شرکت های
گهر زمین و فوالد
سیرجان ایرانیان در
برنامه واکسیناسیون

مدیر سالمت ،ایمنی و محیطزیست شرکت گلگهر گفت :واکسیناسیون کووید کارکنان و کارگران
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر به خوبی آغاز و با سرعت مناسب در حال انجام است .مهندس حمزه اله
بخشی افزود :با توجه به تکمیل ظرفیت واکسیناسیون شرکت گل گهر و انجام واکسیناسیون بسیاری از
شرکتهایی که در برنامه واکسیناسیون گل گهر اعالم شدند در چند روز آینده ،با توجه به درخواست سایر
شرکتهای منطقه ،واکسیناسیون کارکنان و کارگران شرکت گهر زمین و شرکت های پیمانکار مستقر در
معدن شماره  ۳و نیز شرکت فوالد سیرجان ایرانیان در برنامه واکسیناسیون شرکت گلگهر قرار گرفتند.

شهر
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شماره 660

پروژه فاضالب شهر سیرجان آذرماه امسال بهره برداری می شود

10شهریور1400

خبــر

ایسنا :مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمان گفت :پیشرفت فیزیکی تصفیه خانه فاضالب سیرجان  ۸۰درصد است و تا آذرماه پروژه
فاضالب و تصفیه خانه آن به بهره برداری می رسد.محمد طاهری در آیین بهره برداری از چند طرح آبرسانی در سیرجان با حضور استاندار کرمان
اظهار کرد :پروژه آبرسانی اضطراری شهر بلورد بهره برداری می شود که در پیک مصرف  ۲۵لیتر آب در ثانیه به شبکه آبرسانی این شهر تزریق
می کند.وی افزود :این پروژه با اعتبار  ۶۰میلیارد ریال راه اندازی شد و تامین آب شرب شهر بلورد و روستاهای اطراف تا  ۲۰سال آینده تضمین
می شود.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمان از پروژه دیگر سخن به میان آورد و اظهار کرد ۸۵ :کیلومتر شبکه آب آشامیدنی شهرستان
سیرجان بازسازی و توسعه داده شده و  ۱۰۰۰خانوار از آب آشامیدنی مطمئن برخوردار کردند.

گزارشی از وضعیت نابسامان آرامستان:

لیال گلزاری

افزایش روزافزون تعداد جانباختگان در اثر
ابتالی به کرونا در سیرجان به خصوص در این
روزها ،بسیار چشمگیر شده است .شلوغی و
ترافیک در آرامستان و قبرستانهای اطراف
شهر گواه این ادعاست ،هر چند به آمار و
ارقام اعالم شده چندان اعتمادی نیست.
در کنار این متوفیان ،میتوان افرادی را که
به علت تصادفات و بیماریهای دیگر جان
خود را از دست میدهند ،اضافه کرد و سپس
وضعیت قبرستانهای شهر را تجسم نمود.
ترافیک و خیل عظیم جمعیت در این مکانها
نیاز به برنامهریزی و ساماندهی مسوولین
مربوطه دارد ،با وجود هشدارهای ستاد کرونا
در رابطه با تجمع ،هیچ توجهی نمیشود در
حالیکه کمترین انتظار شهروندان ،فاصلهی
مکانی بین قبرها و جاگذاری آنها در قطعات
مختلف آرامستان است تا زمان برگزاری
مراسماتی که برای متوفا برگزار میشود با
هم تداخل پیدا نکنند.
ورودی خطرناک

ورودی آرامستان که نامش بهشت رضا(ع)
است در بلواری که هیچ مسیر کندرو و هیچ
مانع و سرعت گیری از سمت مقابل برای
ورودی آرامستان تعبیه نشده ،باید مسووالن
به فکر اصالح ورودی این قسمت باشند و
زیرساخت را آماده کنند و برنامه برای ساخت
زیرگذر داشته باشند .به خصوص در این
برههی زمانی که تعداد متوفیان در آرامستان
روز به روز در حال افزایش است ،بهتر است
فکری برای این موضوع برداشته شد تا
احتمال خطر را کاهش دهند.
برگزاری همزمان چندین مراسم در آرامستان

گالیههای شهروندان زیاد است« :روز یکشنبه
برای مراسم یکی آشنایان به آرامستان رفتیم،

