محصوالت باغی

و زراعی سیرجان

قربانی سرمازدگی
شدند

ی فروردین ماه امسال  ۲۰تا ۱۰۰
مدیر جهاد کشاورزی سیرجان گفت :در پی سرمازدگ 
درصد محصوالت باغی و زراعی شهرستان سیرجان خسارت دیده اند .محمود آبادی گفت:
به محصول پسته در سطح  ۳۶هزارو ۱۱۲هکتار به میزان  ۱۳هزار تن خسارت  ۲۰الی ۱۰۰
درصدی وارد شده است که این میزان خسارت بالغ بر ۱۸میلیاردو  ۸۵۰میلیون ریال برآورد
شده است .وی میگوید :در درختان سردسیری در سطح ۲هزار و ۶۷۵هکتار ،سرمازدگی به
هزارو ۸۹۵تن از محصوالت ،خسارت  ۲۰الی  ۷۰درصدی وارد کرده است.

شهر
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خبــر

شیفت شامگاهی اهدای خون در سیرجان راه اندازی شد

رییس پایگاه انتقال خون سیرجان گفت :شیفت شامگاهی اهدای خون در سیرجان راه اندازی شده است که در روزهای
خیرین محترم برای اهدای خون است .محمود موسوی رییس پایگاه انتقال خون
زوج از ساعت  ۱۷الی  ۲۲نیز پذیرای ّ
سیرجان گفت :این پایگاه روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت  8الی  13و روزهای پنج شنبه از ساعت  8الی 12
پذیرای اهدا کنندگان خون می باشد .همچنین برای رفاه حال روزه داران عزیز تا  8اردیبهشت  ،1401شیفت شامگاهی
خیرین محترم برای اهدای خون است.
راه اندازی شده که در روزهای زوج از ساعت  ۱۷الی  ۲۲نیز پذیرای ّ
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ِان ُ
قلت سهگانهای بر کارهای کرده و نکرده در سیرجان،

فرونشستی به عمق ندانمکاری مسووالن

حسام الدین اسالملو

سالهای سال کفسازی راستههای بازار
سیرجان آن قدر میان شهرداری و اداره میراث
فرهنگی پاسکاری شد ،تا باالخره دریچهای
از عمق فاجعهی مدیریتی (بخوانید نابلدی و
بیتدبیری) گشوده شد .ویدیوی کوتاهی از
فرونشست بخشی از راستهی بازار سیرجان در
روزهای گذشته در فضای مجازی منتشر شد.
فرونشستی که بررسی علت آن نیاز به تحقیق
میدانی و علمی بیشتر دارد .آشکار نیست که
آیا فقط به خاطر وجود یک زیرزمین قدیمی
یا وجود کانال یک قنات خشک شده ،این
حفره در گذر بازار سیرجان ایجاد شده یا به
خاطر فرونشست کلی زمین و به دلیل برداشت
بیرویهی آبهای زیرزمینی دشت سیرجان،
زیر پای کل شهر دارد خالی میشود اما در
مورد بازار احتمال اولی جدیتر است .حفرهی
مدیریتی مسووالن شهر در بازار قدیمی
سیرجان روز گذشته با خاک و شن و سیمان
پر شد،
ولی آیا این اتفاق هشداری نبود به این معنی

که خود سازهی بازار دارد به مردم و مسووالن
هشدار میدهد تا شاید پیش از آنکه خیلی دیر
شود ،کاری کنیم؟
بارها دربارهی موضوع کفسازی و مرمت در
و دیوار بازار تا دلتان بخواهد جلسه و حرف و
سخنرانی و وعده و وعید در سالهای گذشته
مشاهده شده است .بارها این موضوع در شورای
فعلی و قبلی مطرح و بدون نتیجه رها شده
است.
بازاریهای میگویند حاضرند خودشان برای
مرمت جلوی حجرهشان وارد عمل بشوند اما
اداره میراث فرهنگی اجازه دخل و تصرف
نمیدهد و این درحالیست که خودش هم
کاری نمیکند یا حتا حاضر نیست راهنما و
نقشهی مرمتیئی در اختیار حجرهداران بگذارد
و مجوز اجرای مو به موی آن را بدهد!
از آن طرف بارها در شورا مطرح شده که
میراث توقع دارد ترمیم کف بازار را شهرداری
به عنوان معبر عمومی شهری بر عهده بگیرد
و بهسازی کند .گرچه شهردار کنونی یک بار
علنی اعالم کرده که شهرداری در بازار وظیفه
و مسوولیتی ندارد و آب پاکی را روی دست

