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فردای کرمان: کارشناس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان ۲۷ مهرماه گفت: 
»برای امروز وزش باد در برخی ساعات پیش بینی می شود و فردا وزش باد نسبتا شدید به همراه 
گردوخاک در سطح استان پدیده ی غالب است«.وی افزود: »شدت وزش باد در مناطق شرقی و 
جنوب شرق استان بیشتر خواهد بود«..وی گفت: »روز های پایانی هفته هوای استان سرد می شود 
و شدت سرما  در مناطق غربی و شمالی استان بیشتر خواهد بود«.سالجقه افزود: »شهرستان 
منوجان در ۲۴ ساعت گذشته با دمای ۳۷ درجه ی سانتیگراد، گرم ترین منطقه ی استان بوده است 

و الله زار با دمای ۳ درجه ی سانتیگراد خنک ترین نقطه ی استان به ثبت رسیده است«.

 آسمان استان 
امروز چهارشنبه 
طوفانی می شود

بررسی مسائل و مشکالت امور منابع آب سیرجان 
به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان سیرجان؛ مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان به همراه فرماندار ویژه شهرستان 
سیرجان،معاون امور عمرانی فرمانداری،رئیس اداره امور منابع آب و جمعی از مسئوالن ضمن بازدید از سد تنگوییه،سد سلطان حسینی 
و منطقه چهارگنبد، مسائل و مشکالت حوزه آب شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.  در ادامه  از قسمت های مختلف  شرکت مس 

درخشان  تخت گنبد نیز  بازدید بعمل آمد .

نفس  براي  سبز  فرصتي  سبز،  کمربند 
این  نشسته ی  بار  به  شهروندان؛  کشیدن 
چمران  بلوار  آِن   از  ما،  شهر  در  کمربند 
نظر  خوبی  به  توانسته  است.  قائم  بلوار  و 
جلب  خود  به  را  زیادی  کنندگان  استقبال 
کند و تاکنون ثبات خود را به خوبی حفظ 
برای آن در شهر،  و هنوز جایگزینی  کرده 
از  زیادی  تعداد  روزانه  است.  نشده  تعریف 
و  هستند  روی  پیاده  حال  در  همشهریان 
از امکاناتی که در اختیار گذاشته، استفاده 

می کنند. 
 کارشناسان امور شهري بر این نظرند که 
براي  اصولي  و  مناسب  راهکارهاي  از  یکي 
افزایش سرانه ی فضاي سبز و به دنبال آن 
فضایي  ایجاد  واقع  در  و  آلودگي ها  کاهش 
به عنوان ریه هاي شهر براي نفس کشیدن 
سبز  کمربند  طرح  اجراي  شهروندان،  بهتر 

است.
اما این که کمربندی سبز در شهر ما  که 
تبدیل  دوچرخه سواری،  و  پیاده روی  برای 
که  است.  وارد  آن  بر  زیادی  ایرادات  شده 
چندان مجال بحث در این مقال نمی گنجد.  

پیاده روی در فضای آلوده به دود 
و  دودزا  ماشین های  تردد  دلیل  به   
شاهد   روی  پیاده  حین  در  سوز  گازوییل 
آلودگی هایی در این بلوار هستیم. در همین 
پیست  سبز،  کمربند  امتداد  در  و  راستا 
پیاده روی دیگری  پس از بلوار چمران در 
بیشتری  گستردگی  از  که  شد،  گرفته  نظر 
برخوردار است و با تعدد الین هایی منظمی 
در  همگانی  ورزش  و  روی  پیاده  برای  که 
نظر گرفته شده، کمی باعث دلگرمی ست. 

اما پیست قائم که ادامه دهنده ی کمربند 
خم   و  پیچ  در  هنوز  است،  شهرمان  سبز 

تکمیل شدن قرار دارد، هرچند که چندین 
می  آن  گرفتن  قرار  استفاده  مورد  از  سال 
پیاده  های  الین  از  یکی  هنوز  اما  گذرد.  
روی انجا آسفالت نشده، برگ های خشک 
درختان در الین ها و جوی های این مکان 
خود نمایی می کنند انگار سال ها از آنجا 
جمع آوری نشدند و هنوز نواقصی دارد که 
شهر  ورودی  که  حالی  در  اند.  نشده  رفع 
بر  اختصاص داده است و عالوه  به خود  را 
رعایت  باید  هم  دیگری  نکات  سرسبزی، 
های  بافت  برخی  از  هایی  اِلمان  می شد. 
اما  قرار گرفته،  بلوار  این  سنتی در ورودی 
نظر گرفته  برای آن در  مناسبی  فضاسازی 
ای  فراموش شده  مثلث  به  تبدیل  و  نشده 

