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سخن همشهریان؛
ِ

اخیرا ج ّوی در جامعه راه افتاده بر علیه صاحب خونه ها که گاهی می بینیم و می شنویم که انواع تهمت ها و ناسزاها را نثار تمامی صاحبخونه ها میکنن و هیچ فرقی هم قائل نیستن و تر و خشک
من صاحبخونه را منتشر کند .واهلل به خدا خود ما خونه
را باهم می سوزانند .از نشریه سخن تازه خواهشمندم همان طور که بارها گالیه و شکایت مستاجران را منتشر کرده یکبار هم درد دل ِ
بچه ام را اینجا دادیم اجاره  ۱۵۰۰با  ۵تومان ولی بچه ام در کرمان باید  ۴میلیون ماهیانه اجاره بده با  ۳۰میلیون پول پیش! تازه ۳ماه مستاجر ما کرایه نداده میگه ندارم میگم ما حیرون هستیم
باید خودمون کرایه بدیم جای دیگه .میگه ندارم میگی چکار کنم؟! خدا شاهده چیزی هم دیگه ازخونه باقی نگذاشتن .مستاجر قبلی روزی میخواست تخلیه کنه تمام قفل دربها را باز کرده بود
تمام المپهای خونه را باز کرد و رفت بعد من گفتم چرا اینکار کردی و سر و صدا دادم که برادرش چاقو در آورد و تهدیدمون کرد در طول سال هم هر اتفاقی میافتاد مثل گرفتن چاه و سیفون
و ...سریع زنگ میزد که صاحبخونه ای بیا درستش کن خونه ی مثل دسته گل را عین یک کلندون تحویلمون داد
#انتقاد#حق#مردم#است #پاسخگویی  #وظیفه #مسووالن

مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر عنوان کرد؛

خبر کوتاه

صفحه 2
اخبار

دستگیری عامل اصلی وقوع قتل
و دیگر عامالن نزاع دسته جمعی در سیرجان

فرمانده انتظامی سیرجان گفت  :عامل اصلی وقوع قتل و  ۷نفر
از عامالن نزاع دسته جمعی رخ داده در یک مراسم جشن عروسی
کمتر از  ۷۲ساعت دستگیر شدند.
سرهنگ مرتضی امیرسبتکی اظهار داشت  :دهم تیرماه در پی
اعالم یک فقره نزاع دسته جمعی منجر به قتل در یک مراسم
جشن عروسی در یکی از تاالرهای پذیرایی منطقه ویژه اقتصادی
سیرجان  ،بالفاصله واحد های گشتی به محل وقوع اعزام شدند.
وی افزود  :با حضور مأموران در صحنه مشخص شد تعدادی از
افراد حاضر در یک جشن عروسی با یکدیگر درگیر و یک نزاع
دسته جمعی شکل می گیرد و دو جوان از ناحیه گردن و شکم
با ضربات چاقو مجروح شده و یکی از مجروحین هنگام انتقال به
بیمارستان فوت میکند و ضارب و تعدادی از عامالن این نزاع نیز
بالفاصله از محل متواری میشوند.
فرمانده انتظامی سیرجان با اشاره به آغاز پی جویی های پلیسی
برای شناسایی و دستگیری قاتل و عامالن این نزاع تصریح کرد  :در
این رابطه با تالش تیم هایی از پلیس های آگاهی  ،امنیت عمومی
و سایر رده ها عامل وقوع قتل و  ۷نفر از افراد مشارکت کننده در
این نزاع دسته جمعی شناسایی و طی چند عملیات جداگانه در
سطح شهر دستگیر شدند.
سرهنگ امیرسبتکی بیان کرد  :علت و انگیزه این نزاع دسته
جمعی که متاسفانه منجر به قتل شد اختالف و درگیری قبلی
بین چند نفر و وقوع نزاع بین آنها در یک مراسم عروسی عنوان
شده است که در این رابطه همه متهمان پس از تشکیل پرونده به
مراجع قضایی معرفی شدند.

عملیات اجرایی پروژه سولفورزدایی از
گازهای خروجی کارخانه گندله سازی
شرکت گلگهر سیرجان با حضور وزیر
صنعت ،معدن و تجارت و استاندار
کرمان آغاز شد.
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی
گل گهر سیرجان در آیین آغاز عملیات
اجرایی پروژه سولفورزدایی از گازهای
خروجی کارخانه گندله سازی این
شرکت گفت :این منطقه  ۴۲درصد از
کنستانتره کشور  ۳۱درصد از گندله و
 ۱۳درصد آهن اسفنجی را تولید می
کند که در سند چشم انداز تولید سه
میلیون ورق را در برنامه داریم.
ایمان عتیقی افزود :بخش تولید شاکله
اصلی فعالیت گل گهر است و شرکت
گل گهر ظرفیتی برگرفته از تجربیات
دارد لذا با وجود قطعی برق در سال
 ۱۴۰۰افزایش را در تولید را داشتیم.
وی تصریح کرد ۲۲ :هزار نفر نیروی

آغاز عملیات پروژه زیستمحیطی گلگهر
انسانی متخصص از معدن تا تولید
آهن اسفنجی در منطقه گل گهر
فعالیت دارد و افراد فعال در این
منطقه متخصص ترین نیروها در کشور
هستند.
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی
گل گهر عنوان کرد :هدف اصلی ما
تولید است و این هدف را کارکنان
شرکت گل گهر به خوبی انجام داده
اند و هر سال رشد تولید را داشته اند.
وی با اشاره به برنامه توسعه شرکت
گل گهر سیرجان گفت :با پیگیری
وزارت صمت پنج میلیارد یورو پروژه در
منطقه گل گهر تعریف و  ۹پروژه از این
 ۱۳طرح اکنون فعال شده و کارهای
تولید اشتغالزایی و بومی سازی به
همت کارکنان رقم خورده و امیدواریم
باری از مشکالت صنعت کشور برداریم.
عتیقی با اشاره به وضعیت این شرکت
در بازار سرمایه افزود :سه شرکت

زیرمجموعه گل گهر را طی یک سال
اخیر وارد بورس کردیم.
وی ادامه داد :در این راستا نگاه دولت
این است بخشی از منافع معادن به
مجموعه همکاران این شرکت برسد و
مردم در آن سهم داشته باشند لذا برای
نخستین بار در کشور  ۱۸هزار نفر به

صورت اقساطی سهام دار شرکت جهان
فوالد شدند لذا تا سه سال آینده شاهد
رشد خوب این شرکت در بازار سرمایه
خواهیم بود.
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی
گل گهر گفت :گل گهر در سال گذشته
 ۸۶درصد در بازار سرمایه رشد داشته

که بیشترین مقدار در این حوزه بوده
است.
وی تصریح کرد :پروژه سولفور زدایی
از امروز در دستور کار شرکت گل گهر
قرار گرفته که این طرح دود گوگرد
متصاعد از گندله را که برای محیط
زیست آسیب داشت ،را به نوعی کود
تبدیل می کند.
عتیقی ابراز داشت :اجرای این طرح
طی  ۱۰سال گذشته در دستور کار بود
که در این طرح تکنولوژی در راستای
سولفور زدایی را با پایه دانش بنیان آغاز
کردیم که ظرف  ۲۴ماه آینده به بهره
برداری می رسد و در این خصوص
تهدید کارکنان و مردم سیرجان را به
فرصت تبدیل کردیم.
وی افزود :بر این اساس دودهای مضر
در این دود را به کود سولفات آلومینیوم
تبدیل می کنیم و این کود مورد نیاز
جدی کشاورزی ما خواهد بود.

