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گفتارنو: کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان گفت: از بعداز ظهر پنجشنبه 
)۱۳ آبان( بارش ها در استان کرمان آغاز می شود و تا روز شنبه ادامه دارد؛ بارندگی روز پنجشنبه 
از نیمه جنوبی استان آغاز می شود و از جمعه کم کم کل استان را در بر می گیرد.   میترا یاوری 
درباره وضعیت جوی استان کرمان اظهار کرد: امروزاز بعداز ظهر پنجشنبه )۱۳ آبان( بارش ها در 
استان کرمان آغاز می شود و تا روز شنبه ادامه دارد؛ بارندگی روز پنجشنبه از نیمه جنوبی استان 
آغاز می شود و از جمعه کم کم کل استان را در بر می گیرد.وی بیان کرد: از امروز تا صبح پنجشنبه 

پدیده خاص جوی در استان نداریم و ناپایداری ها در استان از عصر پنجشبه آغاز می شود.   

آغاز بارندگی
 در استان کرمان 
از عصر پنجشنبه

نامگذاری کرمان به عنوان پایتخت مقاومت جهان اسالم
گفتار نو:  استاندار کرمان در جلسه برنامه ریزی دومین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با حضور زینب سلیمانی در کرمان گفت: 
اولین سالگرد شهادت سردار در شرایط سخت شیوع کرونا به مدت هشت روز در استان با رعایت بسیار خوب پروتکل های بهداشتی برگزار شد که 
سخنرانی های مراسم و تبیینی که از مکتب شهید سلیمانی در آن سالگرد شکل گرفت، اسنادی هستند که می توانند پایه محکمی در تقویت و تبیین 
مکتب این شهید بزرگوار باشد، امیدواریم دومین سالگرد با همین کیفیت و بهتر برگزار شود.استاندار کرمان با تاکید برآنکه پیشنهاد جدی ما این است 

که کرمان به عنوان پایتخت مقاومت جهان اسالم نامگذاری شود، تصریح کرد: این موضوع در تقویم نیز بیاید و ما کرمان را در این تراز آماده کنیم.

شهرداری سیرجان مشکل آسفالت نشدن چهارراه ها را مشروط به اجازه ی 
آنکه در نشست اخیر سرپرست فرماندهی  پلیس راهور می داند و جالب 
نیروی انتظامی سیرجان هم مشکل ترافیک تقاطع ها در سیرجان از نتایج 

ضعف زیرساخت های شهری عنوان شد!
ترافیک  رهاشدگی  اوج  از  سیرجان  مسووالن  پاسکاری  نوع  این  خود 
اما مشکالت  شهر به امان خدا خبر می دهد. شهری که کالنشهر نیست 

ترافیکی اش کم از کالنشهرها ندارد! راستی چرا؟!
تا  سرهنگ پاک ایزدی هم رفت و جای خود را به سرگرد شهیدی داد 
با این بومی سازی شاهد مدیریت بهتری در عرصه ی رعایت قانون  شاید 
رانندگی و کاهش مشکالت ترافیکی سیرجان باشیم. مشکالتی که شاید 
مدیریت قبلی راهنمایی و رانندگی سیرجان شناخت دقیقی از آن نداشت 
زیرا انگار سیرجان و فرهنگ رانندگی و گره های کور ترافیکی اش را درست 

نمی شناخت و شاید چندان هم دل هم در گرو این شهر نداشت.
رها شده  به حال خودش  رانندگی  لحاظ  از  است  سیرجان خیلی وقت 
است و حضور راهنمایی و رانندگی فقط در چند خیابان اصلی و مرکزی 

شهر محدود شده است.
این درحالی ست که خیلی وقت است ترافیک از حدود مرکز شهر به باقی 
خیابان ها هم رسیده و رانندگی های خالف جهت و پارک کردن های نا به 
جا در باقی خیابان های شهر دارد بیداد می کند و موجب تصادفات هر روزه 
اما گاهی احساس می شود که راهنمایی و رانندگی این همه را  می شود 
رها کرده و عطای مدیریت ترافیک و اعمال قانون را به لقایش بخشیده 
است! آخر قانون را که فقط برای اجرا در مرکز شهر ننوشته اند. نوشته اند؟!

حل  به  کمکی  چندان  هم  دوربین ها  با  قانون  اعمال  می رسد  نظر  به 
از پایه خراب است.  مشکالت ترافیکی سیرجان نکند و مشکل سیرجان 
در  ضعف  نام  به  دیگری  پایه ی  اضافه ی  به  رانندگی  فرهنگ  پایه های 
زیرساخت های شهری و اشتباهات شهرسازی. برای نمونه موضوعی که در 
نشست خبری اخیر شهردار هم مطرح شد، ضرورت مطالعه ی کارشناسی 

تقاطع ها در سیرجان بود. 
نقشه ی شطرنجی خیابان های سیرجان موجب پدید آمدن چهارراه های 
پشت سر هم و  نزدیک به هم در سیرجان شده که اصلی ترین دلیل بروز 