گردیده است.
 فضا سازی های ناقص

فضاسازی  عدم  و  ناهماهنگی  این 
به  پیست  این  از  مختلفی  درقسمت های 
آسفالت  الین های  ادغام  می خورد،  چشم 

را  روی  پیاده  محدودیت  خاکی،  و  شده 
ایجاد کرده و  آبخوری هایی که جایشان در 
این فضا خالی ست و سرویس بهداشتی هایی 

و  اند  بسته  همیشه  که 
بی نام و نشان. 

سرتاسر  که   چند  هر 
کامیون  توقف  بلوار 
اما  است  ممنوع 
کامیون هایی  همچنان 
که  می خورد  چشم  به 

پارک شده اند.
در  و  بودن  نامناسب 
خراب  قسمت ها  برخی 
کفپوش هایی  شدن 
را  آسان  تردد  که 
یا  و  کرده اند  سخت 
بدون  که  موتورسوارانی 
پیاده  الین  وارد  مانع 

روها می شوند. 
سواری  دوچرخه  الین 
هنوز  آن  روی  پیاده  و 
ادغام  و  نشده  مشخص 
باعث  هم  الین  دو  این 

سردرگمی  و حتا بروز برخوردها و حوادثی 
و  معایب  این  تمامی  حل  راه  است.  شده 
نواقص نیاز به یک برنامه ریزی ساده دارد 
و شاید با نصب چند تابلوی راهنما و یا یک 
نواقص،  این  کمبود  دهنده،  آگاهی  نقاشی 

رفع گردد.
و یا با ایجاد فضاسازی بهتر، سایر خدماتی 
که در این بخش انجام شده است، به چشم 

آیند.
آگاه  جدید  شهردار  برنامه های  از  باید 

شویم
چنین  داشتن  قرار  چندم  اولویت  در 
سبز  فضای  سازمان  معاون  از  را  امکاناتی 
حریفی  پرسیدیم.  شهرداری  پارک های  و 
در ارتباط با فضاسازی اطراف اِلمان بادگیر 
چپقی گفت: »باید در این ارتباط با شهردار 
جدید جلسه گرفته شود و از برنامه های وی 

این  در  مطمئنا  شویم.  آگاه  زمینه  این  در 
اِلمان،  این  که  چرا  دارد  برنامه هایی  زمینه 
قرار  شهر  ورودی  در  و  سیرجان  معرف 
گرفته و باید تغییراتی در آن ایجاد شود.«

چمن کاری نداریم، کمبود آب هست
پارک های  و  سبز  فضای  سازمان  معاون 
در  که  کمبودهایی  با  رابطه  در  شهرداری 
دارد  وجود  چمران  پیست  و  قایم  پیست 
به  نیاز  هنوز  پیست  دو  »این  گفت:  چنین 

اقدامات زیادی دارند. 
فنی  معاونت  نظر  زیر  پارک ها  فضاسازی 
اگر  نه  وگر  است.  گرفته  قرار  شهرداری 
همانند  بود،  سبز  فضای  سازمان  عهده  به 
انجام  آن  برنامه های  کلیه  چمران،  پیست 
تمام  تا  کرد  صبر  کمی  باید  ولی  شد.  می 

کمبودها رفع شوند.
معنای  به  فضاسازی  که  موضوع  این  اما 

چمن کاری و گل کاری باشد، چنین برنامه 
ای در حال حاضر در دستور کار نیست چرا 
چمن  و  هستیم  مواجه  آب  کمبود  با  که 
تامین  فعال  که  دارد  آبیاری  به  نیاز  کاری 
آب برای این منظور مقدور نیست. پس باید 
برنامه ی دیگری در این قسمت اجرا گردد.

 مدت هاست که قرار بر این شده که تردد 
جابجا  چمران  بلوار  از  سنگین  ماشین های 

شود.
جابجایی  و  برنامه  این  که  منتظریم   
بحث  تا  بگیرد  صورت  تر  سریع  کمربندی 
آلودگی هایی که به واسطه عبور ماشین های 
ایجاد می شود برای همیشه  گازوییل سوز 
بسته شود. جلسات فراوانی با مسووالن در 
این رابطه تشکیل شده است و پیگیری های 
زودی  همین  به  که  گرفته  صورت  فراوانی 

نتیجه بخش خواهد بود. 

