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4 آبان1401 شهر

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با بیان این که واحدهای صنفی تا چهارم آبان ماه 
در  که   گفت  کنند،  اقدام  خدمات  و  کاال  نرخ نامۀ  درج  به  نسبت  دارند  فرصت  جاری 
تومان جریمه خواهند  میلیون  تا سقف ۱۰  متخلفان  موضوع،  این  نشدن  رعایت  صورت 
شد. ارسالن میری با تاکید بر این که همۀ کاالها و خدمات باید دارای نرخ باشند، افزود: 
»جهاد کشاورزی و سازمان صنعت و معدن باید نظارت داشته باشند و چنانچه تخطی از 
برخورد می شود«. قانونی  موازین  برابر  بگیرد،  در سامانه ۱۲۴ صورت  نرخ های درج شده 

 نصب نرخ نامه 
در واحدهای 
صنفی الزامی 

است 

  ۷۰۰۷۰۰ روستا در استان کرمان فاقد اینترنت هستند  روستا در استان کرمان فاقد اینترنت هستند 
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان کرمان با بیان این که ۷۰۰ روستای باالی ۲۰ خانوار استان کرمان فاقد اینترنت 
هستند، گفت: »در کل ایران حدود ۵ هزار روستای باالی ۲۰ خانوار اینترنت ندارند که ۷۰۰ مورد آن در استان کرمان است«.

حسین ساجدی فر دربارۀ مشکل آنتن دهی تلفن همراه در جاده های اصلی استان نیز بیان کرد: »برای رفع این مشکل، 
مکاتباتی با سازمان تنظیم مقررات مبنی بر بررسی وضعیت آنتن دهی جاده های اصلی استان انجام داده ایم که احتماال قبل از 

سال این بررسی ها به اتمام می رسد. سپس در جهت رفع مشکل محورهای اصلی استان گام برخواهیم داشت«.

خبــر

شدت  به  شاید  گرچه  سیرجان  در  امام علی)ع(  میدان 
میدان  و  انقالب  میدان  و  ژاله  میدان  مثل  میدان هایی 
قدر  آن  اما  باشد  ندیده  حادثه  خود  به  تهران  در  آزادی 
تاریخ  برای خودش  بوده که حاال  شاهد حوادث گوناکون 
از دست  و  و سانحه ها  و خوردها  زد  تاریخ  باشد.   داشته 

رفتن جان ها. 
است.  استراتژیکی   و  مهم  میدان  امام علی)ع(  میدان 
سیرجان  به  اندام وار  نگاه  یک  در  شاید  که  میدانی ست 
بتوان به جرات بتوان آن را گلوگاه شهر سیرجان دانست. 
گلوگاهی که هم راه تنفس شهر و هم مسیر تغذیه ی شهر 
ماست. همه ی کارهای مهم به نحوی با رفت و آمد در این 

میدان گره خورده است.
 از طرفی در مسیر کارگاه های ضبط پسته و باغ های پسته 
است و از طرف دیگر برای رفتن به دانشگاه صنعتی، رفتن 
به پایانه مسافربری و حتا رفتن به میدان تره بار باید گرد 
این میدان دور بزنید. میدانی که هم مرکز سوخت رسانی 
نیز  و  است.  شهر  به  سوخت رسانی   معبر  هم  و  است 
گذرگاهی برای ترانزیت کاالهای اساسی و غیر اساسی از 

شهر و به شهر.
رفتن  حتا  تا  گردشگاه ها  و  سفر  و  جاده  به  رفتن  از   
به  سو  یک  از  حیاتی  و  مهم  گذرکاه  این  آرامستان.  به 
کمربندی جاده تهران  یزد و جاده شیراز متصل است و از 
سوی دیگر با بلوار سردار اهلل دادی به نجف شهر و امامزاده 
علی و بلورد و بافت گره می خورد و با یلوار خلیج فارس به 
حاجی آباد و بندرعباس و با بلوار نماز و بلوار والیت متصل 

به دل شهر است. 
همه ی این ها موقعیت این میدان را پر تردد و خطیر کرده 
است تا مورد توجه و عنایت ویژه ی مسووالن امر بشود اما 
نمی شود! چرا؟ از راهنمایی و رانندگی تا شورای ترافیک 
و شهرداری و فرمانداری و اداره راه و... هیچکس حرفی از 
این میدان نمی زند و دغدغه ای ندارد. با اینکه حتا در چند 

ماه اخیر شاهد اخبار فراوان حوادث بد دور و بر این فلکه ی 
مرغی شکل  تخم  روی  مخصوصا  بودیم.  شکل  تخم مرغی 

بودن این میدان تاکید ویژه دارم . 
این  پیرامون  آمده  پیش  بسیار  مشکالت  وجود  با  ولی 
شاهرگ سیرجان، به نظر می آید مسووالن شهر ما دست 
روی دست گذاشته اند و برای رفع مشکالت عبور و مروری 
و کاهش تصادفات در حاشیه ی این میدان کاری نمی کنند 

و برنامه ای ندارند!
یک میدان هرچقدر هم بزرگ باشد با وجود ایفا کردن این 
همه نقشی که به گردنش انداخته ایم و با این همه کاربری 
و رفت و آمد و اتصال محورهای مختلف به آن ناخودآگاه 
از کارکرد مفید می افتد. مگر می توان برای بلندمدت از یک 
نیست،  و طبقاتی هم  ندارد  و روگذر  زیر گذر  میدان که 
و  داشت  را  بدین سنگینی  ترافیکی ئی  باری  توقع کشش 

خواهان این بود که اتفاق بدی هم نیفتد! 
این  پیرامون  آدم ها  مرگ  به  منجر  حادثه ی  باید  چقدر 
مورد  بیایند؟  خود  به  ما  مسووالن  تا  بیفتد  اتفاق  میدان 
تا  بندرعباس  مسیر  کل  سیرجانی  خانواده های  که  بوده 
سیرجان را سالم طی کرده اند و تا به این میدان رسیده اند 
است .  شده  تلخ  کام شان  به  سفر  و خوشی  کرده  تصادف 
ایراد  میدان  این  به  ورودی  محورهای  که  گویاست  خود 
نور  و  الزم  دهنده ی  هشدار  عالئم  فاقد  و  دارند  هندسی 
معاون  از  ما  مسئوالن  اما  هستند.  هم  کامل  روشنایی  و 
قدری  آن  باید  و...  شهرداری  و  شورا  تا  فرماندار  عمرانی 

متوجه  و  کنند  دلسوزی  و  باشند  داشته  دانش  و  درایت 
دست  باید  میدان  این  مشکالت  رفع  پیرامون  که  بشوند 
به کاری بزنند، انگار برایشان مهم نیست چه بر سر شهر 
می آید! ولی اگر روزی دامن خودشان را بگیرد چه؟ هرچه 
باشد خودشان هم دارند در این شهر زندکی می کنتد. پس 
که  کرده اند  غفلت  فقط  و  نیست  مقصودشان  در  تعمدی 
بهتر است بیدارشان کنیم. هنوز دیر نشده. باید کاری کنند 
کوچک  کاری  کم  دست  نباشد.  نباشد،  هم  کارستان  که 
از  آرامستان  مسیر  کرده  جدا  وعده ی  کردن  عملی  مثل 
محورهای این میدان توسط شهرداری که مشخص نیست 
چرا به باد فراموشی سپرده شد؟ در این سال ها می بایست 
حول این میدان خیلی کارها می شد که نشد. مثال به جای 
طرح های خسارت بار و شکست خورده  و پرهزینه ای مثل 
احداث زیرگذر-روگذر مکی آباد، که آخرسر موجب از بین 
خروارها  زیر  به  بیت المال  پول  رفتن  و  مردم  حق  رفتن 
خاک شد، آیا بهتر نبود طرح احداث و ایجاد یک میدان 
طبقاتی در فلکه پلیس راه یا همان میدان امام علی پیگیری 

بشود؟  
بودجه اش نبود، در یک چشم انداز بلند مدت هم توان آغاز 

نقشه ریزی و برنامه ریزی نبود؟
بر  نحوی  به  پای شرکت های درشت معدنی که هرکدام 
بار ترافیکی این میدان افزوده اند را نیز نمی شد به پروژه ی 

اصالح مشکالت میدان کشاند و بودجه را تامین کرد؟
زودتر  نبود دست کم هرچه  هم  آیا شدنی  هیچ،  این  یا 

کمربندی شاهد جا به جا شود؟
ناکارآمدی که شاخ و دم ندارد. این ها همه نشان ناکارآمدی 
مسووالن شهر ماست که نه در گذشته پیرامون مشکالت 
تجمیع این همه نقش و انداختن آن به گردن یک میدان ، 
فکری شده و نه برای آینده ی این میدان و کور شدن گره 
ترافیکی روز افزون آن پیش بینی ئی می شود!  یعنی دانش 
فنی و علمش در مسووالن شهر ما نبود؟ عقلش هم نبود؟! 
آه گفتم عقالنیت و نسبتش با مدیریت شهری در کشور 

ما؟ راستی که چه کیمیای نایابی!

نگاهی به پرخطر شدن بیش از پیش میدان امام علی سیرجان؛

میـدانداِرسانحـه!
 نیاز به طبقاتی شدن میدان پلیس راه سیرجان 

      حسام الدین اسالملو

  ولـی با وجود مشـکالت بسـیار پیش آمـده پیرامون 
این شـاهرگ سـیرجان، به نظر می آید مسـووالن شـهر 
ما دسـت روی دسـت گذاشـته اند و برای رفع مشـکالت 
عبـور و مـروری و کاهـش تصادفـات در حاشـیه ی این 

میـدان کاری نمی کنند و برنامـه ای ندارند!

  عکس ها: سید محسن فروزنده
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آهن آالت دست دوم و 
انواع ضایعات

 شما را با باالترین قیمت 
در محل  خریداریم.
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ئی ا خد

جوشکـاری سیــار
َفنس ِکشی- تعمیر در و پنجره - اجرای سایه بان و...

09135320842-09132794372

رپرتاژ اداره برق

از  یک نیـروی کار خانــم 
با روابط عمومی باال 

برای همکاری 
در دفتر مشـــاور  امالک 

 )حوالی مسکن مهر نجف شهر(
  دعوت به عمل می آید:

0913   145   4027   

از  یک منشی خانــم 
با روابط عمومی باال 

برای همکاری 
در دفتر  فروش کولرهای گازی و 

جاروی مرکزی 
  دعوت به عمل می آید:

0913   945   4731   


