فراخوانی هنرمندان
کرمانی برای شرکت
در داوری مهر اصالت
آثار صنایعدست

ایسنا :معاون صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی استان کرمان
گفت :هنرمندان و صنعتگران صنایعدستی این استان برای شرکت در ششمین دوره داوری
مهر اصالت ملی سال  1400فراخوانده شدند .وی اظهار کرد :هنرمندان و صنعتگران کرمانی
برای شرکت در این دوره از داوری مهر اصالت تا تاریخ  31تیرماه فرصت ثبتنام دارند و می
توانند تا تاریخ  10مردادماه آثار خود را به معاونت صنایعدستی استان کرمان ارسال کنند.وی
افزود با اشاره به اینکه پذیرش و انتخاب آثار هنری هنرمندان در دو مرحله انجام میشود.

پروژههای نیمه تمام شهرداری ،اینبار پارک الله را در خود
بلعید و جای پای بیسر و سامانیها به ورودی شهر رسیده
است .بعد از اتمام عملیات چندین سالهی بلوار سردار
جنگل و معدوم کردنیکی از تفرجگاههای شهرمان ،گویا
پروژهی بعدی ،پارک اللهیا همان پارک «سه راهی کرمان»
است .گویا قصد این است که در شهرمان جایی برای تفریح
همشهریان باقی نگذارند ویک بهیک دست روی نقاطی
گذاشته میشود که حکم تفریحگاه برای همشهریانمان
را دارد .هرچند نام تفرجگاه برای چنین مکانهایی که فقط
چمنی بر بالین خود دارند و دیگر هیچ ،کمیسنگین است
اما ما سیرجانیها به همین مقدار هم قانع بودیم که همان
را هم از ما دریغ میکنند .این هم با تخریبها و زیر و رو
کردنهایی که به درو کردن بیشتر شباهت دارد و تا به
وضع اولش برگردد سالها طول خواهد کشید.

پارکهایی غیر عمومی

و حاال در شهری زندگی میکنیم که سایهی درختان

شماره 651
 2تیر 1400

رییــس مرکــز پیــش بینــی اداره کل هواشناســی اســتان کرمــان گفــت :وزش بــاد نســبتا شــدید بــه همــراه
گردوخــاک در برخــی مناطــق بــه خصــوص در شــرق اســتان و احتمــال وقــوع طوفــان پدیــده غالــب امــروز هــوای
اســتان کرمــان اســت .او بــا بیــان اینکــه وزش بــاد نســبتا شــدید تــا پایــان هفتــه بــه صــورت متنــاوب در ســاعات
بعــد از ظهــر بخصــوص در شــرق اســتان پیــش بینــی میشــود ،افــزود :شــدت وزش بــاد در شهرســتانهای
ـرد :حداقــل دمــای امــروز شــهر را  ۱۵درجــه ســانتیگراد
ریــگان ،فهــرج و زهکلــوت بیشــتر اســت .حبیبــی بیــان کـ 
اعــام کــرد و گفــت :امــروز دمــای کرمــان در گرمتریــن ســاعات خــود بــه  ۳۳درجــه ســانتیگراد میرســد.

گزارشی در رابطه با کارهای عمرانی نیمه کاره شهرداری در پارک الله:

لیال گلزاری

حذف چمن از سطح فضاهای سبز شهرمان ،به بهانه کمبود
آب ،اولین تیشهایست که به ریشهی زندگی در این شهر
زده شده تا شهرمان را سریع تر از زمان به سمت صنعتی
شدن ،سوق دهند.
و حاال نوبت به پارک الله رسیده .پارکی که ب ِر بلوار
سیدجمال،یعنی بلوار ورودی شهرمان قرار گرفته و مسافرانی
که با دیدن پارک و درختان سر به فلک کشیدهاش ،با دل
و امیدی ترمز میزنند اما به محض وارد شدن به پارک ،را ِه
خود را کج کرده و به مقصد بعدی راهی میشوند.
البته برای رونق این پارک تالشی شد و حدود چهار سال
پیش با نصب فوارههایی با چراغهای رنگین توانست مورد
اقبال عمومیقرار گیرد که باز به دلیل شیوع کرونا ،ناکام
ماند و وضع نابسامان و فرورفتگیهای ایجاد شده در
میانهی پارک ،خطرآفرینتر از تصور شده است .و به این
وضع؛ اگر َکند و کوبهای ناشی از عمران و آبادانی نیمه
تمام پارک را اضاف و باز به آن ،زبالههای ریخته شده در
اطراف جدولها و پای درختان را هم ،چاشنی آن کنید،
تنها نقطهی قوتش همین تعداداندک وسایل بازی و تاب و
سرسرههاییست که در محوطه ای خاکی ،در میانی ریخته
کودکان کار را فراهم آورد.
شدهاند تا سرگرمیچند دقیقهای
ِ
البته هستند رهگذرانی که گذر از پارک را را ِه میانبری برای
رسیدن به منزلشان انتخاب میکنند و تعداد سالمندانی
چمن خود را نباخته،
که روی نقطهای که هنوز رنگ
ِ
صندلی میزنند تا روزی را کوتاه کنند .اما سنگفرشهای
توان پیادهروی ساده را هم
نیمه تخریب و نیمه آباد ،همان ِ
از راهروهای تعبیه شده در پارک دریغ کرده تا چشم انتظار
بمانیم که کی این نابسامانی پارک را تمام میکنند.