گزارشی در رابطه با کمبودها و نواقص پیست قائم؛

کمـربند سبـز مایـل به زرد!

  عکس: سید محسن فروزنده

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

جناب آاقی مهندس 

حمید زیدآبادی 

روابط عمومی رشکت آرمان گهر

مدیر محترم کارگاه معدن شماره یک ) آرمان گهر(

همکار گرامی؛

باکمال تاسف و تاثر درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت 

عرض نموده و از خداوند منان برای آن مرحوم مفرت 

و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواستاریم.

یک شرکت راه سازی
از تعدادی راننده پایه یک 
با حداقل 5 سال سابقه کار

 و تعدادی کارگر 
 دعوت به عمل می آید.
0913 145  6163

       لیال گلزاری

این  در  اسالمی شهر سیرجان  روابط عمومی شورای  به گزارش 
نشست، اعضای شورا با تبریک فرارسیدن هفته تربیت بدنی به بیان 
افزایش همکاری و  پیرامون راهکارهای  نکات و نقطه نظرات خود 

همچنین موارد اولویت دار حوزه ورزش پرداختند.
از  قدردانی  با  رئیس شورای شهر  راستا، حسن خدامی؛  این  در 
شرکت های  موافق  نظر  جلب  در  ورزش  اداره  رئیس  تالش های 
صنعتی جهت ورود به حوزه ورزش، گفت: برای ما مهم تر از کسب 
قهرمانی  از  اعم  به سمت ورزش،  اقبال عمومی  قهرمانی،  عناوین 
ایجاد نشاط اجتماعی و  از مقوله های مهم  و همگانی است. یکی 
همگانی  ورزش  ترویج  بحث  جامعه،  در  مثبت  نکات  از  بسیاری 
است و به این دالیل تمام اعضای شورای شهر توجه جدی به امر 

ورزش دارند.
وحید جوان، دیگر عضو شورا نیز در سخنانی با اشاره به لزوم کار 
کارشناسی در امر ورزش گفت: در کمیسیون فرهنگی ورزشی شورا 
تصمیم گرفته ایم کمیته ورزش متشکل از مدیران و پیشکسوتان 
نتیجه ای  با کار مطالعاتی و کارشناسی،  تا  ورزشی تشکیل دهیم 

ماندگار از خود به جای بگذاریم.
جوانان  و  ورزش  کمیسیون  رئیس  کاظمی؛  حجت  همچنین 
مردم،  در جذب  ورزش  پتانسیل  به  اشاره  با  سیرجان  شهرستان 
در  المپیک  دهکده  ایجاد  پیرامون  بحثی  کمیسیون  در  گفت: 
پرهزینه  ورزشی  رشته های  از  برخی  هرچند  داشتیم.  سیرجان 
هستند اما رشته های فراوانی نیز وجود دارند که چندان هزینه بر 
با  مرتبط  ورزش های  نظیر  مردم هستند؛  اقبال  مورد  اما  نیستند 

حوزه دو و میدانی.
اعظم جوان لری، دیگر عضو شورا نیز طی سخنانی خواستار توجه 
ویژه به ورزش بانوان شد و گفت: ورزشکاران بانوی سیرجانی بارها 
نشان  را  جامعه  از  بخش  این  پتاتسیل  خود  افتخارآفرینی های  با 

داده اند و نباید ورزش بانوان مورد غفلت واقع شود.
حمزه صادقی؛ آخرین عضو شورای حاضر در این نشست افزود: 
تاریخ سیرجان نشان دهنده قدمت وجود استعدادهای ورزشی در 
این شهر است و همین نکته نشان می دهد باید بیش از پیش در 

این عرصه سرمایه گذاری کرد.
در انتهای این نشست، دکتر ناصر گل محمدی؛ معاون مدیرکل و 
رئیس اداره ورزش و جوانان افزود: ظرفیت سیرجان در امر ورزش 
بسیار زیاد است و رمز پیشرفت و شکوفایی استعدادها، همکاری 
و همدلی مدیران است. بنابراین امیدواریم یا همکاری دو جانبه و 
حضور متخصصان ورزشی در کمیسیون های مرتبط، این همدلی 
افزایش یافته و همچنین شاهد همکاری بیشتر در جهت افزایش و 

تکمیل زیرساخت های ورزشی باشیم. 