دوستداران این بنای تاریخی ریخته است.
جالب آنکه میراث فرهنگی حتا حاضر نیست از
توان حجرهداران بازار به عنوان بخش خصوصی
به صورت کار تعاونی و هماهنگ برای مرمت

المانهای بیهویت

همیشه صحبت از این بوده که سیرجان در
بحث زیباسازی شهر و وجود المان و مجسمه
در اماکن عمومی و پارک و خیابان فقیر است.

  فرونشسـتی که بررسـی علـت آن نیاز به تحقیق میدانی و علمی بیشـتر دارد .آشـکار
نیسـت کـه آیـا فقط بـه خاطر وجـود یـک زیرزمیـن قدیمی یـا وجـود کانال یـک قنات
خشـک شـده ،این حفره در گذر بازار سـیرجان ایجاد شـده یـا به خاطر فرونشسـت کلی
زمیـن و بـه دلیل برداشـت بیرویهی آبهای زیرزمینی دشـت سـیرجان ،زیر پای کل شـهر
دارد خالـی میشـود امـا در مـورد بـازار احتمـال اولـی جدیتر اسـت .حفـرهی مدیریتی
مسـئوالن شـهر در بازار قدیمی سـیرجان روز گذشـته با خاک و شـن و سـیمان پر شـد

بیاید که آفتابهی خالقیت شهرداری چقدر آب
برمیدارد!
نصب المان در هر شهر و در هر محله باید
با توجه به هویت فرهنگی آن شهر و محله
باشد .همچنین باید با مشاوره کارشناسان و
هنرمندان رشتههای تجسمی اتفاق بیفتد .به
نظر میرسد شهرداری در این باره فقط خواسته
برای خالی نبودن عریضه چند المان بخرد و
شتابزده نصب کند .نه فکری پشت نصب این
المانها وجود داشته و نه مشاورهی هنریئی.
ولی خب وقتی قرار بوده پولی بابت خرید المان
داده شود ،چرا سرسری؟ چرا؟
خیابان گلیم چی؟ کشک چی؟

اصولی و یکپارچهی حجرهها و راستههای بازار
سیرجان استفاده کند.
اینگونه میشود که بازار تاریخی سیرجان شده
مانند یک بچه یتیمی را پیدا کرده که همهی
عموها و همسایههایش حکم ناپدری را برایش
پیدا کردهاند و هم ایفای این نقش پدری را
جدی نمیگیرند .تا باد چنین مبادا.

امسال اما به بهانهی نوروز ،شهرداری کوشیده
بود در این بحث هم جدی تر عمل کند و
خالقیتی بیشتر از رنگ کردن هرسالهی
جدولها از خود بروز بدهد .اما بسیار پیش پا
افتاده.
یک نگاهی به المانهایی مثل توپ پاره و از
هم پاشیده در چهارراه قریب بکنید تا دستتان

امیدواریم این پدیدهی منحصر به فردی که
روزهای نوروز در خیابان گلیم دیدیم ،همگی
فقط و فقط موقتی بوده باشد و در آینده و در
بلند مدت شاهد اجرای پروژههای حسابشده
در این خیابان و نصب آثار حجمی و تجسمی
ویژهی گلیم و دیگر صنایع دستی و هنری
سیرجان در این خیابان باشیم زیرا این کارهای
بچگانهای که در این خیابان با نام گلیم انجام

