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اضافه شدن پزشکان متخصص به کادر درمانی سیرجان

مهر :دکتر جهانشاهی؛ معاون درمان دانشکده علوم پزشکی سیرجان اظهار کرد ۲۶:پزشک متخصص جدید در ۱۷رشته تخصصی به مجموعه
کادر درمانی شهرستان افزوده شده و از ابتدای مهر ماه رسماً فعالیت خود را در بیمارستان امام رضا (ع) و کلینیک ویژه تخصصی زنده یاد حسینی
آغاز میکنند .وی در رابطه با تخصص پزشکان گفت :این پزشکان متخصص در رشتههای ارتوپدی ،داخلی ،قلب و عروق ،بیهوشی ،پوست ،مغز
و اعصاب ،توانبخشی ،جراحی عمومی ،جراحی مغز و اعصاب ،رادیوتراپی ،رادیولوژی ،روانپزشکی ،زنان و زایمان ،حلق بینی و جراحی سر و گردن،
کودکان ،طب اورژانس و طب سنتی در کنار سایر پزشکان شهرستان ،به ارائه خدمات درمانی میپردازند .جهانشاهی گفت :با افزوده شدن این
پزشکان متخصص ،در مجموع ۱۳۵پزشک متخصص در رشتههای مختلف تخصص پزشکی در شهرستان سیرجان فعالیت دارند.
لیال گلزاری

مسکنهایی که با نهایت بیمهری در
حومه شهر ساخته شدند و همچنان مورد
بیتوجهی مسووالن اجرایی شهر قرار
دارند .شهرکی که همانند شهریست که
جمعیت زیادی را در واحدهای مجتمعهای
آن ،به سمت نقاط حاشیهای شهر کشانده
اسم خانهدار کردن بیخانهها،
تا به
ِ
مشکالتی دوچندان را برای آنها رقم زند.
مشکالتی که یکی دو تا نیست
از جمله ویژگیهای بارزی که در تمام
سازههای مسکن مهر به چشم میخورد ،نهایت
مختصرسازی آنهاست که بستگی به انصاف
پیمانکاری دارد که ارگانهای متقاضی برای
ساخت مسکن مهر ،گزیدهاند و هر کدام بنا
به نامی که بر روی آنها نهاده شده ،نوع نمای
سازه ،متراژ و نقش ه و بقیه موارد آن ،متفاوت
از بقیه ساخته شده است .برخی از این مساکن
بدون آسانسور و با پلههایی نیمه کار تحویل
متقاضیان داده شدهاند و برخی دیگر با متراژی
بسیار کم که قابلیت زندگی خانوادگی را
نخواهد داشت و آن یکی با نمایی نازیبا ،نشان
از آشفتگی درون دارد.
به هر صورت ،این مساکن ساخته شدند و
عدهای ،ندیده خریدار آن گشتند و حاال پس
از گذشت سالها از تحویل این منازل به دست
خریداران ،مشکالت آن نمایان شده و دیگر نه
پشتوانهای وجود دارد و نه حمایتی از آنها
صورت میگیرد ،چون طرفحسابشان ،بخش
خصوصیست که هیچ نظارتی بر کار آنها
صورت نگرفته و نمیگیرد.
فضای سبز خشکیده زرد
فضای سبز این محله گویا بارزترین و
نمایانترین معضلیست که به چشم هر
رهگذری میرسد .فضای سبزی که رنگ باخته
و زردی علفهای هرز ،جای سبزی چمن را
گرفته .یکی از ساکنین مسکن مهر با ارسال
عکسهایی از فضای سبز این قسمت از شهر،
بیان کرده که «نگاهی به وضعیت فضای سبز
مساکن مهر بیاندازید .گویا مدتهاست که
رنگ هرس کردن را به خود ندیده این وضع
از زمانی بیشتر نمود کرده که بیماری کرونا
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خط نخست پروژه
انتقال آب از خلیج
فارس مهرماه
امسال به سیرجان

ایرنا :مدیرعامل شرکت تامین آب خلیج فارس و پیمانکار پروژه گفت :فاز نخست پروژه انتقال آب
از خلیج فارس به استانهای کرمان ،یزد و هرمزگان در مهرماه امسال با تالش چندین ساله بخش
خصوصی و دولتی به بهرهبرداری میرسد .وی اظهار داشت :پروژه انتقال آب از خلیج فارس در حجم
گسترده با  ۱۱ایستگاه پمپاژ و در مسیر  ۸۳۰کیلومتری اجرا میشود که با این مشخصه پروژهای در
کشور وجود ندارد.وی تاکید کرد :پروژه شیرین سازی  ۲۰۰هزار مترمکعبی را مهرماه امسال افتتاح
میکنیم و خط انتقال در ظرفیت مطلوب تا منطقه گلگهر سیرجان آماده افتتاح شده و قطعه دوم و
سوم نیز بیش از  ۸۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

گزارشی از مشکالت ساکنین مسکن مهر:

