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سخنهمشهریان:
عکسهای مربوط به خیابان عالمه االمینی
(خیابان پارک گل گهر) که واقعا آسفالت افتضاحی داره
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با انتصاب مدیر عامل بومی در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر؛

سالم و درود
از شما بعنوان رسانه مردمی در شهرستان که
مشکالت شهر رو پیگیری و اطالع رسانی می کنید،
درخواست میکنم گزارشی تخصصی از نیاز شهر به
ایجاد پلهای غیر مسطح ترافیکی هم ارایه بدید همین
االن ترافیک شهر باالست تا چند سال دیگه فاجعه
میشه االن برای مثال تقاطع اورژانس فاطمیه و بلوار
شهید زندی نیا را باز کردند اما این خودش یه عامل
اصلی ترافیک شده و نیاز به زیر گذر یا رو گذر داره
شهر و شهرسازی فقط آسفالت کردن که نیست به
مسوولین شهرداری باید گفت اگه میخواد در یاد مردم
سیرجان ماندگار شه جسارت انجام چند تا طرح عمرانی
بزرگ رو داشته باشه.
--------------------------------سالم
همیشه اول صبح که میروم سمت معدن و یا
موقع برگشت چند تا سوال از ذهنم عبور میکنه...
چه خوبه یک بار هم شده یکی بیاد جواب بده
هر چند که هر آدمی  ،تا حاال از روی پل دفاع مقدس یک بار
هم که رد شده باشه ،این چند تا سوال براش پیش اومده .
:1چرا مسوولین فکری به حال کمربندی داخل شهر
نمیکنند ،تا کی باید تریلی ها از داخل شهر عبور کنند؟؟
:2یکی واقعا نیست بگه برنامه شهرداری یا فرمانداری
برای برچیدن بساط ماشینهای سنگین از داخل
شهر(بعد از پل دفاع مقدس) چی هست؟
:3تا زمانی که کمربندی داخل شهره ،چرا پلیس راه
اجازه توقف به تریلی ها کنار جاده میده ؟؟؟؟
:4چرا برخی مغازهداران به خودشان اجازه میدهند و
شیر آب جلو مغازه شان را باز میکنند وسط خیابون تا
مشتری جذب کنند!؟که همیشه آب وسط خیابون رها
باشد ؟و هیچ کس هم جلوش نمیگیرد؟
:5چرا شهرداری فکری به حال آسفالت و فضای سبز
این بلوارها نمیکنه؟مگر نه این است که این ورودی و
آبروی شهر حساب میشه ؟واقعا چرا؟؟
کاش یک چالشی انجام میگرفت و عکس ورودی مابقی
شهرها رو به مسوولین شهرداری میفرستادیم تا یک کم
یاد بگیرند و ورودی شهرمان را سر و سامان میدادند.
منتظر توضیحات مسوولین ادارات مربوطه در رابطه با
مشکالت ذکر شده توسط مردم هستیم.

گروه خبر

باالخره بعد از سالها ،مدیری بومی بر
کرسی ریاست مجموعه بزرگ معدنی و
صنعتی سیرجان نشست .مهندس ایمان
عتیقی ازمدیران خوش نام و کاربلد صنعتی
کشور است که دانشش را با کار تجربی
پیوند زده .او در حالی با تایید علیرضا رزم
حسینی؛ وزیر صمت و تصمیم هیات مدیره
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر به عنوان
مدیر عامل جدید این شرکت بزرگ منصوب
شد که پیش از این سابقه حضور دو دوره در
هیات مدیره شرکت گلگهر ،هیات مدیره
شرکت جهان فوالد و سابقه  ۱۶ساله حضور
اثربخش در مدیریتهای مختلف در منطقه
گلگهر را در کارنامه موفق کاری خود دارد.
وی از محبوبترین مدیران شرکتهای
منطقه گلگهر به حساب میآید و پیش بینی
می شود با انتصاب این مدیر عامل بومی،

ایسنا :رییس دانشگاه علوم پزشکی
کرمان با اشاره به افزایش موارد سرپایی
مبتال به کرونا در روزهای اخیر گفت :پیش
بینی می شود در بهمن ماه و اسفند دچار
پیک سنگین بیماری کرونا بشویم اگر
همین سیر ادامه یابد لذا امیدواریم مردم
به کمک ما آمده و در طرح شهید سلیمانی
همکاری کنند.
دکتررشیدی نژاد شامگاه دوشنبه در جمع
خبرنگاران درباره آخرین وضعیت بیماری
کرونا در استان کرمان اظهار کرد :دو پیک
اصلی بیماری را در استان کرمان تجربه
کردیم که پیک نخست در تیر و مرداد و
پیک بسیار شدید در اواخر مهرماه بود و
آبان و آذر را پوشاند.

