
شماره 680
6 بهمن1400 شهر
3 مراسم اختتامیه بیست و هفتمین جشنواره شعر ملی رضوی یکشنبه شب در کرمان برگزار 

و نفرات و آثار برتر معرفی شدند. به دلیل شرایط خاص کرونایی و شیوع امیکرون بخشهایی 
از این جشنواره به صورت مجازی برگزار شد.  مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان  
گفت: هزار و ۶۷۳ اثر به این جشنواره ارسال شد که پس از بررسی و داوری آثار برتر به بخش 
نهایی راه یافته و به معرفی بهترین آثار ختم شد. محمدرضا علیزاده افزود: کرمان افتخار دارد 

که بانی برگزاری جشنواره شعر رضوی است. 

بخشی از جشنواره 
شعر رضوی به 
صورت مجازی 

برگزار شد

وضعیت هوای کرمان در روز های پایانی هفته
کارشناس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان گفت: در روز های پایانی هفته وزش باد و گردوخاک در استان 
کرمان پیش بینی می شود. مریم سالجقه  گفت: تا پنجشنبه جوی نسبتا پایدار در استان کرمان حاکم است و در روز پنجشنبه 
و جمعه وزش باد نسبتا شدید به همراه گرد وخاک در استان  کرمان پیش بینی می شود. به گفته کارشناس مرکز پیش بینی 
اداره کل هواشناسی استان کرمان، شهرستان منوجان طی ۲۴ ساعت گذشته با دمای ۲۰ درجه سانتیگراد، گرم ترین روز را در 
استان کرمان پشت سر گذاشته و صبح امروز الله زار با دمای ۷  درجه سانتیگراد زیر صفر، سردترین نقطه استان کرمان به ثبت 

رسیده است.

نخاله باشند یا پسماند ساختمانی یا هر اسم دیگری که 
شیوه ی  قضیه،  اصل  است.  قضیه  فرع  می گذارند،  رویش 
سیرجان– محور  ابتدای  در  مواد  این  دفع  غیراستاندارد 
در  زشت  تل های  شدن  پدیدار  موجب  که  است  کرمان 
میان درختان گز شده است و عالوه بر آسیب های مخرب 
زیست محیطی بر چهره ی زیبای این جنگل از درختان گز 

هم تیغ کشیده.
مردم هر سال بهار دست جمعی برای تفریح و گردش در 
تعطیالت نوروزی به دامن سرسبز زمین های میان درختان 
گز می روند اما با این روند فردا که بهار آید در میان جنگل 

گز نه سرسبزی که فقط تل های کثیفی و نخاله است.
سیرجان شهر در حال توسعه ای است و تخریب خانه های 
قدیمی و نوسازی ساختمان  ها به طور مرتب درحال انجام 
است. حاال دوباره با توجه به اصرار قانون شکنان به ریختن 
برخود  به  نیاز  زیبا  جنگل  این  در  ساختمانی  نخاله های 
بازدارندگی ست.  شهرداری  برای  اعمال جریمه   و  قانونی 
بازدارنده  ی جدی  راه های  فکر  باید  منابع طبیعی  اداره  و 
ساختمانی  نخاله های  توسط  شهر  نشدن  محاصره  برای 
به  اقدام  که  خاطیانی  و  عامالن  با  جدی  برخورد  باشند. 
رهاسازی نخاله های ساختمانی در این منطقه می کنند یک 

ضرورت عاجل است.
نیاز به برخود قاطع مسووالن

قاسمی نژاد شهردار  داوود  که  دارد  یاد  به  نگارنده خوب 
گز  جنگل  در  نخاله  انباشت  از  پیشگیری  برای  اسبق 
سیرجان با کسی تعارف نداشت و حتا  یکی از رانند های 
راننده ی  نهایت  در  و  کرد  اخراج  را  شهرداری  کامیون 
خاطی با وساطت شورای وقت و تعهد برای تکرار نکردن 
این کار به شغل خود بازگشت. سختگیری از این رو نیاز 
است که زمانی یک کامیون در منطقه ی نزدیکی به شهر، 
کرده  باز  بقیه  برای  را  تخلف  راه  کند،  تخلیه  را  نخاله ها 
که از قانون سرپیچی کنند. برای کامیون دار یک کیلومتر 
نزدیک تر هم یک کیلومتر است چون هیچ سختگیری هم 

در کار نیست. باید شهرداری به این موضوع بیشتر اهمیت 
خطر  به  مردم  سالمت  اگر  که  چرا  شود  نهادینه  و  دهد 
و  است  افتاده  به خطر  زیست هم  بیفتد، سالمت محیط 
چون نخاله ها دپو می شوند احتمال ایجاد ریزگرد است و 

آلودگی های دیگر وجود دارد.
در  بخش  این  سازماندهی  مسوول  صادقی  تورج  با 
جدید  مدیریت  راهکارهای  از  تا  گرفتم  تماس  شهرداری 
شهرداری در باره ی این مشکل بپرسم که متاسفانه پاسخ 