بیمهری با مسکن مهر سیرجان

شیوع پیدا کرده و تمیزی و هرس پارکها و
فضای سبز نادیده گرفته شده است .در حالی
که فضای سبز نمای شهر است و باعث زیبایی
محله میشود .حاال کرونا آمده که نباید فضای
سبزمان نابود شود».
بوی فاضالب برخی منازل مسکن مهر
برای چندمین بار برای تهیه گزارش به سمت
مساکن مهر رفتیم .گویا عالوه بر فضای سبز،
مشکالت زیادی گریبانگیر ساکنین آنجا بود.
این نتیجه از گالیههای ساکنین مساکن مهر
محرز بود .یکی از ساکنین از فاضالب این
قسمت میگوید« :بوی فاضالب کالفهمان
کرده ،چاههای فاضالب این قسمت استاندارد
نیستند و دایما پر میشوند .به هر کجا مراجعه
میکنیم ،میگویند این مشکل مربوط به
پیمانکار بخش خصوصی بوده و باید همان
بخش خصوصی پاسخگوی شما باشد .آنجا هم
که پیمانکار کارش را انجام داده و رفته است
و دیگر جوابگوی ما نیست .چندین بار به نظام
مهندسی هم مراجعه کردیم ،آنها هم آمدند
و اقداماتی انجام دادند اما مشکل این قسمت
هنوز به صورت اساسی حل نشده و ما با مشکل
چاههای فاضالب دست و پنجه نرم میکنیم».
تبدیل منازل مسکن مهر
به خانههای تیمی
یکی دیگر از اهالی از کوچک بودن برخی از
واحدهای این مساکن گالیه دارد و میگوید:
«برخی واحدهای این مساکن ،چنان متراژ کمی
دارند که امکان زندگی یک خانوادهی سه ،چهار
نفره در آنها وجود ندارد .خیلی از همسایههای
ما ،خانه را به دست مستاجر دادهاند و جای
دیگری مستاجرند .حاال این خانههای تنگ و
کوچک ،تبدیل به خانههای تیمی شدهاند که
آسایش را بقیه از ساکنین گرفتهاند .خانههای
تیمی تبدیل به محل نامنی شده برای تجمع

آگهی فقدان سند مالکیت

خانم مرضیه شهسواری وکیل خانم عاطفه نژاد عبداللهی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره  45سیرجان مدعی است که
سند مالکیت ششدانگ پالک  16413فرعی از  5087اصلی واقع در بخش  36کرمان بنام خانم عاطفه نژاد عبداللهی ثبت و سند مالکیت
صادر و تسلیم گردیده 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 .ضمنا ششدانگ رهن بانک ملی می باشد 739 .م الف تاریخ انتشار :روز چهارشنبه 1399/06/26
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آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظر به اینکه شش دانگ یک باب خانه دارای پالک  1740فرعی از  334اصلی به مساحت 225/76
متر مربع واقع در بدرآباد بخش  36کرمان مورد تقاضای وحید دیانی یزدی نیاز به تحدید حدود دارد
اعمال تبصره ذیل ماده  15قانون ثبت هم میسر نمی باشد .ذا حسب درخواست مورخه 1399/6/11مالک
بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن به استناد تبصره  5قانون مزبور منتشر و عملیات تحدیدی آن از ساعت
 8صبح روز شنبه  1399/7/19در محل شروع و به عمل خواهد آمد .لذا به مالک (مالکین) امالک مجاور
رقبه مزبور اخطار می گردد که در موعد مقرر در این اعالم در محل وقوع ملک حاضر و در صورت
عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی بر حدود و حقوق ارتفاقی
آن اعتراض داشته باشد بر طبق ماده  20قانون حداکثر ظرف مدت  30روز پس از تنظیم صورتمجلس
تحدیدی ،اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم تا به دادگاه صالحه ارسال گردد .بدیهی است پس از
گذشت مهلت یاد شده ،هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود تاریخ انتشار :روز چهارشنبه 1399/06/26
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خالفکاران و بزهکاران .عالوه بر این ،چون
اجارهی این خانهها بسیار کم است ،بنابراین
افرادی با هر نوع تیپ و فرهنگی در اینجا پیدا
میشود و همین اختالف طبقاتیها باعث ایجاد
اختالفات و درگیریهایی شده است که دایما
همسایهها با آن درگیرند».
کمبود نیروی خدماتی شهرداری
عزتآبادی؛ سرپرست شهرداری نجف شهر در
پاسخ به این سواالت گفت« :کمبود نیرو ،تنها
دلیل این اتفاق است .شهر بزرگ شده و در
برخی بخشها یک سری ایراداتی هست که با
توجه به کمبود نیرو پابرجا ماندهاند و امیدواریم
با مجوزی از سوی شورا بتوانیم این مشکل را
حل کنیم .در توضیح باید این نکته را یادآور
شوم که تعداد سه الی چهار پارک بزرگ در
این قسمت وجود دارد و روز به روز به جمعیت
مساکن مهر افزوده میشود اما نیروهای
خدماتی ما همان تعداد ماندهاند و تعدادی
از آنها ،مشغول امور خدماتی در بخش قدیم