شده بود؛ بیشتر موجب خنده بود و تنها قدم
زدن در آن قرار بود نیم ساعت مردم و مسافران
را سرکار بگذارد.
نقاشی چهارتا تخم مرغ و رنگ زدن روی
آسفالت و وجود چهارتا غرفهی خوراکی و
سنگ و سفال را که همیشه در نوروز سیرجان
داشتهایم .این میان فقط امسال این بند و
بساط به خیابان مجاور شهربازی جا به جا
شد .عمال کدام کار شاخص برای متمایز کردن
خیابانی که در خور نام جهانی گلیم سیرجان
باشد ،انجام شده است؟ آیا در این غرفهها
آشنایی با تار و پود گلیم مدنظر بود؟ دار گلیم
و شانههای بافندگان به نمایش گذاشته بود؟ یا
غرفه مشاوره برای راهاندازی کسب و کار گلیم
بافی ایجاد شده بود؟
مگر کارهایی مثل تخم مرغ رنگ کردن ،سابق
بر این در خانههای بازی انجام نمیشد؟ گلیم
رنگ شده بر کف آسفالت هم که با راه رفتن
رهگذران رنگ رفته شد .بنابراین همچنان
منتظریم بعد از آن اقدامات عجوالنهی شب عید
که قابل توجیه است ،شهرداری از برنامههای
بلندمدتش برای خیابان گلیم رونمایی کند.

عکسها :سید محسن فروزنده

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای سروش ثمره جهانی وکیل دادگستری برابر وکالت  1401/01/06-1401220515992001از جانب خانم رضویه
رضوی نعمت الهی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره  210سیرجان مدعی است که سند مالکیت
چهار سهم مشاع از ششدانگ پالک  0فرعی از  237اصلی واقع در بخش  12کرمان به نام خانم رضویه رضوی
نعمت الهی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور
تبصره یک اصالحی ماده  120آیین 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 36 .م الف تاریخ انتشار :روز چهارشنبه 1401/01/24

جناب آاقی رفزاد رخاسانی

محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

اول قیمت ها را مقایسـه کنید

تولیدی و بازار مبل امام علی (ع)

انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان

سرپرست روابط عمومـی شهـرداری سیرجــان

جوشکـاری سیــار

تبریک عرض نموده ،موفقیت روزافزونتان را در
این عرصه آرزومندیم.

نش سخ
رهی ن اتزه

(عضو انجمن جراحان پالستیک و زیبایـی ایران)

انجام کلیه جراحی های پالستیک شامل رینوپالستی( جراحی بینی)
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

پروتز چانه و گونه

فیس لیفت ( جراحی زیبایی صورت  ،از بین بردن شلی  ،خط خنده و غبغب )

بلفاروپالستی ( جراحی پلک ها )

زاویه سازی و رفع عیوب فک و چانه و شکستگی فک

باال بردن ابروها

رختکن،جاکفشی

میز ناهارخوری

میز جلو مبلی

پا تختی

بوفه بزرگ

تزریق ژل و چربی  ،بوتاکس  ،مزوتراپی ،پالکت درمانی (پی ار پی )
لیزر موهای زاید

براکی پالستی ( جراحی بازو  ،اصالح شلی پوست بازو )

سرویس چوب کامل ویژه جهیزیه عروس شامل؛

0 9 1 3 5 3 2 0 8 4 2 -0 9 1 3 2 7 9 4 3 7 2

جراحی پیشانی

ابدومینوپالستی ( برداشتن چربیهای شکم ،تامی تاک )

خرید کنید ،تخفیف بگیرید و اشانتیون ببرید

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

دکتــر سعدالـه صمدی

سپتوپالستی ( جراحی انحراف بینی )

این فرصت بی نظیر را از دست ندهید

اتوپالستی ( زیبایی گوش )

کلیه جراحی های ترمیمی شامل پیوند اعضا و ناهنجاریهاری مادرزادی

کرمـــان ،بلــوار جمهوری  ،بعد ار سه راه هوا نیـــروز ،برج اول  ،طبقه  ، ۷واحد ۱
تلفــن۰۹۱۳۱۴۱۰۱۲۹ - 32658316 :

مبـــل

میز آرایش

سرویس خواب

کمد لباسی

همگی یکجا  29/800/000 :تومان

انتهای بلـوار اصلی حجـت آبــاد

09124158001

تشک طبی فنری