حق به حقدار رسید

شاهد سرعت گرفتن روند رو به رشد این
شرکت معدنی و صنعتی باشیم .این شرکت
به دنبال حضوری پررنگ تر از گذشته در
منطقه تالش میکند این منطقه را به غول
آهنی کشور تبدیل کرده به همین دلیل
مدیریت جدید این مجموعه باید با نقشه راه
مشخص در این مسیر گام بردارد.
هرچند گلگهر در حوزه بومیسازی
تکنولوژی عملکرد موفقی در یک سال
گذشته از خود به جای گذاشته است و با
حضور در طرح انتقال آب خلیج فارس به این
منطقه نگرانی ها برای تامین آب را برطرف
کرده ،اما نوسانات ارزی و بحران های حاصل
از تحریم  ،موانعی است که می تواند اجرای
پروژه ها را با مشکل همراه کند.
از سویی دیگر شرکتهای بزرگ در تالش
هستند تا با بومی سازی تکنولوژی میزان
وابستگی به واردات را کاهش دهند اما این
موضوع نیز نیازمند سرمایه گذاری و تامین

ارز خواهد بود .صادرات اصلیترین راه برای
تامین ارز الزم است که باتوجه به تصمیمات
دولت برای صنعت فوالد کمی سخت شده
است.
مدیران مجموعه گلگهر وعده افتتاح
تعدادی از پروژه های این شرکت را تا
پایان سال و براساس زمان بندی مشخص
شده ،داده اند ،هرچند در یک سال گذشته
سیر صعودی دالر و شیوع کرونا بر تمامی
حوزههای اقتصادی اثر گذار بود ،حال باید
دید عتیقی با استفاده از چه شتاب دهندهای
شعار های گلگهر را محقق میکند.
ضمن آرزوی موفقیت برای ایمان عتیقی،
امیدواریم این مدیر بومی ضرورت پیوست
فرهنگی-اجتماعی شرکت تحت امرش
را جدی بگیرد و به توسعه کمی و کیفی
زادگاهش توجه ویژه نشان دهد تا در آینده
شاهد توسعه متوازن سیرجان باشیم.

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان هشدار داد:

پیش بینی پیک سنگین بیماری کرونا در بهمن ماه و اسفند
وی افزود :از اواسط آذرماه پیک بیماری در
حال کاهش است و اکنون که گام چهارم
و بسیج ملی مبارزه با کووید 19آغاز شده،
بیش از  70درصد تعداد بیماران بستری و
 80درصد مرگ و میرها کاهش داشته و در
حال عبور از پیک و رو به نزول هستیم اما
جای نگرانی وجود دارد.
رشیدی نژاد تصریح کرد :گام چهارم بسیج
ملی مبارزه با کرونا با هدف قطع زنجیره

بیماری و کاهش موارد بستری و مرگ و
میر به صورت محله محور و خانه به خانه
اجرا می شود و نتایج مطلوبی داشته است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان بیان
کرد :در این گام طرح شهید حاج قاسم
سلیمانی با همکاری وزارت بهداشت و
بسیج دنبال می شود و بسیار موثر و بیش
از آنچه پیش بینی می شد موفقیت آمیز
بود .وی اظهار کرد :هدف این است بیماران

زودتر شناسائی شوند و همه مردم باید در
این زمینه مشارکت و همراهی کنند و اگر
عادی انگاری شود و همراهی مردم نباشد،
با پیک بعدی بیماری مواجه میشویم.
رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با
اشاره به اینکه شست و شوی دست ها،
زدن ماسک و رعایت فاصله سه مورد اصلی
در مبارزه با کروناست و اگر مراقبت کنیم
کمتر دچار بیماری می شویم ،اظهار کرد:

بیمارانی که شناسائی می شوند وظیفه
داریم افراد دارای تماس نزدیک با آنها را
شناسائی کنیم و تست بگیریم .و موارد
شناسائی شده باید قرنطینه شوند که این
کار را تیم های رهگیری انجام می دهند.
ضمن اینکه افراد در معرض خطری که
هنوز مبتال نشده اند ،باید در منزل قرنطینه
شوند تا مبتال به رونا نشوند و این قرنطینه
معکوس است.

توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری سیرجان عملیاتی شد

اجرای طرح ضربتی پاكسازی معابر و محالت سطح شهر

طرح ضربتی پاکسازی معابر و محالت سطح شهر سیرجان از سوی سازمان
مدیریت پسماند شهرداری و معاونت خدمات شهر در حال اجرا می باشد.
به گزارش واحد خبر و امور رسانه مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان،
علی رضایی مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری سیرجان
گفت :در راستای خدمت رسانی مطلوب تر به شهروندان فهیم شهر
سیرجان ،از سازمان مدیریت پسماند شهرداری طرح ضربتی پاکسازی
معابر و محالت در نقاط مختلف سطح شهر در حال اجرا می باشد.
رضایی خاطر نشان کرد :در این طرح کارگران حوزه خدمات شهر
بصورت گروهی در محالت حاضر و نسبت به پاکسازی و نظافت آن اقدام
می نمایند.شایان ذکر است این طرح همه روزه پس از اتمام کارهای
روزمره کارگران زحمتکش خدمات شهر در مناطق اجرا می شود.
وی افزود:در راستای اجرای طرح خدمات محله ای و پاکسازی
مناطق مختلف ،پاکسازی معابر محالت صورت گرفت.
وی ادامه داد :در این طرح که توسط نیروهای خدمات شهری
صورت می گیرد ،رفت و روب و نخاله برداری از محالت مدنظر

قرار گرفته است ،در همین راستا  500سرویس نخاله از شهرک
سمنگان و  100سرویس نخاله از شهرک ثاراهلل بارگیری شده است.
علی رضایی ،در خصوص طرح ضربتی خدمات محله ای گفت :یکی
از سیاست های شهرداری رسیدگی به معابر از نظر خدمات شهری
و نظافت اساسی است ،از زمان شروع این طرح تا به امروز شهرک
ثاراهلل ،شهرک امام رضا(ع) ،شهرک سمنگان ،شهرك غرضي،
شهرك ارغوان پويا ،شهرک سی بی جی و بهشت زهرا انجام شده و بقیه محالت
سطح شهر هم طبق اولویت بندی در دستور کار این سازمان خدماتی می باشد.
مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری در پایان گفت:
خروج از محرومیت و تحقق توسعه در مناطق کم برخوردار بدون
همت و خواست شهروندان و ساکنان این مناطق امکانپذیر نیست.
محمد رضا رفعتی معاون اجرایی خدمات شهری در این خصوص می
گوید :انباشت روز افزون زباله ها و نخاله هاي ساختماني از جمله مناظر
نازيبايي است كه به دنبال ساخت و سازهاي اخير چشم انداز شهر را
تحت تأثير قرار داده و به مشكلي براي شهروندان تبديل شده است.

اين مشكل در حاشيه شهر و شهرك هاي تازه بنيان و كمربندي
شهر هم براي مردم و هم مديريت شهري چالش برانگيز شده است.
محمد رضا رفعتی افزود :متاسفانه مردم در ساخت و سازها
نسبت به جمعآوری و حمل نخالههای ساختمانی بیتوجه
هستند که بایستی همکاری دو سویه صورت پذیرد.
وي با بيان اين كه داشتن پیاده روهای هموار و بدون سدمعبر حق
یکایک شهروندان بوده است خاطرنشان كرد :شهرداری سیرجان که
پیشتاز و پیشگام در عرصه خدمات رسانی به مردم می باشد تحت هیچ
عنوان اجازه نخواهد داد عده ای معدود از اشخاص متخلف برای سایر
شهروندان مشکل ایجاد کرده و حقوق سایر شهروندان را نادیده بگیرند.
رفعتی در پايان از شهروندان خواست همچون گذشته همکاری
الزم را با این مدیریت داشته باشند تا با همكاري يكديگر هر
روز بیش از پیش در ساختن شهری آباد و تمیز موفق باشیم.
گفتني است؛ شماره تلفن  137نیز آماده دریافت گزارشات شهروندان در
این خصوص می باشد.
آگهی فقدان سند مالکیت
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خانم صغری ساالری با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره  210سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ
اعیان پالک  4393فرعی از  2112اصلی واقع در بخش  35کرمان بنام خانم صغری ساالری 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
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