   یادداشت

بـا  ارتبـاط  ایـن  در  بایـد    
شـهردار جدیـد جلسـه گرفتـه 
شـود و از برنامه هـای وی در این 
زمینـه آگاه شـویم. مطمئنـا در 
ایـن زمینه برنامه هایـی دارد چرا 
که ایـن اِلمـان، معرف سـیرجان 
و در ورودی شـهر قـرار گرفتـه 
بایـد تغییراتـی در آن ایجـاد  و 

. د شو

بررسی احتمال راه اندازی 
دهکده المپیک در سیرجان

در اجرای بند 2 ماده 1 قانون الحاق مواردی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن بدینوسیله به اطالع می 
رساند در اجرای قانون فوق الذکر: 

1- امین رهنما فرزند منصور به شناسنامه 7038 کد ملی 3071821980 صادره از سیرجان رای هیات 21/02/1400-10069 
ششدانگ خانه 1607 فرعی از 5070 اصلی واقع در نجف شهر سیرجان بخش 36 کرمان به مساحت 247/5 متر مربع

هیات  رای  سیرجان  از  ملی 3060009988 صادره  کد  شناسنامه 3060009988   به  محمد  فرزند  نورمندی  رضا  2-حمید 
10069-22/04/1400 مبنی بر صدور سند ششدانگ یک باب خانه 1608 فرعی از 5070 اصلی واقع در نجف شهر سیرجان 

بخش 36 کرمان به مساحت250 متر مربع
هیات 10067- رای  بافت  از  ملی 3131601310 صادره  کد    13 شناسنامه  به  یار  اهلل  فرزند  زاده  فتحی  زینب  خانم   -3

مساحت  به  کرمان   36 بخش  سیرجان  شهر  نجف  در  واقع  اصلی   5070 از  فرعی   1609 خانه  ششدانگ    22/04/1400
247/9 متر مربع

4- مجید چهرزاد فرزند مختار به شناسنامه 296  کد ملی 3070249760 صادره از سیرجان رای هیات 22/04/1400-10066 
ششدانگ خانه پالک 1610 فرعی از 5070 واقع در نجف شهر سیرجان بخش 36 کرمان به مساحت250 متر مربع

 هیات حل اختالف موضوع ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر رای به تحدید حدود صادر و بدینوسیله به اطالع عموم 
می رساند در وقت مقرر عملیات تحدید حدود پالک های مذکور روز 1400/08/20 روز پنجشنبه در محل ملک اقدام و تحدید 
حدود می گردد ظرف مدت 20 روز از تاریخ انتشار این آگهی چنانچه کسی به تقاضای نامبرده معترض است اعتراض خود را 
کتبا به اداره ثبت اسناد سیرجان تسلیم و از تاریخ تسلیم ظرف مدت یکماه دادخواست اعتراض بر ثبت به مرجع صالح قضایی 
تسلیم و گواهی مربوطه را به اداره ثبت اسناد سیرجان ارایه نمایند چنانچه ظرف مدت 20 روز از انتشار آگهی اعتراض نرسد 
و یا معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ اعتراض گواهی تنظیم دادخواست به مرجع صالح قضایی را ارائه ننماید سند مالکیت 

به نام متقاضی صادر و تسلیم می گردد. تاریخ انتشار آگهی 1400/07/28 روز چهارشنبه 

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی تحدید حدود 

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

09135320842-09132794372

بدینوسیله به اطالع کلیه سهام داران محترم و نمایندگان قانونی آنها می رساند جلسه مجمع عمومی عادی 
سالیانه صاحبان سهام شرکت تعاونی مصرف کارکنان جهاد کشاورزی در تاریخ 1400/08/05 در محل 

نمازخانه مدیریت جهاد کشاورزی واقع در خیابان فردوسی سیرجان برگزار می گردد .
شماره  ابالغیه  و  کرونا  با  مبارزه  ملی  ستاد    1398/12/20 مورخ   1041/31 شماره  ابالغیه  حذف   
به  مجامع  برگزاری  خصوص  در  بهادار  اوراق  بورس  سازمان   1398/12/19 مورخ  440/050ب/98 
استحضار می رساند برگزاری مجمع حداکثر با حضور 15 سهامدار حقیقی و حقوقی امکان پذیر می باشد. 
لذا ضمن تشکر از سهامداران حقیقی درخواست می گردد هییت مدیره را در برگزاری جلسه در زمان 

مقرر یاری نمایند. 
دستور جلسه: 

استماع گزارش هییت مدیره
انتخاب هییت مدیره جدید 

انتخاب بازرسین 
                                                                                         مدیر عامل شرکت تعاونی مصرف کارکنان جهاد کشاورزی 

مجمع عمومی سالیاهن 
آگهی 

نوبت اول