بازی کرونا با ارقام مرگ
شلوغی در آنجا به اندازهای بود که نفهمیدیم
در کجا مراسم بود ،همزمان  5مراسم در کنار
هم در حال برگذاری بود ،چندین مراسم
چهلم و هفتم و دفن در کنار هم .حال که
برنامهریزی برای دفن به عهدهی سازمان
متوفیات است ،بهتر بود که به گونهای
برنامهریزی میشد که مراسمات متعدد با هم
تداخل پیدا نکنند .البته این موضوع با توجه
به شیوع بیماری کرونا ،بسیار حایز اهمیت
میباشد»
یکی دیگر میگوید «بُرد با خانوادهایست
که زودتر مراسم را برگذار میکند ،وقتی
که ما به آرامستان رسیدیم ،در یکی از
بلوارهای آرامستان کوچه بسته بودند و در
حال عزاداری و سینهزنی بودند و واقعا عبور
از میان این جمعیت بسیار مشکل و پرخطر
بود».
«برای تحویل اموات از غسالخانه باید مدت
زیادی در آرامستان در گرمای شدید منتظر
بمانیم ،مجبوریم در ماشین بنشینیم .ولی اگر
سایبان یا صندلی در این قسمت نصب میشد
خیلی بهتر بود .حاال که مکانی جدید برای
دفن اموات در نظر گرفته شده بهتر است
امکاناتی داشته باشد ،چرا که آرامستان از
شهر دور است و نیاز به برخی امکانات اولیه
دارد که متاسفانه وجود ندارند و به تعبیری
در وسط بیابان آن هم در وضعیت روحی
نامناسب ،باید چندین ساعت معطل بمانیم».
در همین رابطه با مدیرعامل سازمان مدیریت
آرامستان گفتگویی انجام دادیم؛ وی اینگونه
عنوان کرد:

شدید است و این خطر ممکن است متوجه
خود فرد حاضر در آرامستان و حتا خانواده
و بستگان وی شود ،شهروندان نباید به
صورت جمعی در آرامستان تجمع پیدا کنند.
این قدر در رابطه با فاصلهگذاری اجتماعی
بحث است اما انگار مردم نمیشنوند و تصور
میکنند برای ادای احترام به خانواده متوفا و
ابراز همدردی باید حتما در مراسمات حضور
پیدا کنند .اما این تصور اشتباه است».

سعید خاتم در رابطه با نحوهی برنامهریزی
برای قبرها در قطعههای مختلف آرامستان
چنین گفت« :مردم باید مراعات کنند .در
وضعیتی که خطر ابتال به ویروس کرونا بسیار

خاتم در مورد کمبود امکانات رفاهی در
آرامستان گفت :تجهیز امکانات رفاهی
در آرامستان بر اساس اعتبارسنجی و
اولویتبندی توسط پیمانکاری که تعیین

شهروندان باید مراعات کنند

به این سوال که برنامهریزی برای مراسمات
متعدد و عدم تداخل این مراسمها که در باور
شهروندان جای دارند گفت« :چندین جلسه
در شورای شهر به حضور مسوولین سازمان
تبلیغات و برخی دیگر اعضا گرفته شده مبنی
بر فرهنگسازی شهروندان بر تعدد باورهای
اشتباهی همچون مراسم هفتم و مراسم
چهلم .ولی تا آن زمان باید به این فکر باشیم
که تاریخ مراسم هفتم و چهلم از سوی این
سازمان برای هر متوفا تعیین شود ،زمانبر
هست ،اما شدنیست».
درخواستی برای اصالح ورودی آرامستان
نداشتیم

از خاتم سوال شد که آیا برای اصالح ورودی
آرامستان درخواستی از سوی این سازمان
صورت گرفته؟ وی گفت :این مورد به عهدهی
شورای ترافیک شهرداری هست و اعتبار
سنجی باید شود و بر اساس برنامه ریزی این
واحد باید انجام شود ولی از سوی ما هنوز
درخواستی برای اصالح ورودی آرامستان
صورت نگرفته است».

