
ایسنا: رییس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان بیان کرد: از)۱۷ خرداد( تا سه 
روز آینده در ساعات بعدازظهر رشد ابر و وقوع رگبار و رعد و برق و بارش احتمالی تگرگ در 
مناطق جنوب غرب و ارتفاعات مرکزی استان کرمان پیش بینی می کنیم. »حمیده حبیبی« 
گفت: دما در این هفته تغییرات محسوسی نخواهد داشت، گفت: از هفته آینده هوای استان 
کرمان گرمتر خواهد شد. وی از وقوع وزش باد و خاک در استان خبر داد و اظهار کرد: از امروز 
به طور متناوب تا روزهای پایانی هفته وزش باد و گرد و خاک در بسیاری از مناطق استان و 

افزایش غلظت ریزگردها در برخی مناطق دور از انتظار نیست. 

احتمال بارش 
تگرگ در 

جنوب غرب 
استان کرمان

ارتقای ایمنی راه ها و کاهش ۱۹ درصدی تلفات جاده ای کرمان
خبــر

ایرنا: توجه جدی دولت به حوزه راهسازی کرمان به ویژه با تخصیص ۲ هزارمیلیارد تومان طرح در حوزه راه و شهرسازی و 
همچنین ۸۲۳ میلیارد تومان پروژه در حال اجرای استان و فعالیت های راهداری عالوه بر ارتقای زیرساخت ها، موجب کاهش ۱۹ 
درصدی تلفات جاده ای طی یکسال گذشته در این استان شده است. محور کرمان - ماهان - بم پرتلفات ترین محور استان کرمان 
در ۱۱ ماهه سال گذشته است و پس از آن سه راهی بهرامجرد - بافت، باغین - سیرجان، سیرجان - شهربابک در رتبه های بعدی 
قرار دارند. وی با اشاره به میزان تلفات جاده ای در نقاط حادثه خیز عنوان کرد: ۱۲۵ نقطه پرحادثه در استان کرمان طی یک سال 

گذشته شناسایی شد که ۶ نقطه آن پرتصادف است.
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بسیاری از مردم به منظور کمک به مهار شیوع کرونا در خانه ها 
به  را  افسردگی ها در جامعه  و  نگرانی ها  اقدام،  این  مانده اند. 
طور چشمگیری افزایش داده است. بدیهی ست که مردم برای 
رهایی از چنین نگرانی هایی نیازمند رفتن به یک مکان امن 
نظیر پارک ها و فضاهای سبز هستند، اما قرنطینه ها، آن ها را 
از حضور در چنین مکان هایی محروم کرده است. بستن کامل 
پارک ها و فضاهای سبز، بر روی مردم می تواند تبعات جبران 
پروتکل های  رعایت  باشد. شاید  داشته  به همراه  را  ناپذیری 
نگه  تمیز  و  ضدعفونی  و  اجتماعی  فاصله  رعایت  بهداشتی، 
در  زدن  قدم  دقیقه  چند  برای  تنها  بتواند  پارک ها،  داشتن 
پارک ها  پاکیزگی  از  صحبت  گاه  هر  کند.  بی مانع  را  پارک 
می شود، اولین چیزی که به ذهن ما خطور می کند نبودن زباله 
و نظافت فضای سبز است. به لحاظ ظاهر اکثر پارک های شهر 
پاکیزگی کافی دارند اما نکات ریز و قابل تاملی هم وجود دارد 
که متاسفانه به راحتی از کنار آن می گذرند. اهمیت بازی در 
سنین کودکی را همه ی ما کم و بیش می دانیم و کودکان نیز به 
دلیل کالفگی از محیط بسته ی خانه و نیاز به بازی های متفاوت 
عالقه خاصی به پارک و اسباب بازی های موجود در آن نشان 

می دهند.
کرونا ، راه گریزی برای ناپاکی ها

مستقیم  تماس  در  زیاد  که  وسایلی  کرونا  بیماری  شیوع  با 
با دست هستند مثل موبایل یا صفحه کلید رایانه به عنوان 
کنید  تصور  حال  می شوند،  شناخته  وسایل  آلوده ترین 
آن  با  پارک  در  کودکان  که  بازی هایی  اسباب  دستگیره ی 
بازی می کنند چقدر می توانند آلوده به میکروب های متعدد 
باشند. متاسفانه اکنون شاهدیم که در پارک های شهرمان این 
وسایل تمیز و ضدعفونی نمی شوند و شاید فقط بارش باران 
تا حدودی به پاکیزه شدن شان کمک کند! برخی خانواده ها 
گهگاهی فرزندان خود را با رعایت پروتکل های بهداشتی به 
پارک ها و فضاهای سبز می برند تا  برای ساعاتی هیجان را 

در کودکان خود زنده کنند.
 اما متاسفانه، وضعیت نابسامان و کثیف پارک ها خانواده ها را 
از چنین اقدامی منصرف می کند. چرا که با کثیف نگه داشتن 
سرسره ها و تاب ها و وسایل بازی در پارک ها و احیا نکردن 
که  شده اند  باعث  ناخواسته  فضاها،  این  تخریب  و  چمن ها 

شهروندان از بهترین راه حل درمان ریه های 
استنشاق  یعنی  کرونا،  ویروس  به  درگیر 

اکسیژن محروم شوند.
پارک؛ بی چمن، بی کودک، کثیف

مدتهاست آلودگی و کثیفی پارک ها، گالیه ی 
میان  در  خانواده هاست   از  زیادی  تعداد 
دیدیم  را  پدری  شهرمان،  از  پارکی  خلوتی 
که شتابان دست فرزندانش در دستش است 
و در حال خروج از پارک. می گوید: »بعد از 
مدت ها تصمیم گرفتیم که بچه ها را به پارک 
بیاوریم. سالمتی فرزندم مهم تر از بازی است 
بچه ام را با اصرار و خواهش به اینجا می آورم.

سر  کثیف  وسایل  این  روی  که  بار  هر  اما   
حرص  فقط  من  می آید  پایین  و  می خورد 
دستش  که  می دهم  تذکر  دائم  و  می خورم 
وقتی  نبرد  چشمش  نزدیک  یا  دهان  در  را 
دستان بچه ام را می بینم کامال مشخص است 
سالمتی  نمی شوند  نظافت  وسایل  این  که 
فرزند مهمترین دغدغه والدین است و نباید 
از کنار آن  با بی توجهی به نکات بهداشتی 

گذشت.
او می گوید: به وسایل بازی داخل پارک نزدیک بشوید، ببینید 
از کثیفی رنگ  زرد سرسره، قهوه ای شده است. چطور بعد از 
این همه مدت، یک شستشوی اساسی این وسایل را نداده اند. 
بایست  می  می آید  نظر  به  اخیر،  بیماری های  این  وجود  با 
ضدعفونی وسایل خیلی بیشتر از قبل انجام شود نه این که 
همه چیز به حال خود رها شود و روز به روز بر کثیفی آن ها 

اضافه تر شود که حتا نتوان به آن ها نزدیک شد.
 فقط این کودکان کار بودند که می آمدند و بازی می کردند 
کثیفی  به  و  لمس  را  وسایل  روی  چرک های  الیه   الیه  و 
فرزندم  که  دهم  می  ترجیح  اوقات  برخی  افزایند.  می  آن 
کمی قدم بزنند و بدوند و سریع پارک را ترک کنیم، چون 
امکان مریضی شان به واسطه ی این آلودگی ها بیشتر احتمال 

می رفت.
مأمنی ساختیم برای ولگردها

معتادان  استتار  تحت  پارک  کل  »انگار  می گفت:  دیگری    
کودکم  تا  شدیم  پارک  وارد  که  زمانی  از  باشد.  ولگردان  و 

نگاه می کردیم، معتاد و  به هر طرف که  بازی کند،   کمی 
ولگرد بود که به چشم می خورد. کم کم نمایان می شدند. 
دایما از پشت نیمکت یا درختان یا نمازخانه، چشمانی دنبالت 
می کرد. ترس تمام وجودم را گرفته بود و قبل از اینکه فرزندم 
متوجه موضوع شود، سریع پارک را رها کردیم و رفتیم. باید 
کمی در مورد این وضعیت پارک ها رسیدگی شود. انگار که 
مردم را از رفتن به پارک ها ممنوع کرده اند تا جای امنی برای 

این قشر طرد شده از جامعه، باز کنند.
 واقعا این وضع برای شهری مثل سیرجان تاسف انگیز است. 
باعث  بوستان ها،  به  رفتن  ممنوعیت  و  قرنطینه  اینکه  مثل 
روز  به  روز  و  شوند  رها  خود  حال  به  مکان ها  ان  که  شده 
بر چرک های آن افزوده شود و هیچ نظارتی بر آن ها نشود. 
چون کسی نیست که به این مکان ها بیاید و گزارشی از بابت 
نواقص آن به مسووالن اطالع دهد اما باید خود مسووالن به 

فکر باشند و مرتب سرکشی کنند.«
چهره های نازیبای پارک ها

داخل  که  بهداشتی  سرویس  سمت  به  اشاره  با  یکی،  آن  و 

پارک بود، گفت: »کمی گوش دهید، صدای شرشر آن را می 
شنوید. انگار دارند درون سرویس بهداشتی دوش می گیرند. 
آن یکی هم دم در توالت ایستاده که کسی وارد نشود. خلوتی 
می  دلشان  که  کاری  هر  ولگردها  این  که  باعث شده  اینجا 

خواهد انجام دهند.
 صاحب اختیار پارک شده اند. آیا با وجود این کارها، و نبود 
مریضی  جز  بهداشتی،  سرویس  این  درون  رفتن  نظافتچی، 
چه  با  را  فرزندانمان  دارد.  همراه  به  دیگری  چیز  آلودگی  و 
امیدی به این مکان ها بیاوریم. آن طرف تر را نگاه کنید. آنجا 
لباس های این بی خانمان هاست. شسته اند و روی درخت  و 
سنگ و جدول ها آویزان کرده اند تا خشک شود. واقعا تاسف 

برانگیز است. حس بسیار بدی به آدم دست می دهد.«
نیروی موقت برای تمیزی پارک ها گرفتیم

 این موارد را با معاون سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
در میان گذاشتیم تا دالیل این وضعیت پارک ها را جویا شویم.