نداد.
مشخص  محل های  در  بایستی  پسماند  قانون،  اساس  بر 
تخلیه شوند. االن سایت ویژه ی انباشت این زباله ها وجود 
دارد و دیگر نباید داد بی نظمی باعث زشت کردن جلوه ی 

ورودی های شهر و مشکالت محیط زیستی شود.
عالوه بر شهرداری ارگان های دیگری همچون فرمانداری، 
هم  انتظامی  نیروی  و  زیست  محیط  طبیعی،  منابع 
نظارتی صورت گیرد که در  و  وارد عمل شوند  می توانند 
هر کجای شهر نخاله ها تخلیه نشوند. معموال کامیون های 
بار  تخلیه ی  باشد  نزدیک تر  که  کجا  هر  نخاله،  حامل 
می کنند. در حالی که باید در سایت مخصوصی که برای 
نخاله ها در نظر گرفته شده - انتهای بلوار عباسپور، یکی از 

این مکان هاست- تخلیه کنند. 
از آنجا که گهگاه در نخاله های رها شده، تکه های بزرگ 
کنار  در  که  می رسد  نظر  به  می شود،  دیده  هم  آسفالت 
این  در  یا خودخواهی  ناآگاهی  خاطر  به  که  عادی  مردم 

زمینه بی مباالتی می کنند، برخی رانندگان خود شهرداری 
هم هستند که تخلف می کنند.

نصب دستگاه GPS روی کامیون های باری شهرداری و 
امکان ردیابی متخلف یکی از راهکارهایی بود که شوراهای 
قبلی نیز درباره ی آن بحث کرده بودند اما به نظر بی نتیجه 

و در حد و اندازه ی همان حرف باقی مانده بوده است. 
مشکل  این  به  رسیدگی  حل  راه  تنها  حال  هر  در 
تخلیه ی  زیرا  قانون است  اجرای  سختگیری و جدیت در 
غیر اصولی پسماند عالوه بر خسارات محیط زیستی، غیر 
قانونی ست و از لحاظ بصری، نازیبایی ایجاد می کند و هم 
هزینه ی  مثل  مشکالتی  است.  مشکل ساز  غیربهداشتی 
دوباره ای بر دوش شهرداری که این تل ها دوباره بخواهد 

جمع آوری و در سایت مخصوص تخلیه شوند. 
که  بس  همین  نخاله ها  محیطی  زیست  مشکالت  از 
و  هستند  خاک  فقط  نخاله ها  می کنند  فکر  مردم  گرچه 
آسیبی به محیط زیست وارد نمی کنند اما نخاله ها دارای 
مثال  عنوان  به  مواد شیمیایی هم هستند.  زیادی  درصد 
و حاال  بودند  رنگ آمیزی شده  سابق  که  خانه هایی  دیوار 
حتا  و  هستند  شیمیایی  مواد  حاوی  شده اند  تخریب  که 
حاوی فلزات سنگینی که می تواند به محیط زیست، آسیب 
طبیعت  با  پسماندها  این  عموم  تصور  برخالف  برساند. 

سازگارپذیر نیستند.
خطر این پسماندهای ساختمانی به نسبت دیگر زباله های 
تولیدی شهرها به این خاطر کمتر جدی گرفته می شود که 
بوی بد و همه گیری ندارند.  بنابراین ادامه ی روند تخلیه ی 
زون  ممنوعه ی  محدوده ی  روی  در  نخاله  این  غیرقانونی 
آب شرب شهر و سکوت و انفعال مسووالن می تواند عواقب 

بدی برای آینده ی شهر داشته باشد.
فرهنگ سازی برای جلب همکاری و مشارکت مردم را هم 
و  نکنند  رها  را همه جا  نخاله  می طلبد که هم خودشان 
هم هنگام تخلیه کامیون در مکان های غیرقانونی، عکس و 
فیلم آن را به سازمان های مربوطه ارسال کنند تا با متخلف 

برخورد شود.

ادامه ی رهاسازی غیرقانونی نخاله های ساختمانی در جنگل گزی و روی زون آب شرب شهر؛

گـزی بـی گـزی!
      حسام الدین اسالملو

  عکس ها: سید محسن فروزنده

خبــر

  تنهـا راه حـل رسـیدگی به این مشـکل 
سـختگیری و جدیت در اجرای قانون اسـت 
زیـرا تخلیه ی غیـر اصولی پسـماند عالوه بر 
خسـارات محیط زیسـتی، غیر قانونی سـت 
و از لحـاظ بصـری، نازیبایی ایجـاد می کند و 

هم غیربهداشـتی مشکل سـاز است.     

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
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نقد و اقساطلولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروش
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خانم نسیم اسماعیلی خراسانی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 150 سیرجان مدعی است که 
سند مالکیت ششدانگ پالک 342 فرعی از 3647  اصلی  واقع در بخش 36 کرمان  بنام  خانم نسیم اسماعیلی 
خراسانی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده  است که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور 
تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین 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.  1429  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1400/11/06
محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت