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی
گل گهر گفت :همچنین اجرای این
طرح برای  ۲۰۰نفر اشتغال ایجاد می
کند و  ۲۰هزار میلیارد تومان میزان
سرمایه گذاری آن است.
وی اضافه کرد :ضمن اینکه برای
نخستین بار تراک  ۶۶تن گل گهر به
همت یک شرکت داخلی  ۵۰درصد
بومی سازی شد و امیدواریم این بومی
سازی تا  ۷۵درصد ارتقا یابد.
عتیقی افزود :در راستای تداوم تولید
سنگ برای آیندگان  ۱۰دستگاه
اکتشافاتی را خریداری کردیم و
همچنین یک شرکت اکتشافی در
کرمان ایجاد می شود که به ذخایر
معدنی این استان کمک می کند.
وی گفت :با کنسرسیوم سایر شرکت
ها یک معدن آهن را در افغانستان
تاسیس و عملیات اجرایی معادن
زیرزمینی را در منطقه آغاز می کنیم.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی سیرجان در نشست صمیمی با سخنتازه مطرح کرد؛

سرقت سیم برق برای تهیه مواد افیونی مصرفی

سرهنگ مرتضی امیر سبتکی گفت :نیروهای انتظامی کالنتری
 ۱۳با گشت زنی های شبانه پس از گزارش به موقع و دقیق
یک شهروند از خاموشی معابر و مشاهده افراد مشکوک در حوالی
تیرهای برق ،سه سارق را هنگام سرقت غافلگیر و آنان را به همراه
ابزار آالت انجام سرقت دستگیر کردند .وی ادامه داد :این سارقان
که دارای سابقه سرقت و گرفتار اعتیاد به مواد روان گردان بودند
در بازجوییهای انجام شده به  ۱۳فقره سرقت سیم و کابل برق
شبکههای هوایی به مقدار هزارو  ۵۳۰متر اعتراف کردند که با
فروش اموال سرقتی مواد مصرفی خود را تهیه میکردند.
مسئول انتظامی با اشاره به این که در بازرسی از خودرو و مخفیگاه
این سارقان  ۹۸متر انواع سیم و کابل برق هوایی دیگر کشف شد،
خاطرنشان کرد :با هماهنگیهای الزم اموال سرقتی تحویل اداره
برق شد و متهمان نیز پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مرجع
قضایی تحویل داده شدند.

گزارش

شماره 700
 15تیر 1401

سخن تازه :پس از انتشار یادداشت
انتقادی سخنتازه و طرح ابهامها
و پرسشهایی پیرامون عملکرد و
برنامههای رییس جدید اداره فرهنگ
وارشاد اسالمی سیرجان و احتمال
انفعال این اداره  ،با تیتر " چرا رییس
جدید ارشاد حرفی برای گفتن ندارد"
رضازاده سرپرست جدیدالورود این
اداره به همراه مجید پور محسنی
از همکاران خود  ،در ساختمان
اداره ارشاد میزبان سخنتازه شدند.
رضازاده در این نشست ابتدا ضمن
تشکر از حضور هیات تحریریه نشریه

هدف ،ارتقای فرهنگ شهر است
سخن تازه و احساس مسئولیتشان
در قبال حوزه فرهنگ ،هنر و رسانه
شهرستان ،مشکالت شخصی و اداری
خود را مهمترین دلیل مطلوب نبودن
فضای اطالع رسانی برنامه های
خود در آن اداره برشمرد .در ادامه
وی از دغدغههای فرهنگی خودش
پیرامون شرایط فرهنگ ،هنر ،رسانه و
زیرساختهای آن در سیرجان ،گفت:
«روزی که آمدم اینجا نمیدانستم
این قدر مشکل وجود دارد و برای
حل تک تک آنها باید صبور بود».
رضازاده از نگرانیهایش برای شرایط

اطالعیه اتاق اصنـاف شهرستان سیرجان برگزار می کند؛

تغییر در زمان برگزاری
نمایشگـاه مبلمـان و لوستــر
مح
ی
هب اطالع شهروندان ترم می رساند نما ش گاه فوق رد شهریور ماه ربگزار خواهد شد
مع
که زمان دقیق آن از طریق رساهن اه ی تبر شهرستان اعالم خواهد شد.

اتاق اصناف شهرستان سیرجان
آگهی فقدان سند مالکیت

خانم ماریا کهن شهری برابر وکالت نامه شماره 1400/12/08 -252293
دفترخانه  38سیرجان از آقای احمدعلی رعایی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر
اسناد رسمی شماره  46سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک
 1فرعی باقیمانده از  407اصلی واقع در بخش  35کرمان بنام آقای احمدعلی
رعایی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود
گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت مراتب
جهت اطالع مردم اگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند
مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت  10روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی
اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن
مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد/.
شناسه آگهی - 1345995 :تاریخ انتشار :چهارشنبه 1401/04/15
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

یک ملک تجاری  -مسکونی
به متراژ  415متر مربع
که  70متر آن مغازه تجاری
با پایان کار می باشد
و مابقی منزل مسکونی کلنگی
واقع در خیابان  17شهریور
حدفاصل خیابان میرزا رضا و آتش نشانی

به قیمت کارشناسی
به فروش می رسد.

0936 130 7220

آگهی فقدان سند مالکیت

خانم محبوبه اسفندیارپور برابر نامه شماره  1400/12/9-1400/20402به عنوان نماینده شهرداری سیرجان با ارائه  18برگ استشهادیه
از دفتر اسناد رسمی شماره  67سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالکهای  502فرعی الی  505فرعی و  529فرعی

الی  532فرعی و  492فرعی همگی از  5069اصلی واقع در بخش  36کرمان بنام شهرداری سیرجان ثبت و سند مالکیت صادر و
تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت

اطالع مردم اگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت  10روز از تاریخ انتشار
روزنامه گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت

المثنی بنام مالک صادر خواهد شد/ .شناسه آگهی  - 1345368 :تاریخ انتشار :چهارشنبه 1401/04/15

محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

بحران اقتصادی پیش آمده برای
صنوف فرهنگی و هنری و تعطیلی
بسیاری از آنها در جریان بیماری
کرونا در سالهای اخیر و در عین حال
از برنامهها و کارهای انجام شده یا
پیش روی اداره ارشاد در مرحله پسا
کرونا گفت :از روز اول حضورم در
اداره سیرجان با مشورت همکاران
اداری و برخی دوستان عالقمند به
این حوزه برای رفع مشکالت برنامه
ریزی کردیم و شکر خدا برخی
مشکالت و موانع نیز برطرف شده و
تالشمان برای ساماندهی برخی حوزه

ها همچنان ادامه دارد  .رضازاده با اشاره
به دغدغه مسوولین و مردم شهرستان
پیرامون فضای مجازی و پیج های
بدون مجوز گفت :برای ساماندهی
و بهبود وضعیت موجود تصمیماتی
جدی داریم و با همکاری متولیان
امر  ،پیجها باید ساماندهی شوند .
رضازاده در پاسخ به بخشی از نقد
نشریه پیرامون فضاهای مجتمع
غدیر اینگونه پاسخ داد  :در راستای
دستورالعمل ماده  ۲۷قانون الحاق
برخی از مواد به قانون بخشی از مقررات
مالی دولت  ،دستگاههای اجرایی ملزم

به واگذاری پروژهای تملک به بخش
خصوصی هستند که در همین راستا
مجتمع فرهنگی و هنری غدیر از
سال  ۱۴۰۰به مدت سه سال به یک
موسسه فرهنگی هنری واگذار شده
و در حال حاضر تمام فضای موجود
مورد بهره برداری و استفاده است .
وی افزود :رویدادهای فرهنگی و هنری

دارای مجوز از این اداره به لطف خداوند
متعال و همکاری بی دریغ مسوولین ،
دستگاههای نظارتی  ،همکاران خوبم
در اداره و بویژه اصحاب فرهنگ  ،هنر
و رسانه تا به حال بدون حاشیه برگزار
شدند و انشاءاهلل از این به بعد هم مدار
بر برگزاری منظم و بدون حاشی ه این
برنامه ها خواهد بود .

فروش ،نصب ،سرویـس،شــارژ گـــاز و

لولـه کشی زیرکار
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