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4 آبان1401 شهر

مدیریت بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای استان کرمان، 
دربارۀ وضعیت سدهای استان کرمان گفت: »در حال حاضر ذخیرۀ متوسط سدهای 
استان ۴۱ درصد است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییر محسوسی نداشته و 

فقط نسبت به بازۀ زمانی مشابه سال گذشته، دو درصد آب بیشتر دارند«.
وی بیان کرد: »در حال حاضر سد جیرفت حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب )معادل ۳۹ 
درصد ظرفیت(، سد تنگوئیه حدود ۹.۵ میلیون مترمکعب )معادل ۲۵ درصد ظرفیت(، 

ذخیرۀ آب دارند«. 

 ذخيرۀ آب 
سدهای کرمان به 
کمتر از نصف رسيد

خبــر مشکل کمبود برخی داروها به زودی رفع خواهد شدمشکل کمبود برخی داروها به زودی رفع خواهد شد
طبق اعالم معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ظرف یک یا دو هفته آینده مشکل کمبود برخی دارو رفع خواهد شد.

دکتر علی اسدی پور درباره برخی کمبودهای مقطعی ایجاد شده در اقالم دارویی نظیر آنتی بیوتیک کودکان و همچنین سرم های 
تزریقی به ایسنا می گوید: به دلیل یکسری مشکالت ارزی این مساله به وجود آمده است.طبق اعالم معاون غذا و دارو دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان، اکنون مشکالت ارزی مرتفع شده است و ظرف یک یا دو هفته آینده مشکل کمبود دارو رفع می شود. پیش از این 
نیز مشاور رییس سازمان غذا و دارو، تجویز بی رویه و مصرف بیش از اندازه را علت کمبود مقطعی شربت آنتی بیوتیک کودکان و 

سرم های تزریقی در کشور خواند و  اعالم کرد برای رفع کمبود سرم و تامین کافی آن و اقدامات الزم  انجام شده است. 

شیراز،   - سیرجان  جاده  ورودی 
شرکت های  جاده ی  مسیر  با  که  مسیریست 
روزانه  و  دارد  مشترک  گهرمسیری  گل  منطقه 
تعداد زیادی وسیله ی نقلیه و حتا عابر پیاده از 
از شهر،  ای  نقطه  چنین  در  می کنند.  گذر  آنجا 
امکانات مفیدی هم وجود داشته  انتظار می رود 
زیبایی های  وجود  آن ها،  حداقل ترین  و  باشد 
بصری از جمله فضای سبز مناسب است. اما این 
متاسفانه،  که  ندارد  سبز  فضای  تنها  نه  ورودی 
گاه در آن منطقه دپوی نخاله های ساختمانی نیز 
مشاهده می شود و این خود یک ایراد بزرگ بر 

سیستم زیباسازی شهر است.
دو  متوجه ی  شیراز  جاده ی  به  ورود  آغاز  در 
ای  جاده  با   که  می شوید  مسکونی  منطقه ی 
پل  یک  اما  شده اند  جدا  یکدیگر  از  پرترافیک 
عابر پیاده و زیرگذری برای رفت و آمد عابرین 
این دو منطقه در نظر گرفته نشده است و  بین 
باتوجه به وجود وسایل حمل و نقل بزرگ همچون 
اتوبوس های مسافربری و کامیون ها، این مسیر با 
بوده  اشخاص  بسیاری  قاتل  اندیشی  کم  همین 

است.
کمبود روشنایی مناسب در ابتدای همین جاده 
نیز باعث خسارات جبران ناپذیری در سال های 
بارها  شهر  شورای  قبلی  دوره  در  شده  اخیر 
مسیر  این  بهسازی  و  ترمیم  بر  مبنی  جلساتی 
عملی  تصمیمات  از  کدام  هیچ  اما  شد  برگزار 
نشدند و شهرداران سابق فکری به حال بهسازی 

آن نکردند.
گل گهر  ورودی مکی آباد ) محور شیراز( را 

بهسازی می کند
در  و  شد  میدان  وارد  گهر  گل  امسال  ماه  تیر 
راستای مسوولیت اجتماعی اش به شهر عملیات 
اجرایی ساماندهی و زیباسازی ورودی سیرجان- 
این  این شرکت  عامل  مدیر  گفته  به  که  شیراز 
پروژه حدود یکسال  در دستور کار گل گهر قرار 