نجفشهر هستند و قادر به انجام همهی امور
حوزهی خدماتی این شهرداری نیستند و باید
منتظر افزایش نیروهای خدماتی شهرداری
نجفشهر باشیم».
کرونا و خشکی فضای سبز
سرپرست شهرداری نجف شهر در رابطه با
وضعیت فضای سبز و شیوع بیماری کرونا
و وضعیت کنونی فضای سبزگفت« :طبق
بخشنامهای که از سوی فرمانداری ابالغ
شده ،پس از شیوع ویروس کووید  ،19ملزم
به خاموشی پروژکتورها و روشنایی پارکها
و فضاهای سبز شدیم تا از ازدحام جمعیت
جلوگیری و فاصلهگذاری اجتماعی رعایت
گردد .شاید یکی دیگر از دالیل رسیدگی
نکردن به فضای سبز هم ،همین باشد».
میدانی که فقط گرد است
از عزتآبادی در رابطه با میدانی که بعد از
پردیس دانشگاه آزاد قرار گرفته و پر از خار
و خاشاک است پرسیدیم که چرا بدون هیچ

گلکاری و فضای سبزی به حال خود رها
مانده و حتا جداول آن رنگآمیزی ندارد و
عالیم رانندگی در آن دیده نمی شود و باعث
ایجاد خطر برای افرادی که به این مسیر آشنا
نیستند ،میگردد .دلیل نادیده گرفته شدن
اقدامات گلکاری و ایجاد فضای سبز در این
میدان چیست؟ او نیز در این رابطه گفت:
«این میدان جزو حوزهی خدمات شهرداری
نجفشهر قرار نمیگیرد و مربوط به خدمات
شهری شهرداری سیرجان است و باید آنها به
این قسمت رسیدگی کنند».
کارشناسان نظام مهندسی
پاسخ گو باشند
سرپرست شهرداری نجف شهر در رابطه
با مشکالتی که چاههای فاضالب برخی از
واحدهای مساکن مهر برای ساکنین آن به
وجود آورده است ،گفت« :این مشکالت مربوط
به پیمانکار بخش خصوصیست که زیرسازی
آن مجتمعها به آنها سپرده شده است.

کوتاهی پیمانکار بوده که چاهها استاندارد و
متناسب با جمعیت آن را در نظر گرفته نشده
و چاههای کم عمق حفر گردیده و مشکالتی
این چنین را به وجود آورده که بعد از گذشت
چند سال چاهها پر شوند .باید پاسخگوی
ساکنین ،کارشناس نظام مهندسی باشد که
تاسیسات و امور زیربنایی را تایید کرده و
نظارت دقیقی در این رابطه نداشتهاند .هر چند
این مسایل مربوط به شهرداری نمیباشد ،اما
پس از مراجعه تعدادی از ساکنین به شهرداری
نجفشهر و درخواست حفر چاهی دیگر ،ما هم
نقشهبردار تاسیسات آن مجتمع را خواستیم و
با همکاری او بخشی از مشکالتشان را حل
کردیم اما فاضالب آنجا مربوط به همان بخش
خصوصی میشود که کار را اجرا کرده و باید از
طریق نظام مهندسی ،ناظر را پیدا کنند تا راه
حلی برایشان اجرا کند».
مشکالتی همچنان پا برجا
با این وجود ،هنوز مشکالت مساکن مهر
پا برجاست .ساکنین مساکن مهری که مورد
بیمهری مسووالن قرار گرفتهاند و مشکالتی
که باعث و بانی آن ،عدم نظارت کارشناسان
مربوطه بوده .معضالتی که شاید سالها
گریبانگیر ساکنین باشد و مدتها با آن دست
و پنجه نرم کنند و پس از آن هم مشخص
نیست که این وضع به طور کامل رفع گردد
یا این عیبی بماند ماندگار ،بر پیشانی مساکن
مهر سیرجان.

عکسها :الناز پیشیار/سخن تازه

از یک نفر نیروی جوان آقا برای کار

از یک نفر نیروی خانم (برای شیفت شب)

در کبابی و بریانی کدبانــــو

در کبابی و بریانی کدبانــــو

دعوت به عمل می آید.

دعوت به عمل می آید.
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از یک نفر خانم برای همکاری در
کار منزل و پرستاری به صورت شبانه روزی
دعوت به عمل می آید.
۰۹۱۳۱۷ ۸ ۳۴۵۵

رفصت عالی ربای جویندگان کار

از دو نفر منشی خانم و

مسلط به کامپیوتر برای همکاری در یک
مرکز خدمات اینترنتی (کافی نت)
دعوت به عمل می آید.
با حقوق مناسب

0913 279 9135