شهر

3

وضعیت هوای کرمان در نخستین روز تابستان

خبــر

اللهی َپر َپر شدهی شهرمان

عکسها :سید محسن فروزنده

پارکهایش ،مامنی برای بیخانمانها شده و تاب و
کودکان کار و مهاجران .گویا این
سرسرهاش ،وسایل بازی
ِ
پارکها عمومینباشند و جایی برای شهروندان و کودکانش
در آن نیست.
سراغ تعداداندک افرادی میرویم که در پارک الله حضور
دارند ،پیرمردی ریش سفید که روی صندلیای تکیه زده
صندلی روبرویش ،خالیست« .منتظر رفیقم هستم
اما
ِ
که بیاید و با هم گپی بزنیم .هر چند که این پارک رونق
خود را از دست داده و دیگر خبری از آن هیاهوی کودکانه
نیست ،اما باز سایهی درختش به تنهایی در خانه ماندن،
میارزد .قصد آباد کردن پارک را داشتند اما ویرانش کردند
و رفتند .حتا همان سنگفرشش را هم به هم ریختند و
کسانی بودند که مدتی اینجا پیاده روی میکردند اما تلمبار
شدن موزاییکهای قدیم در گوشه گوشهی پیادهروها باعث
شده که راه هموار نباشد .قسمتی سنگفرش قدیمیدارد،
ادامه اش خاکیست و بعد سنگ فرش جدید .خب مگر از
جانشان سیر شدهاند بیایند اینجا پیاده بروند که بخورند
زمین» و میخندد و چشمش را به دور دست خیره میکند.

همکار گرامی؛

جناب آاقی
مهدی رخاسانی

صبر را تقدیمتان می کنیم و عروج پـدر گرامی تـان

را تسلیت گفته ،همچنین این مصیبت را خدمت

خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده ،از خداوند

رحمان و رحیم برای جنابعالی و عموم بازماندگان صبر

جزیل و برای آن عزیز ،الطاف و برکات بی پایان از
خداوند منان مسئلت می نماییم.

دمریعا مل و کار کنان ا تحادهی رش کت اهی
تعاو نی تو لید شهرستان سیرجان

در پارکها ،دیگر جای کودکان نیست

به زنی میرسم که نایلون به دست در حال عبور از پارک
است و از او میپرسم همیشه به این پارک میآیید؟ «نه؛
برای خرید که میروم را ِه میانبر من است که زودتر به خانه
برسم وگرنه شب که شود دیگر به تنهایی نمیتوانی از این
پارک عبور کنی چون جای مناسبی براییک زن تنها حتا
برای عبور کردن هم نیست چون اطرافت پر از معتاد و
ولگرد و موادفروش است ،حتا فرزندانم را هم نمیگذارم به
این پارک بیایند چون در پارکها دیگر جایی برای کودکان
نیست و مورد استفادهی افراد خاصیست .چیزهایی
میبینی که نباید ببینی ».و راهش را میگیرد و میرود.
زنی که دست دو فرزندش در دستش است ،کمیجلوتر
میایستد و مردد که پیش برودیا نه ،چون که صدای
ل ِولهای از سمت وسایل بازی میآید .به فرزندش ،آن
ِو 
کودکی را که روی سکوی آبخوری ایستاده و آب دهانش
را روی دوستانش پرتاب میکند ،به کودکانی که روی
سرسرهها راه میروند و میدوند سپس خود را پرتاب
میکنند و به آن نوجوانی که روی تاب ایستاده و دورهای
180درجه میزند ،و هیچ کس مانع از این رفتارشان نیست،

یک واحد آپارتمان
دربندرعباس شهرک پیامبر

اعظم۹۵ ،متری با پارکینگ
وانباری به فروش می رسد.