مشکالت ترافیکی در خیابان هایی مثل ولی عصر است.
اما علی اکبر کریمی پور شهردار سیرجان در نشست اخیرش تاکید داشت 
که ایجاد تقاطع غیرهم سطح در سیرجان باید نیازسنجی کارشناسی بشود 
مشخص  وجود  این  با  نیست.  سیرجان  نیاز  روگذر  و  زیرگذر  احتماال  و 

نیست که برنامه ی شهرداری در این باره چه باشد و مشکالتی مثل همین 
چهارراه های پشت سر هم که نه می توان با چراغ راهنمایی حل شان کرد 
و نه با زیرگذر و روزگذر، پس قرار است با چه درایت و برنامه ای گره کور 

ترافیکی آن مسیرها را در ساعت های پر تردد حل کرد؟ چرا که پلیس هم 
در این مسیرها حضور پررنگی ندارد!

در نشست اخیر پلیس با اهالی رسانه، دغدغه های ترافیکی هم در میان 
رانندگی  فرهنگ  بیشتر  جواب ها  اما  شد  مطرح  خبرنگاران  پرسش های 
باز  اما  است  درست  هم  حدودی  تا  می گرفت.  نشانه  را  سیرجان  مردم 
مشکل برمی گردد به ضعف در فرهنگسازی و آموزش شهروندان از طریق 
رسانه. تا کنون نه بودجه ای برای تولید محتوای دیجیتال و انتشار آن در 
دغدغه ی  طرح  شاهد  نه  و  شده  گرفته  نظر  در  سیرجان  مجازی  فضای 
مشترکی از سوی شهرداری و راهنمایی و رانندگی در جلسه ای به میزبانی 

شورای شهر سیرجان بوده ایم!
اگر آسفالت تقاطع ها بسته به نظر کارشناسی شورای ترافیک و اجازه ی 

پلیس راهور دارد، چرا جلسه ی هم اندیشی مشترکی را شاهد نیستیم؟
اگر مشکل روان نبودن ترافیک در خیابان های ولی عصر، امام، نصیری و 
آیت اهلل سعیدی به نبود پارکینگ طبقاتی یا کمبود پارکینگ مربوط است، 
چرا همکاری مشترکی آغاز نمی شود و اقدامی از حاال شروع نمی کنند؟ آیا 
چند سال دیگر که حرکت ترافیک کندتر و گره کورتری خواهد داشت، 

برای چاره جویی دیر نیست؟
فرهنگ رانندگی مردم سیرجان مشکل دارد. بله درست است. اما عجالتا 
و در کوتاه مدت تا نظارت قانون نباشد، از تخلفات کاسته نمی شود. در 
بلندمدت اما باید این نقد را وارد کرد که در این اواخر راهنمایی و رانندگی 
سیرجان ِکی با شورا و شهرداری جلسه ی هماهنگی گذاشته تا هم برای 
ایجاد چند پارکینگ عمومی و هم برای نهادینه کردن فرهنگ رانندگی در 

سیرجان، هم اندیشی شود؟
ما مردم سیرجان و مسووالن این شهر هر دو سال هاست که از کنار این 
طور حرف های همدیگر ساده گذشته ایم و خندیده ایم. چون هیچگاه باور 
نداشته ایم که رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در نهایتش نه فقط به 
نفع دیگری که به نفع خود ماست. به نفع ما تک تک افراد جامعه. دودی 
هم اگر از رعایت نکردنش بیرون بزند آخرش به چشم ما نیز خواهد رفت 
و زیانش را همه می بینیم. از آن مادری که عابر پیاده است و کالسکه ی 
راننده ی  و  دوچرخه سوار  جوان  و  نوجوان  تا  می برد  پیش  به  را  نوزادش 

موتورسیکلت و خودروی سواری.
ما در این سال ها عادت کرده ایم اسم پا گذاشتن روی گاز و رد شدن از 
چراغ زرد و قرمز چهارراه ها را بگذاریم دست فرمون. اسم پارک کردن های 
دوبله و سوبله را بگذاریم »کار واجب داشتن« حتا اگر دو قدم آن طرف تر 
پارک کردن خالی  برای  داریم- جا  پیاده شدن  ما قصد  نقطه ای که  -از 
پشت  سنگینی  ترافیک  ما  کردن  توقف  خیابان  وسط  با  اگر  حتا  باشد! 
سرمان ایجاد شود یا حتا اگر کسی که پیش از ما در گوشه ی خیابان پارک 
برای فرهنگ  باشیم.  را بسته  باشد و ما راهش  کرده، قصد رفتن داشته 
شهری نشده و شخصیت خودخواِه تک تک ما چه اهمیتی دارد، مزاحمت 

برای دیگری؟ 
عادت کرده ایم اسم راه ندادن به دیگری ئی که حق تقدم هم داشته را 
با دیدن یک  افراط کنیم که حتا  قدر  آن  کار  این  و در  زرنگی  بگذاریم 
مادر کالسکه در دست در میانه ی خیابان هم باز ترجیح مان این باشد که 