حریفی در این زمینه گفت: »درست است. نظافت این مکان ها 
از  بعضی  برای  شهری ست.  سبز  فضای  سازمان  عهده ی  به 

موقتی  نیروهای  و  داده ایم  فراخوان  پارک های سطح شهر، 
تمیز  را  پارک ها  درون  ورزشی  و  بازی  وسایل  تا  گرفتیم 
کنند. اما این که برای همیشه این نیروها را داشته باشیم 
چنین نیست. فقط در تعدادی از پارک های بزرگ شهر، یک 
نگهبان داریم که او عالوه بر آبیاری، باید این وسایل را تمیز 
کند. البته بیشتر وظیفه ی این فرد، آبیاری این فضاهاست 

اما گاه گداری تمیزی وسایل را انجام می دهند.«

از دست کارتن خواب ها خودمان هم مستاصلیم
معاون سازمان فضای سبز در رابطه با ازدحام کارتن خواب ها 
ادامه  شهر،  سطح  در  سبز  فضاهای  و  پارک ها  فضای  در 
این  که  شده  زمینه  این  در  فراوانی  نگاری های  »نامه  داد: 
انجام  کار  این  شوند.  پارک ها جمع آوری  از سطح  ولگردها 
پیدا  کله شان  و  سر  روز  سه  دو،  از  بعد  دوباره  اما  می شود 
خسته  وضعیت  این  از  هم  خودمان  برمی گردند.  می شودو 
شده ایم. جایی برای آن ها از طرف بهزیستی در نظر گرفته 
همین  به  برمی گردند  دوباره  است،  تابستان  اما چون  شده 
فضای پارک ها و برای ما هم دردسر ایجاد می کنند. تا این 
پلیس  به  گزارش  و  دهد  اطالع  پارک،  نگهبان  دوباره  که 
سد معبر فرستاده شود و جمع آوری شوند اما چند روز بعد 
فکر  زمینه  دراین  باید  و  کاسه  همین  و  است  آش  همین 
نیروی  چند  که  ندارد  وجود  هم  این  امکان  بشود.  اساسی 
کاری  چنین  انجام  به  قادر  بگذاریم،  پارک ها  در  نگهبان 
نیستیم و همین یک نگهبان هم فقط برای پارک های بزرگ 
شهر در نظر گرفته شده است. اما برای تمیزی وسایل بازی 

در پارک ها نیروهای موقت فرستاده می شوند.«
سرانه ی نگهداری فضای سبز، چند؟

از  ایده آل  مرتبه ی  به  ما  فضای سبز شهر  سرانه ی  هر چند 
این  وجود  با   آیا  اما  است،  رسیده  شهرمان  نظرمسووالن 
فضای سبز  نگهداری  برای سرانه ی  که  بودجه هایی  کمبود 
باید وضع شهر ثروتمندی مثل سیرجان چنین  وجود دارد، 
باشد که وجود چند نگهبان در هر پارکی از شهر، هزینه های 
گزافی بر دوش سازمان هایی بیندازد که از پس آن برنمی آیند. 
به امید آن روز که حفظ و تمیزی و پاسبانی از فضای سبز 
کاری  اولویت  در  بی خانمان ها  و  ولگردها  دادن  سامان  و 
از حداقل  گیرد که کودکانمان  قرار  سازمان های شهرستان، 

امکانات تفریحی شهر بتوانند به درستی استفاده نمایند.

گزارشی از وضعیت اسف بار وسایل بازی کودکان 

پارک هایی محروم از کودک
        لیال گلزاری

  عکس: سید محسن فروزنده

دفتر اصلی شرکت سالمت محور حرکت در کرمان، جهت اعطای نمایندگی در سیرجان نماینده ی فعال  می پذیرد تلفن: 6091 679 0936

رسکار خانم طیبه شهابی
مدیر محترم موسسه خیریه آبشار عاطفه ها

برخود الزم دانستم از زحمات بی مزد و منت سرکارعالی  
و سایر همکارانتان در موسسه خیریه آبشار عاطفه ها 
تقدیر و تشکر نمایم. سالمتی و طول عمر با عزت شما را 
آرزومندم و امیدوارم خداوند در جواب این  اقدامات 

ارزنده،پاداش خیرتان دهد.

با تقدیم احترام؛ خانم مظفری

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

09135320842-09132794372

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
 شما را با باالترین قیمت در محل  خریداریم.

0913 278 3052/0913 145 2643
5036 230 0919 خدائی

خانم فاطمه سپهری با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 89 سیرجان مدعی است که سند مالکیت 
96 سهم از 480 سهم مشاع از ششدانگ پالک 5  فرعی از 2061  اصلی  واقع در بخش 35 کرمان  بنام  فاطمه 
سپهری  ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده  است که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره 
یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت، مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه، گواهی اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم دارد. در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی، سند مالکیت المثنی بنام 

مالک صادر خواهد شد.    1056  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1400/03/19
محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت


