر نیستند .به گفتهی زنداقطاعی
بازرس پلیس اماکن ،این کسبه در زمره قانون منع
سدمعبر محسوب میشوند و در صورت تکرار با
آنها برخورد خواهد شد.
در مقابل تانوردی یکی از کسب ه که همگام تقسیم
غرفهها سرش بیکاله مانده ،فریاد دادخواهیاش
بلند شد« :میگویید ما چه کار کنیم؟ بریم دزدی؟
از کجا نان بخوریم؟» در مقابل اما بازرس پلیس
اماکن -که توسط یک پلیس مسلح و رییس جدید
صنف میوه و ترهبار همراهی میشد -شانه به باال
انداخت که تنها مجری قانون است و اگر کسی
شکایتی دارد به مراجع قضایی برود.
معترضان صنف میدان جدید تره بار میگویند:
بیشتر از ده سال پیش از همهی ما غرفهداران
میدان تره بار قدیم مبلغ یکسانی برای دادن یک
غرقه در میدان جدید گرفتهاند .غرفههایی که قرار
بوده همگی در موقعیتی تقریبا یکسان طراحی و
عرضه شوند اما بعدها با رانت و پارتی پای برخی
مسووالن ادارهها و افراد سفارش شده به این پروژه

شهر
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سارق فرا استانی یک خودرو ازحاجی آباد در سیرجان دستگیر شد

فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان افزود :ماموران کالنتری  ۱۷با حضور فوری در محور حاجی آباد سیرجان خودروی مسروقه را شناسایی و
متوقف کردند که مشخص شد سارق آن اهل استان گیالن بوده و این خودرو را از شهر حاجی آباد به سرقت برده است .وی اظهار داشت :در پی
اعالم مرکز مانیتورینگ استان کرمان مبنی بر تردد یک دستگاه وانت مزدا  ۲کابین سرقتی در محور بندرعباس  -سیرجان بالفاصله ماموران به این
محور اعزام شدند .ایران نژاداظهار داشت :این سارق که گرفتار اعتیاد و دارای  ۱۰فقره سابقه سرقت خودرو از استان های مختلف نیز بود به منظور
انجام بازجویی و تحقیقات تکمیلی به پلیس آگاهی منتقل شد.

تنش در میدان جدید ترهبار؛

از قلم افتادهها

باز شده و غرفههای خوب میدان را میان خودشان
تقسیم کردهاند برای مثال به من غرفهدار قدیمی
که ده سال پیش پول دادهام غرفهای دادهاند در
حاشیهی میدان که حتا حریم ورودی آن رعایت
نشده و در دیدرس هم نیست .اما آدمهایی را از
بیرون صنف ما وارد کردهاند و با اینکه خیلی بعدتر
از ما و چند سال دیرتر پول غرفه را واریز کردهاند
اما غرفههای بهتر را گرفتهاند! االن هم بروی
غرفهشان ،هنوز راه نیفتاده و درگیر دالل بازی
بر سر فروختنش به قیمتی گزاف هستند یا اینکه
میخواهند با قیمتی خیلی باال کرایه بدهند».
به تانوردی میگویم اگر شمارهگذاری را در نظر
نگیریم ،در ظاهر امر به نظر میرسد همهی غرفهها
در موقعیت تقریبا یکسانی نسبت به محوطه قرار
دارند .پس اعتراض شما به چیست؟
او به چهار قطعه زمین پرت افتاده در چهار طرف
میدان جدید اشاره میکند« :ببین .هر چهار نبش
میدون زمینهاش پرت افتاد ه و حریمشان توسط

غرفههای مجاور به یغما رفته است! معلوم نیست
مهندس طراح و نقشهکش این میدان چه کسی
بوده؟ چهار قطعهی بزرگ در چهار طرف میدان
جدید پشت دو غرفهی مجاورشان قرار گرفتهاند.
محاسبهی ورودی این چهار قطعه آن قدر غلط
بوده که حتا دو غرفه راست و چپ هر کدام از این
چهار قطعه روزها درگیر حریم کسب و کارشان
هستند و موقع چیدن صندوق یا توقف کامیون
با هم اختالف پیدا میکنند و همدیگر را به نقض
حریم یکدیگر متهم میکنند».
این میانه یکی از رانندگان کامیون هم گالیه دارد
که در میدان ترهبار هیچ جایی برای دستشویی
رفتن ،شستن دست و صورت و استراحت رانندگان
و خریداران پیشبینی نشده است ».دهشیری یکی
دیگر از معترضان برای تایید به میان حرف او
میپرد« :چون ترسیدن با تغییر دولت دستشان
رو بشود و زدوبندهایشان علنی بشود ،درست در
گرماگرم انتخابات ،شبانه و بیمقدمه میدان قبلی

خبــر

عکس :سید محسن فروزنده

را تخلیه کردند و به میدان هنوز تکمیل شدهی
جدید آمدند .نگاه کن یک کانال استاندارد آب و
فاضالب طراحی نشده .نبود سطح زباله که جای
خود دارد .اجناس من هنوز در غرفهام در میدان
قبلی روی دستم مانده و توی سردخانه است .اینجا
هم که غرفه ندارم عرضهشان کنم .تکلیف جنس
من چه میشود؟»
دهشیری برگی رو میکند که اتاق اصناف صادر
کرده و جواز ساخت غرقه در میانهی محوطهی

میدان تره بار جدید را به او و سه معترض دیگر
دادهاند .او میگوید« :زمانی که شیخ محمودآبادی
فرماندار سیرجان بود ،متوجه تخلفات و رانت در
ماجرای تقسیم غرفههای میدان جدید تره بار
شد و دستور داد به ماها در میانهی میدان غرفه
داده شود و آن زمینهای پرت تبدیل به نمازخانه
و استراحتگاه و انبار و ...شوند اما با رفتن شیخ
دستور او هم به فراموشی سپرده شد .کار به جایی
رسیده که به ما به خاطر مستقر شدن در زمینی که

برگ واگذاریاش به ما را اصناف امضا کرده ،هشدار
میدهند و به بهانهی رفع سد معبر میخواهند بار
و بندیلمان را از جلوی غرفهی رییس صنف میدان
ترهوبار بردارند!»
دهشیری که خودش جانباز است؛ آستینش را باال
میزند که دست ترکش خوردهاش را نشان بدهد.
میگوید« :مسووالن برای توجیه ناحقیهایی که
در تقسیم غرفهها انجام دادهاند و زد و بندهایی
که کردهاند از آبرو و اعتبار اجتماعی جانبازان و
ایثارگران عزیز مایه میگذارند و میگویند همهی
افراد اضافه شدهی جدید به صنف غرفهداران میدان
جدید ترهبار از ایثارگران هستند .درحالی که پشت
پرده منافع مسووالن ادارههای(...و )...درمیان است
و این میان اعتبار ایثارگران به حراج گذاشته شده.
وگرنه من خودم هم جانبازم و هم سابقهی طوالنی
در صنف ترهبار دارم .حاال کو غرفهام؟»
مرتضا قنبری رییس سابق میدان ترهوبار به همراه
اسکندری دیگر معترض میدان هم به جمع
میپیوندد .این دو نیز از غرفهداران بنام این صنف
بودهاند که حاال در میدان جدید سرشان بیکاله
مانده است .آنها معترضاند که با وجود سابقهی
زیادشان در صنف میوه و ترهبار از قلم افتادهاند
و حق و حقوقشان پایمال شده است .آنها از
مراجع شهرستان و استان ناامید شده و میخواهند
شکایتشان را به مراجع قضایی پایتخت ببرند.

درخت میخواهیم چه کار !؟

اخیرا درختان خیابان مالکاشتر از گلو بریده
شدند ،به اسم هرس! سازمان پارکها و فضای
سبز شهرداری مقصر باشد یا اداره برق ،در اصل
قضیه فرقی نمیکند .اینکه صدها نهال سالهای
دور در سیرجان کاشته شده تا ریهی این شهر
غبارآلودهی معدنی باشند و سایهسار تابستان
گرم این شهر کویری اما حاال که درختان بزرگی
شده ،قد کشیده و زیبا و برافراشته شدهاند و
هنگامهی ثمر است ،درست در وسط گرمای
طاقت فرسای تابستان؛ بیایی همه را از گلو
ببری؟! کدام عقل ناقصی این دستور را داده.
چرا؟!
تازهترین نمونهی این شاهکار هم خیابان

نقـــد
با تخفیف ویژه

ابومسلم است .وقتی از کارگران در حال هرس
میپرسم چرا وسط این آفتاب سوزان خیابان را
بی سایهسار میکنید و زیبایی و پاکی هوا را از
شهر میگیرید ،ادعا میکنند که به خاطر مبارزه
با آفت این درختها را سربری میکنند!
اما دروغ بودن این ادعا وقتی برایت آشکار
میشود که مثال در بلوار ماک اشتر درختان
وسط بلوار دچار آفت نشدهاند و تنها درختان
سمت پیادهرو به طرز زشتی بریده شدهاند.
وقتی دقیقتر نگاه میکنی متوجه وجود
کابلهای برق میشوی؟! این یعنی درختان
تنها به خاطر وجود کابل برق سربری شدهاند
و نه آفت .آن هم در فصلی که مناسب هرس

درخت نیست.
یکی از همشهریان در همین باره پیام داده:
«حیف این بلوار زیبا .چرا توی سیرجان یاد
گرفتهایم فقط صورت مساله را پاک کنیم؟
خب کابلهای برق را جا به جا کنید .چقدر باید
هزینه کرد که یک درخت توی این بی آبی رشد
کنه؟» یکی دیگر از همشهریان نوشته« :االن
به اداره برق بگی ،از کمبود بودجه میناله!
بودجهها کجا میرن؟ راستی چرا جان درخت
و جانور و انسان در این کشور ثروتمند ارزشی
ندارد؟ گلگهر تو نمیتونستی بودجهی جا به
جایی کابلهای جلوی شهرک خودت رو بدی
که دست کم این بال رو سر درختهای بلوار

شرایط فــروش ویــژه

تاسیسات رادین

مالک اشتر نیارن!» و دیگری نوشته :وقتی در
سرزمین کوتولهها که زندگی میکنی اگر قد

برافرازی،
میکنند.

بیرحمانه

کوتاهت
عکسها :سید محسن فروزنده
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