۰۹۱۳ ۶ ۷۸۰ ۶ ۹۱
۰۹۱۷۳ ۶ ۱۸۸۵۸
امالک بهترین ها

بندرعباس ،شهرک پیامبر اعظم
در خدمت شما همشهریان گرامی

از  3نفر تراشکار ماهر و نیمه ماهر

 3نفر کارگر ساده
 2نفر منشی خانم
جهت کار در یک
کارگاه صنعتی
دعوت به عمل می آید.

09120350978
آگهی فقدان سند مالکیت

وکیل آقای امیرحسین ده چاهی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره  120سیرجان مدعی است که
سند مالکیت ششدانگ پالک 27فرعی از  2108اصلی واقع در بخش  35کرمان بنام امیرحسین ده چاهی 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  10روز 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.ضمنا پالک
مذکور حسب شماره  98/8/18 -13980210001087450و مازاد حسب شماره 98/8/18 - 13980210001087450
معاون دادستان عمومی انقالب سیرجان بازداشت می باشد 1068 .م الف تاریخ انتشار :روز چهارشنبه 1400/03/26
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

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

09135320842 -09132794372

اشاره میکند و به فرزندانش میگوید« :ببین اینجا کثیف
است ،بچهها بازی خطرناک میکنند شاید باعث شوند که
شما هم زمین بخورید ،بیایید از اینجا برویمیک پارک
دیگه ».و همین طور خاک و خاشاک و پوست خوراکیهایی
که اطراف ریخته را نشان فرزندانش میدهد و از پارک
خارج میشوند.
عمران پارک الله را سازمان فضای سبز به عهده گرفته

این بی سامانی را با معاون فنی شهرداری در میان گذاشتیم،
مهندسیگانه در رابطه با پارک الله گفت« :کارهای عمرانی
که در پارک الله انجام شده است ،را سازمان فضای سبز
عهده دار شده است و هیچ اطالعی در رابطه به مراحل کار
و چند و چون آن نداریم».
و پورمهدی آبادی دیگر مسوول دفتر فنی و عمرانی
شهرداری در تایید صحبتهاییگانه گفت« :کار عمرانی این
پارک از صفر تا صد ،به عهدهی سازمان فضای سبز است و
این پروژه را به پیمانکار سپردهاند .البته اگر قرار باشد مازاد
بر کارهایی که در قرارداد با پیمانکار نوشته شده ،انجام
شود به عهدهی دفتر فنی خواهد بود که آن هم باید طی
نامهای از طرف سازمان فضای سبز درخواست و ترتیب اثر

دکتــر سعدالـه صمدی

داده شود».
پورمهدی آبادی در پاسخ به این سوال که مگر امور عمرانی
را هم سازمان فضای سبز میتواند عهدهدار شود ،گفت:
«بله بودجهای برای این منظور به سازمان پاکها و فضای
سبز شهر در نظر گرفته میشود .کارشان قانونیست و این
عملیات در پارک از بودجهی زیباسازی سیمای شهر تامین
شده است».
کارهای عمرانی پارک الله از سر گرفته میشود

در ادامه با مسووالن سازمان پارکها و فضای سبز شهری
تماس گرفته و حریفی در ابتدای تماس ،پاسخی چنین
داد« :قبل از سال کارهای عمرانی پارک الله را ما عهده
دار شدیم اما قرار بر این شده که بعد از سال این امور را
دفتر فنی شهرداری به پایان برساند ».اما در تماس بعدی،
حریفی گفت« :در جلسه ای که هم اکنون با مدیرعامل و
پیمانکار گرفتیم ،قرار بر این شده که این کار دوباره از سر
گرفته شود و روند کارهای عمرانی صورت گرفته در پارک
الله به زودی استارت خواهد خورد .چمن و کفپوش این
پارک در اولویت قرار دارد و به تدریج عمران این پارک به
پایان خواهد رسید».

(عضو انجمن جراحان پالستیک و زیبایـی ایران)

انجام کلیه جراحی های پالستیک شامل رینوپالستی( جراحی بینی)

جراحی پیشانی

ماموپالستی ( کوچک ،بزرگ  ،باال کشیدن و پروتز پستان )

پروتز باسن  ،فیلر ( ژل و چربی)

برداشت چربی پهلوها وایجاد فرم ساعت شنی

رفع کک و مک  ،لک صورت  ،جای زخم و اسکار سوختکی و خالکوبی با لیزر

سپتوپالستی ( جراحی انحراف بینی )
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لیزر موهای زاید

بلفاروپالستی ( جراحی پلک ها )
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