عکس :سید محسن فروزنده

برنامهریزی بر اساس اولویت انجام میشود

شده در حال اجراست ،اولین اولویت ،تجهیز
آرامستان به سرویس بهداشتی و پارکینگ
بود .که این دو مورد انجام شده و برای
پیشگیری از ترافیک در بلوارهای آرامستان
دو پارکینگ در ابتدا و انتهای آن در نظر
گرفته شده که مشکل پارکینگ در هر تعداد
خودرو در این مکان وجود نداشته باشد .اما
متاسفانه تصور شهروندان این است که باید با
خودرو تا نزدیک مراسم بروند و همین باعث
ایجاد ترافیک میشود و به همین دلیل در
ورودی بلوارهای فرعی ،راهبند فلزی گذاشتیم
تا فرهنگ استفاده از پارکینگ را پررنگ و از
تجمع پیشگیری شود.
وی در رابطه با دیگر تجهیزات در نظر گرفته

شده در آرامستان گفت :در حال ساخت
سالنی چندمنظوره هستیم که به پیمانکار
سپرده شده و در حال انجام است .این سالن
با ظرفیتی بیش از  1200نفر در نظر گرفته
شده که برای برپایی نماز و سایر مراسمات
مناسب خواهد بود.
در نقشه جامع آرامستان ،مسجد و سالن
انتظار و رستوران هم دیده شده که کم کم و
بنا به ضرورت در اولویت ساخت قرار گرفتهاند
و حتا ساختمان اداری هم به آرامستان انتقال
پیدا خواهد کرد که نیاز به زمانبندی و بودجه
بندی دارد.
باید باورها تغییر کنند

مدیرعامل سازمان مدیریت آرامستان در پاسخ

آگهی رای هیات

در اجرای بند  2ماده  1قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن بدینوسیله به اطالع می رساند در اجرای قانون فوق الذکر آقای
ناصر پور نظری فرزند رحمت اهلل به شناسنامه  616کد ملی  3070561985صادره از سیرجان با نمایندگی بنیاد مسکن انقالب اسالمی سیرجان درخواست
صدور سند شش دانگ یک باب منزل مسکونی پالک  10808فرعی از  5087اصلی به مساحت  225متر مربع واقع در نجف شهر سیرجان بخش  37کرمان
را نموده است که پس از رسیدگی رای شماره  10028مورخ  1399/11/21هیات حل اختالف موضوع ماده  7آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر رای به صدور
سند ملک متصرفی نامبرده صادر نموده ،بدینوسیله به اطالع عموم می رساند ظرف مدت 20روز از تاریخ انتشار این آگهی چنانچه کسی به تقاضای نامبرده
معترض است اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد سیرجان تسلیم و از تاریخ تسلیم ظرف مدت یک ماه دادخواست اعتراض بر ثبت به مرجع صالح قضایی
تسلیم و گواهی مربوطه را به اداره ثبت اسناد سیرجان ارائه نماید .چنانچه ظرف مدت  20روز از انتشار آگهی اعتراض نرسد و یا معترض ظرف یک ماه از تاریخ
اعتراض گواهی تنظیم دادخواست به مرجع صالح قضایی را ارائه ننماید .سند مالکیت به نام متقاضی صادر و تسلیم می گردد.
م الف  937تاریخ انتشار :چهارشنبه 1400/6/10
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لزوم فرهنگ سازی در کنار امکانات

با وجود شتاب فزاینده جریان واکسیناسیون
در کشور و شهر ما اما هنوز شاهد مرگ و
میرهای زیادی هستیم .آمار فوتیها رکورد
تلفات روزانه کرونا را هر بار میشکند و
برپایی مراسمات دفن و تشییع بر این
رکوردزنی تاریخی دامن میزند .به امید آن
روز که عالوه بر فرهنگسازی برای عدم
حضور در چنین مراسماتی ،مسووالن ذیربط
هم تمهیداتی بسنجند تا فاصله گذاری
اجتماعی به بهترین نحو انجام گیرد تا این
ویروس منحوس هر چه سریعتر از جامعه
رخت بربندد.

آگهی فقدان سند مالکیت

خانم ملیحه کاظمی فر وکیل خانم صدیقه کاظمی فر با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره  35سیرجان مدعی است

که سند مالکیت ششدانگ پالک  22فرعی از  2241اصلی واقع در بخش  35کرمان بنام خانم صدیقه کاظمی فر 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 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 .ضمنا پالک فوق در رهن بانک مسکن می باشد.
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شرکت کرمان ریسه(معدن )3

پژو یا سمند مدل باالی ۹۵

از یک نفر حسابدار
خانم یا آقا

مسلط به نرم افزار حسابداری سپیدار

دعوت به عمل می آورد:

بصورت نیمه وقت

از دو نفر راننده دارای خودروی سواری

تلفن:

0922 029 8022
ساعت تماس:

از ساعت  ۸:۰۰الی 16:00

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

09135320842 -09132794372

برای همکاری در شرکتی
واقع در شهرک صنعتی شماره 1
دعوت به عمل می آید.

09136191477