پای مان را روی گاز فشار بدهیم.
حتا اگر بارها شاهد تصادفات سرچهارراه ها و دردسرهای مالی بعدی اش 
باشیم یا اخبار خسارت های جانِی ناشی از رعایت نکردن قوانین راهنمایی 
و رانندگی را شنیده باشیم ولی باز تو گویی نرود میخ آهنین در سنگ. باز 
هم انگار خیابان حیاط خانه ی شخصی مان باشد. هرجا خواستیم می رانیم، 
توقف می کنیم یا دستی می کشیم. هیچ کس هم نبوده به ما بگوید خرتان 
موجب  سیرجانی ها،  دلبخواهی  رانندگی  نوع  در  فراوانی  چون  چند.  به 
عادی سازی برای مسووالن شده و آن ها را به انفعال و حتا توجیه شرایط 

موجود کشانده است. 

لزوم همکاری و همراهی بیشتر شهرداری سیرجان و راهنمایی و رانندگی؛

ِگرهـیکـهبایکدستبازنمیشـود
      گروه شهر

جوشکـاریسیــار
َفنس ِکشی- تعمیر در و پنجره - اجرای سایه بان و...

09135320842-09132794372

جناب آاقی مهندس جواد نویدی

انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت؛ 
سرپرستسازمانحملونقلبارومسافرشهرداریسیرجان 
را تبریک عرض نموده، توفیق روز افزونتان را از 

درگاه ایزد منان خواستارم.

دمرییت آژانس شایان راه اثرالّل

            مهدی زیدآبادی

 ذِلک َفضُل اهلِل یُؤِتیِه َمْن یَشاءُ َو اهلُل ُذوالَْفْضِل الَْعِظیِم

 جناب آاقی مهندس اهدی علیزاده 
آشپزخانه سرپرست بعنوان  جنابعالی  شایسته  انتصاب 

معدن3گلگهر را تبریک عرض می نماییم. رجای واثق 
دارد حضور شما در این مسئولیت بعنوان خادمی صدیق  
و والیتمدار با کوله بار گرانی از تجربه، نوید بخش نشاط 
 و تحرک بیش از پیش آن مدیریت محترم خواهد گردید. 
از  را  جنابعالی  سالمت  و  عزت  مزید  و  توفیقات  دوام 

جهاندار جان آفرین مسألت داریم.

با تجدید احترام جمعی از دوستان

آقای محرم قاسمی نژاد رایینی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره .... حاجی آباد  هرمزگان 
مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 5159 فرعی از 6518  اصلی  واقع در بخش 37 کرمان  بنام  آقای 
محرم قاسمی نژاد رایینی 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 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.  1289  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1400/08/12

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم مریم افصحی به عنوان ورثه آقای موسی افصحی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 202 
سیرجان مدعی است که سند مالکیت سه دانگ از ششدانگ پالک - فرعی از 582  اصلی  واقع در بخش 36 
کرمان  بنام   آقای موسی افصحی 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 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.   1288  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1400/08/12

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم طیبه پور سلمانی برابر وکالت شماره 534-1399/03/24 دفتر 45 سیرجان موازی دو دانگ مشاع از آقای 
صالح خدادادی با اراده دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 123 سیرجان مدعی است که سند مالکیت 
سه دانگ از ششدانگ پالک 89 فرعی از 1754  اصلی  واقع در بخش 35 کرمان  بنام  صالح خدادادی ثبت و 
سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده  است که به علت جابجایی مفقود گردیده 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 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.   1291  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1400/08/12
محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت
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آگهی زمایده
بنیاد خیریه فاطمیه )س( در نظر دارد یک قطعه زمین 

واقع در انتهای بلوار مالک اشتر )میدان تره بار سابق( را 
جهت اجاره به مزایده بگذارد داوطلبین می توانند ضمن 
بازدید از ملک مورد نظر قیمت پیشنهادی خود را حداکثر 
تا پایان وقت اداری 1400/08/20 به دفتر بنیاد خیریه 

فاطمیه واقع در بلوار سید جمال الدین ارائه نمایند. 
ضمنا قیمت کارشناسی ملک مذکور مبلغ هشتصد میلیون 

ریال ) هشتاد میلیون تومان ( می باشد. بنیاد خیریه 
فاطمیه در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد . 

تلفن تماس:  42256093-09133471394

                                                                                   احمد افنی؛ دمری عامل بنیاد خیرهی افطمیه 

  عکس: سید محسن فروزنده

  گونه هـای گیاهـی بسـیار زیـادی هـم وجـود دارد کـه 
توانایـی سـازگاری باالیـی دارنـد و کم وبیـش بـا شـرایط 
آب وهوایـی خـاک حتی اگـر خیلی متفـاوت هم باشـد خود 
را سـازگار می کننـد. در شـهرهایی مثل سـیرجان هـم باید 
گیاهـان سـازگار با محیـط را انتخاب کـرده و بـرای طراحی 

فضای سـبز کـم آبخـواه از آن هـا اسـتفاده کنیم.