گرفته بود، را شروع کرد. 
صنعتی  شرکت  عامل  مدیر  عتیقی  مهندس 
معدنی گل گهر در این مراسم گفت: این پروژه 
عمران  توسعه  شرکت  از  و  است  شهر  پیشانی 
در  که  آبرومندی  شکل  به  کرده ایم  درخواست 
شان گل گهر و مردم سیرجان است، انجام شود، 
انجام  را  کار  این  توان  تمام  با  پروژه  مدیریت  و 

خواهد داد. 
تسریع در روند اجرای پروژه ورودی شیراز

همین  در  سیرجان  شهر  شورای  رییس  اخیرا 
کامیون،  از  زیادی  حجم  اینکه  به  اشاره  با  باره 
تریلر و اتوبوس در مسیر بلوار شیراز و مجاورت 
ساکنین کوی مکی آباد و دهیادگار بصورت شبانه 
روزی تردد دارند، از ورود مدیران شرکت توسعه 
راستای  در  گهر  گل  منطقه  مدیریت  و  عمران 
پروژه  به  اجتماعی،  های  مسوولیت  نقش  ایفای 
بهسازی ورودی شیراز خبر داده بود و اینکه اهالی 
تری  مناسب  و  بهتر  شرایط  از  باید  منطقه  این 
برخوردار شوند، تصریح کرد: خوشبختانه مدیران 
شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر 
با نگاه به پیشرفت و توسعه شهری بیش از پیش 

که جای  اند  برآمده  تالش  و  در صدد همکاری 
بسی تشکر و قدردانی دارد.

برخی  کرد:  بیان  رییس شورای شهر سیرجان 
صنوف و مشاغل مزاحم که طی دهه های اخیر 
احداث  شاهد  بلوار  و  شیراز  جاده  مجاورت  در 
شده اند، باید ساماندهی و به شهرک تعمیرگاهی 
این صنوف  مزاحمت  و  ترافیک  تا  منتقل شوند 
برای ساکنین و اهالی منطقه را به حداقل برسانیم.

آغاز پروژه کلید می خورد
اما این هفته پیش از آغاز جلسه علنی شورای 
شهر سیرجان، معین پورمعصومی معاون مهندسی 
و توسعه شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه 
در  شهر،  شورای  صحن  در  حضور  با  گهر  گل 
خصوص روند کلی اجرای پروژه ورودی شیراز به 
ارایه توضیحاتی پرداخت و گفت: باالخره طلسم 
این ورودی نازیبا شکست تا گل گهر در راستای 

مسوولیت اجتماعی اش بار دیگر بدرخشد.
از آنجایی که این پروژه مانند دیگر پروژه هایی 
که شرکت صنعتی معدنی گل گهر در راستای 
انجام مسوولیت اجتماعی خود در سیرجان انجام 
داده است کامال با برنامه ریزی نیروی متخصص 

انجام می گیرد، امیدواریم بزودی شاهد زیباترین 
ورودی برای شهرمان از سمت غرب خواهیم بود. 

گفتنی است این پروژه مهم به طول ۲.۷ کیلومتر 
بزرگ  های  شرکت  سوی  از  اعتبار  تامین  با  و 

سمت  از  سیرجان  ورودی  در  گهر  گل  منطقه 
شیراز اجرا خواهد شد. 

سخن تازه بررسی می کند؛

بهسازیپیشانیشهردرچهمرحلهایاست؟
      گروه شهر

  مهنـدس عتیقـی؛ مدیر عامل 
گل  معدنـی  صنعتـی  شـرکت 
گهـر: ایـن پروژه پیشـانی شـهر 
اسـت و از شرکت توسـعه عمران 
درخواسـت کرده ایـم بـه شـکل 
آبرومنـدی انجـام شـود ایـن کار 
باید در شـان گل گهر و سـیرجان 
انجـام شود،خواسـته ایم مدیریت 
پـروژه با تمـام تـوان عمـل کند. 

  عکس: سید محسن فروزنده
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دکتــر سعدالـه صمدی )عضو انجمن جراحان پالستیک و زیبایـی ایران(
انجام کلیه جراحی های پالستیک شامل رینوپالستی) جراحی بینی( 

سپتوپالستی ) جراحی انحراف بینی (
ماموپالستی ) کوچک، بزرگ ، باال کشیدن و پروتز پستان (

ابدومینوپالستی ) برداشتن چربیهای شکم ،تامی تاک ( 
برداشت چربی پهلوها و ایجاد فرم ساعت شنی

فیس لیفت ) جراحی زیبایی صورت ، از بین بردن شلی ، خط خنده و غبغب (
براکی پالستی ) جراحی بازو ، اصالح شلی پوست بازو (

بلفاروپالستی ) جراحی پلک ها ( 
باال بردن ابروها

جراحی پیشانی 
پروتز چانه و گونه 

پروتز باسن ، فیلر ) ژل و چربی(
تزریق ژل و چربی ، بوتاکس ، مزوتراپی، پالکت درمانی )پی ار پی ( 

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

اتوپالستی ) زیبایی گوش ( 
زاویه سازی و رفع عیوب فک و چانه و شکستگی فک

کلیه جراحی های ترمیمی شامل پیوند اعضا و ناهنجاریهاری مادرزادی 

کرمـــان ،بلــوار جمهوری ، بعد ار سه راه هوا نیـــروز، برج اول ، طبقه ۷ ، واحد ۱ 
۰ ۹ ۱ ۳ ۱ ۴ ۱ ۰ ۱ ۲ ۹   - ۳ ۲ 6 5 8 ۳ ۱ 6 تلفــن: 

اخبار شهرداری

آگهـــی دعــوت مجمع عمومــــی
 شرکت تعاونی کشاورزی مرغــداران سیرجان)نوبت اول(

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضاء شرکت می رساند که جلسه مجمع عمومی عادی شرکت در تاریخ 1401/8/18 
روز چهارشنبه راس ساعت 3 بعد از ظهر در محل شرکت تشکیل می گردد.

 لذا خواشمند است در تاریخ و ساعت تعیین شده در محل مربوطه حضور بهم  رسانید:
دستور جلسه بشرح ذیل است:

1-انتخاب اعضا هیات مدیره شرکت برای سه سال مالی
2-انتخاب بازرسان شرکت برای یک سال مالی.

3-تصویب حساب سود و زیان سالهای مالی 97 الی 1400
4-استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان و مدیر عامل

انشرکت تعاونی کشاورزی مرغداران سیرجان5-تعیین خط مشی آتی شرکت
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نقد و اقساطلولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
۴ ۲ ۳ ۳ 8 ۷ 8 8 - ۰ ۹ ۱ 6 ۴ ۴ 5 8 ۳ ۳ 5  

شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر در نظر دارد 
دو دستگاه خودرو سواری با مشخصات جدول ذیل از طریق مزایده به فروش برساند

شرکت سرماهی گذاری و توسعه گل گهر

قیمت پایه )ریال(گیربکسرنگمدلتیپنوع خودروردیف

6.600.000.000سالمسفید شیری1395سراتو 2000کیا 1

1.900.000.000سالمسفید روغنی1393سورنEF7سمند 2

شرایط شرکت در مزایده : 
۱-اهلیت قانونی خریدار )همراه داشتن کارت ملی الزامی می باشد(۲-تهیه و ارائه چک رمزدار در وجه شرکت سرمایه 
گذاری و توسعه گل گهر به میزان 10 درصد قیمت پیشنهادی الزامی است.۳-خریدار مکلف است عالوه بر قیمت 
خرید 9 درصد بابت مالیات بر ارزش افزوده به فروشنده پرداخت نماید.۴-فروشنده در رد یا قبول پیشنهادات مختار 
می باشد.5-کلیه هزینه های پس از فروش به عهده خریدار می باشد.متقاضیان محترم می توانند جهت خرید اسناد 
مزایده و کسب اطالعات بیشتر به مدت ۱۰ روز از نشر آگهی به دفتر شرکت واقع در بلوار فاطمیه جنب منازل سازمانی 

گل گهر مراجعه و یا با شماره های ۴-۴۲۲۷۱5۱۳ تماس حاصل فرمایند

مدرییت ارتباطات شهرداری سیرجان


