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خبر

پيامك300099004806 :

 گروه خبر
گلگهروشرکتهایتابعهدرختکاریبیشازپن ج
هزار هکتار از عرصهی منابع طبیعی را آغاز کردهاند.
کاری که به گفته شهباز حسنپور بیست سال دیر
شروع شده است .روز شنبه استاندار کرمان به سیرجان
آمد تا از طرحهای محیط زیستی گلگهر بازدید کند
و به صورت نمادین چند اصله درخت هم در مجموعه
گلگهر بکارد .قرار است در فاز اول ،شرکتهای
گلگهر ،گهرزمین ،کنستانتره خط  5و  6و توسعه
آهن و فوالد بیش از 300هکتار نهالکاری انجام دهند.
مهمتریننهالکاریتحتعنوانکمربندسبزراشرکت
صنعتی معدنی گلگهر در جاده سیرجان  -گلگهر
ایجاد میکند؛ اولین پروژهای که صبح شنبه استاندار
کرمانومسئوالنسیرجانازآنبازدیدکردند.شرکت
پاریزپیشرو مجری این طرح و دیگر طرحهای فضای
سبز گلگهر است .مشاور پروژه کمربند سبز سیرجان
مرکزتحقیقاتبیاباندانشگاهتهراناست.قراراستدر
این طرح پنج هزار هکتار فضای سبز ایجاد شود که در
فاز اول 250هکتار درختکاری از گونههای بادامکوهی،
تاغ ،خرزهره ،شورگز ،گزشاهی ،زیتون تلخ ،آیالن،
قرهداغوآتریپلکسدرمحورسیرجان-گلگهرکاشته
میشود .در این طرح آبیاری حداکثر به مدت دو سال و
تا زمان استقرار نهال انجام شود.
به گفتهی مسئوالن گلگهر تغییر جلوه بصری
مسیر سیرجان -گلگهر ،ایجاد استراحتگاه برای
رانندگان عبوری و مسافران ،جذب گرد و غبار منطقه،
افزایش اکسیژن محیط ،کاهش خطرات جادهای با
کاهش وزش بادهای شدید به سطح جاده ،کاهش
ریزگردهای منطقهای و گردآوری چندین مقاله
مطالعاتی و پژوهشی از اهداف این طرح است .در
مراسم نهالکاری نمادین این طرح که حفر چالهها و
خاکریزی آن انجام شده شهباز حسنپور گفت :کاری
که امروز در مورد درختکاری انجام میشود با 20سال
تاخیر شروع شده است .بهتر بود روزی که کلنگ
گلگهر زده میشد این کار شروع میشد.
در این مراسم مهدی رجب یزاده مدیرکل منابع
طبیعی استان کرمان به پاسارگاد گفت :هر کار
توسعهای که در طبیعت انجام دهید چه معدن باشد
چه جاده تاثیرات منفی آن در حدی است که شاید با

حسنپور در مراسم درختکاری گلگهر:

شروع با  20سال تاخیر

کارهای که ما انجام میدهیم جبران نشود .ولی از آن
طرف ما باید بحث توسعه را در نظر بگیریم .یعنی که
در کار احیا و بازسازی محیط گام برداریم و بخشی از
این تخریب را جبران کنیم .وی ادامه داد این کمربند

سبزکهامروزدرحالاجراستبیشترازمنظرطبیعی
قابل توجه است و از نظر کارکردهای زیستمحیطی
آنچنانجوابگونیست.مادرتفاهمنامهایکهباگلگهر
داریم در مراتع اطراف معدن در سطح پنج هزار هکتار

اعتراض عشایر به طرح گلگهر
پاسارگاد :در حاشیه مراسم درختکاری کمربند سبز گلگهر چند
نفر از عشایر منطقه چاههزار با حضور در محل درختکاری (کیلومتر 20
جادهگلگهر)بهاعتراضپرداختندآنهامعتقدبودند 50هکتاراززمینهای
مراتع آنها توسط گلگهر خراب شده است .یکی از آنها به پاسارگاد گفت:
 20دستگاه لودر آوردهاند و آنها فاجعه درست کردهاند .ما پروانه چرای دام
در این مراتع داریم را تخریب کرده اند .منابع طبیعی یکبار نیامند بازدید
کند.استاندارکرمانومدیرکلمنابعطبیعیدربینمعترضانحضوریافتند.
استاندار کرمان گفت :یک نفر نماینده اداره منابع طبیعی و یک نفر از بازرسی

استانداری کرمان را برای بازدید به منطق ه میفرستم و آنها نتیجه را به من
اعالم میکنند .در همین رابطه مهدی رجب یزاده مدیرکل منابع طبیعی
استان کرمان به پاسارگاد گفت :منظور این عشایر گورآبهایی است که ما
در منطقه زدهایم .این گورآبها کارکرد احیای پوشش گیاهی دارند .آب در
آنها جمع میشود .این مراتع در اختیار عشایر هست و کسی مراتع را از آنها
نمیگیرد .رجب یزاده افزود آنها تصور میکنند که بولدوزور در حال تخریب
مراتع هست .در صورتی که مرتع در حال احیا است .این جزو همین پروژه
مشترک ما با گلگهر است و ربطی به معدنکاری گلگهر ندارد.

حال «کوهبنان» بد است
 بتول باللی :کلمهی «نداریم» با
این شهر بسیار متناسب است .در حرفهای
ساکنان«نداریم»زیادشنیدهمیشودوپایان
حرفها به «هیچی نداریم» ختم میشود.
خیابانهای شهر خلوت وشهر آرام و ساکت
است .اینجا کوهبنان است .پای درد و دل
مردم که مینشینی ،زندگی عادیشان
را درد میکنند و برایت تعریف میکنند.
محرومیتشان دلآزار است .با مسئوالن
شرکت نظمآوران از منطقه زلزلهزده
کوهبنانبازدیدکردیم.آنچهبهچشمخورد
محرومیت بود و فقر و نگرانی که بعد از زلزله
دوچندان شده بود .با وقوع زلزله بافت قدیم
شهر فرو ریخته است .در و پنجرههایی که
از زیر آوار بیرون کشیده شدهاند در گوشهی
زمین خاکی خانهها روی هم تلنبار شدهاند.
چادرهایی که روی آنها پالستیک کشیده
شده و کانکسهایی که در کنار چادرها
گذاشتهشدهچشماندازشهراست.
بعد از وقوع زلزله مردم به دفتر
امامجمعه و فرمانداری برای دریافت کمک
مراجعه میکنند .خانمی از دفتر امام
جمعه بیرون آمد؛ «امروز رفتم پتو بستونم
نمیدن به هرکی دلشون بخا میدن به
ما اصال کمکی نمیکنن .دو تا دختر دارم.
ما هیچی نداریم .سرپرست خانوار هستم
و درآمدم از یارانه است .در چادر زندگی
میکنیم .مواد غذایی به ما نمیدن» .زنی
با چه رهای سوخته و آفتابخورده شروع به
درددل کرد؛ «پسرم عصبی است در اثر
زلزله شوکه شده ،تشنج گرفته ،میترسه و
جیغ میزنه ،فرش زیر پا نداریم .نمیتونیم

عملیات آبخی زداری همراه با بذرکاری و نهالکاری
گونههایسازگاربامحیطانجاممیدهیم.
مایککارجامعبامعدنهاانجاممیدهیم،سطح
کار ما باالست .کار در منابع طبیعی زمانی تاثیرگذار

خونه درست کنیم .وضعمون بده .مسئول
بهزیستی هم به ما جواب نمیده».
مردم معتقدند افرادی که برای
تقسیم کمکها مثل پتو ،کانکس و ...
هستند ،پارتیبازی میکنند؛ « 75روز
توی چادر بودیم حتی سرکشی نکردند
که بگویند شما چهکارهاید».
بعد از زلزله مستاجران این شهر
نگرانترین مردم شهرند؛ «صاحبخانهها
میگویندخانهراخالیکنید.میخواهیموام
بگیریمدوبارهخانهرابسازیم».
توکلی بازنشسته است .او شب زلزله را
برایم توصیف میکند« :کنار تلویزیون با
خانمم نشسته بودیم و میوه میخوردیم.
اخبار بیست و سی زلزله هجدک را اعالم
کرد .دو ثانیه نشد که اینجا هم زلزله شد».
او کانکسی را سه میلیون و 800هزار تومان
خریداری کرده و حاال سه نفری در آ ن زندگی
میکنند .دردبیکاریمصیبتاینمردمقبل
و بعد از زلزله بوده و هست .نبود کار و کاسبی
باعث شده تا تعدادی از مردم کانکسهایی
با قیمتهای متفاوت از  2میلیون و 900
هزار تومان تا کمتر به فروش برسانند .توکلی
میگوید :اوایل زلزله برخی تا  5-4میلیون
تومانهمکانکسمیفروختند».
روحاالمینی  65سال سن دارد .در
همین شهر به دنیا آمده و در همین دیار
زندگی کرده است و با طعنه میگوید
مشکل خاصی نداریم.
در پیادهروی یکی از خیابانها چادر
سیاری مطب دکتر است .فقط یک
پزشک عمومی در کوهبنان است .قبال

جناب آقای خواجویی

ریاست محترم امور مالیاتی شهرستان سیرجان

بگوویچ پس از برد مقابل تیم صدرنشین:

ساختمان مطب این پزشک اجارهای بوده
و با وقوع زلزله تخریب شده و االن داخل
چادر مریضها را ویزیت میکند.
یکی از ساکنان شهر میگوید:
«مسئوالن شهر بومی نیستند و از
شهرهای اطراف میآیند .بعدازظهرها
میروند و صبحها هم دیر به اداره
میآیند .معاونان ادارهها هم که بومی
هستند کاری انجام نمیدهند ».مردم
از عدم همکاری فرماندار گالیه دارند
و میگویند« :جناحبازی سیاسی این
شهر را فلج کرده است .ماشینهای
آتشنشانی آب ندارند .یک شب چادر ما
آتش گرفت ماشین آتشنشانی با وجود
کوچک بودن شهر و کوتاه بودن مسیر
دیر آمد و چادر ما همهاش سوخت».
مردم کوهبنان در چند سال اخیر خانه
نساختهاند اما بعد از زلزله با گرفتن شش
میلیون تومان وام بالعوض و ده میلیون
تومان وام با چهار درصد بهره شروع به
ساخت خانه کردهاند و بسیاری از جوانان
به کارگری و بنایی روی آوردهاند؛ «االن هم
برای دو ،سه ماهی کار هست .چندوقت
دیگر همین کارها هم ول میشود».
به گفتهی مردم بعد از زلزله اجاره
خانهها باال رفته است .یک خانهی 80
متری بدون امکانات با  3-2میلیون توان
پول پیش و  400هزار تومان اجاره بها
کرایه داده میشود .زلزله کوهبنان
خسارت مالی فراوانی به همراه داشت اما
سرزمین کوهستانی کوهبنان همچون
کوههای اطرافش صبور است و سخت.

اختالف بین مربیانم
مهمترین دلیل نتایج ضعیف فصل اول
 پاسارگاد :در هفته بیست و هفتم
رقابتهای لیگ دسته یک کشور روز گذشته
تیم گلگهر سیرجان میزبان نفت مسجد
سلیمان بود و موفق شد با نتیجه دو بر یک بر
حریف قدرتمند خود پیروز شود.
شاگردان بگوویچ در این دیدار با ارایه یک
بازی زیبا شاگردان محمود فکری را در امتیاز
 ۵۳متوقف کردند تا سایر تیمهای مدعی در
لیگ به صعود امیدوارتر شوند .اکبر صغیری
و مهرداد آوخ در نیمه اول برای گلگهر گل
زدند و حسین دوستدار در دقیقه  83تک گل
نفت مسجد سلیمان را به ثمر رساند .گلگهر
نیز با این پیروزی  ۴۰امتیازی شد و به رده
هشتم جدول صعود کرد .پس از پایان این
بازی بگوویچ در جمع خبرنگاران گفت :بحث
جادوگری تیم ما را عقب انداخت و نتایج
ضعیف در نیم فصل اول دلیل اولش اختالف
بین مربیانم بود!
بگوویچ در مورد زمان دیدار با خونهبهخونه
بابل گفت :متاسفانه طوری برنامهریزی کردهاند
که بازیکنانم شب عید باید در سفر باشند .اگر
بازیها یک هفته دیرتر تمام میشد چه اتفاقی
می افتاد؟ بازی روز  ۲۸اسفند جالب نیست و
این تصمیم فدراسیون را درک نمیکنم .اگر به
جای  ۸اردیبهشت  ۱۳اردیبهشت بازیها تمام
میشد چه اتفاقی میافتاد؟
بگوویچ در مورد دیدار با نفت مسجدسلیمان
نیز گفت :ما بازی به بازی جلو میرویم و تالش
خودمان را میکنیم .نفت تیم خوبی است و

جناب آقای اسدی

مدیریت محترم شرکت توسعه و تجارت بارشیک

درگذشــت مــادر گرامیتــان را حضــور جنابعالــی و خانــواده
محترمتــان تســلیت عــرض نمــوده ،از خداونــد منــان بــرای آن
مرحومــه غفــران الهــی و بــرای شــما و ســایر بازمانــدگان صبــر و
اجــر مســئلت مینمایــم.
حبیباهلل بداک

درگذشــت مــادر گرامیتــان را حضــور جنابعالــی و خانــواده
محترمتــان تســلیت عــرض نمــوده ،خداونــد متعــال روح آن
مرحومــه را قریــن رحمــت فرمایــد.

جناب آقای حاجمحمد خواجویی

برادران محترم خواجویی

رییس امور مالیاتی شهرستان سیرجان
مصیبــت وارده را خدمت شــما تســلیت
عــرض نموده ،از درگاه خداوند ســبحان
بــرای آن مرحومــه غفــران و رحمــت
الهــی و بــرای شــما و دیگــر ســوگواران
صبــر و شــکیبایی مســئلت مینمایــم.

یونس خضری

است که در عرصهی وسیع کار شود .به گفته وی
گلگهر شش هزار هکتار زمین پروانه بهرهبرداری
دارد .در شش هزار هکتار اگر بخواهیم تخریب
زیستمحیطیرابهحداقلبرسانیمبایددرعرصهی
 15هزار هکتاری کارهای جبرانی انجام دهیم.
استاندارکرماننیزدراینمراسمگفت:دربازدیدهایی
کهسهسالقبلازمنطقهگلگهرانجامشد،تصویب
شد در زمینه درختکاری و حفظ منابع طبیعی
اقداماتی انجام شود که خوشبختانه با پیگیریهایی
که انجام شد رقم قابل مالحظهای در مجموعه مس
و شرکت گلگهر در راستای درختکاری هزینه شد.
رزمحسینی افزود :درختانی که برای کاشت انتخاب
شده نظیرگز،اکالیپتوس،زیتونتلخو. .کمتریننیاز
آبی را با توجه به اقلیم خشک منطقه دارند.
گهرزمین هم در این روز پروژه درختکاری 200
هکتاری را آغاز کرد .در فاز اول این طرح 40هکتار نهال
از گونههای بنه ،بادامکوهی ،بلوط همیشه سبز ،کاج
مشهدی ،زربین ،ارس ،زیتون تلخ و . .در زمین شرکت
گهرزمین کاشته میشود .میثم سبزی رییس فضای
سبز گهرزمین به پاسارگاد گفت :شرکت سنگ آهن
گهرزمین برای اولین بار در معادن ایران پارک جنگلی
تفریحی را در سایت خود با مساحت  ۳۰هکتار ایجاد
کرده است که در چند فاز به بهرهبرداری میرسد .این
پارک به نام سردار شهید زندینیا نامگذاری شده است.
به گفته وی در مجموع فضای سبز شرکت بایستی
به  ۲۰۰هکتار برسد که در سال اول  ۴۰هکتار آن
نهالکاری میشود .سبزی ادامه داد ۱۱۲گونه گیاهی
در این پارک مورد استفاده قرار میگیرد .یکی دیگر از
کارهای مهم صورت گرفته کاشت روی دامپ باطله
به عنوان اولین معدن کشور است که خود از به وجود
آمدن ریزگردها جلوگیری میکند  .همچنین تولید
نهالهای بومی منطقه که در امر غنیسازی مراتع
موثراست ،در سطح قابل توجهی انجام شده است.
از دیگر پروژههای فضای سبز که قرار
است شرکت پاریز پیشرو آن را انجام دهد ،فاز
اول فضای سبز مجتمع توسعه آهن و فوالد
سیرجان به مساحت  9هکتار و احداث فاز
اول فضای سبز کارخانه کنسانتره خط  5و 6
گلگهر به مساحت سه هکتار است.

نشریه پاسارگاد

بــا نهایــت تاســف درگذشــت والــده
گرامیتــان را تســلیت عــرض نمــوده،
ازدرگاه خداونــد متعــال بــرای آن
مرحومــه رحمــت و غفــران الهــی و بــرای
شــما طــول عمــر مســئلت داریــم .مــا را
در غــم خــود شــریک بدانیــد.

خانواده ماشااهلل خضری

اتفاقی نیست که در صدر جدول قرار دارد اما
ما هم تیم خوبی هستیم و تالش میکنیم که با
دست پر از زمین بیرون بیاییم .من به بازیکنانم
اعتقاد خاص دارم و قطعا نتیجه خوبی خواهیم
گرفت .سرمربی گلگهر سیرجان در پاسخ به
این پرسش که چگونه نتایج ضعیف نیم فصل
اول تبدیل به نتایج خوب نیمفصل دوم شد
گفت :در نیم فصل اول هیچ چیز عادی نبود و
همه عوامل دست به دست هم داد تا آن نتایج
رقم بخورد .صادقانه بگویم که خودم هم از این
نتایج ناراضی و از خودم عصبانی هستم .این
اولین بار است که تیم من در لیگ دسته اول
در اینجای جدول ایستاده است .من وقتی در
اراک یا رفسنجان یا کرمان یا همین پارسال در
سیرجان بودم تیمهایم همیشه در بین سه تیم
باالی جدول بود .بگوویچ در توضیح عوامل نتایج
ضعیف گلگهر در نیم فصل اول گفت :دلیل
اول اختالف بین مربیانم بود که نتوانستند با هم
کنار بیایند و مجبور به تغییر شدیم .دلیل دوم
انتخاب اشتباه بازیکنان جذب شده بود و اینکه
ویژگیهای مناسبی را برای انتخاب بازیکنان
در نظر نگرفتم .دلیل سوم بحث جادوگری و
حواشی آن بود که یک ماه وقت و تمرکز تیم ما
را گرفت و دلیل چهارم داوریهای ضعیفی بود
که همیشه ما را متضرر میکرد .ما در این مدت
تمرکز کافی نداشتیم و همه تیم از شرایط و نتایج
عصبانی بودند .بگوویچ افزود :االن تیم به آرامش
خوبی رسیده و قطعا نتایج بهتری در نیم فصل
دوم خواهیم گرفت.

بازسازی مناطق
زلزلهزده
هجدک کرمان
تا شهریور

 پاسارگاد :معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان گفت :با تصویب وام های ساخت
مسکن برای زلزله زدگان توسط هیات دولت و ستاد بحران استان با توافقی که با بانک انجام داد،
بانک را به روستای نزدیک آورد تا روند معرفی پروندهها به بانک سریعتر شود .به گزارش ایسنا سید
مصطفی آیت اللهی موسوی گفت :خدمترسانی به مردم زلزله زده در ایام نوروز تعطیل نمی شود.
روند آواربرداری ،تشکیل پرونده و خدمت رسانی به مردم زلزله زده همچنان به صورت جدی در حال
انجام است و در ایام نوروز نیز این روند ادامه دارد و بازسازی تا شهریورماه انجام میشود.

یادداشت

آشنایی با «تقویم جاللی» یادگار خیام

 شهسوار صادقی
بر چهره گل ،نسیم نوروز
خوش است
در صحن چمن روی دل
افروز خوش است
از دی که گذشت هرچه
گویی ،خوش نیست
خوش باش وز دی مگو که امروز خوش است (عمر خیام)
تقسیم و تنظیم زمان از نیازهای اساسی بشر است
وگاهشمارها و تقویمهای مختلف ملتها در پاسخ به همین
نیاز بنیادین به وجود آمدهاند .تاریخ نشان میدهد ایرانیان
نسبت به وقت وگذر زمان از دقت و هوشمندی و حسن
انتخاب خوب و خاص برخوردارند .تشخیص شب یلدا به
عنوان بلندترین شب سال در دوهزار و پانصد سال قبل نشان
از دقت و هوشمندی کمنظیر این ملت در وقتشناسی دارد.
اینکه در آن زمان چگونه به این تشخیص دقیق رسیدهاند،
جای بحث نیست .مهم این است امروزه با ابزارهای دقیق این
تشخیص و دقت تایید شده و موجب مباهات است.
در پیوند با موضوع زمانشناسی و متناسب با ایام
فرارسیدن نوروز و قدردانی از دانشمندانی که در این
زمینه نبوغ به خرج دادهاند الزم است بدانیم در سال 471

هجریقمریبهدستورسلطانجاللالدینملکشاهسلجوقی
یک گروه هفتنفره از دانشمندان به ریاست حکیم عمر خیام،
ریاض یدان و شاعر نامآشنای ایران مامور شدند تقویمی تدوین
کنند که بر اساس آن نوروز ثابت و همواره منطبق بر اعتدال
باشد .این گروه پس از تحقیق و تالش بسیار این کار را به
صورت دقیق انجام دادند و حاصل کار منجر به تدوین «تقویم
جاللی» شد که وجه تسمیهاش را از سلطان جاللالدین
ملکشاه سلجوقی گرفته که بانی و به قول امروزیها اسپانسر
این پروژه فرهنگی بوده است .و بدین گونه تقویم ایرانیان از
آن پس «تقویم جاللی» نام گرفت و
زمان نیز بر همین اساس گذشت تا این که در روز شنبه
 11فروردین  1304با تصویب قانون اساسی در مجلس
شورای ملی ،تاریخ و ماههای رسمی ایران و آغاز نوروز نیز به
تصویب رسید و همچنان پابرجاست .داستان تقویم جاللی
الگوی مناسبی از همکاری دولتها و دانشمندان است و ما
که از آن بهره میبریم ،به چنین پیشینهای میبالیم و به
همه کسانی که به غنا و پویایی فرهنگ ایران در هر جایگاه
و پایگاهی خدمت کردهاند ،مدیونیم .ادای دین این است که
حاصل زحمات آنان را به نسلهای جدید منتقل کنیم تا با
چهرههای تاثیرگذار و مفاخر ملی و علمی خود آشنا شوند و به
ایرانی بودن افتخار کنند و بر این افتخارات بیفرایند.

روی خط

پیامک300099004806 :

شماره تلگرام پاسارگاد09217519290 :
 کاش شهرداری در بهمنماه میلههای
دو طرف پل زیر گذر سمنگان را با پرچم
مزین میکرد .سالهای قبل این کار انجام
میشد4998.
چرا فیلمهای منتخب س یوششمین
جشنوارهفیلمفجردرسینماهایکرمان ،انار
و جیرفت اکران شد اما درسینمای سیرجان
به عنوان دومین شهر مهم استان پخش
نگردید؟4179
چهارراه میرزارضا به سمت بیمارستان
امامرضای قدیم خیلی شلوغ و بینظم است.
چراغ راهنمایی ندارد و شبها کامال تاریک
است .همیشه تصادف میشود و هیچکس
رسیدگی نمیکند چون پایین شهر است.
3092
 لطفا به گوش مسئوالن برسانید روستای
بر جآبادکه هنوز پس از 39سال از انقالب
اسالمیمیگذردهنوزآبوهیچگونهامکانات
رفاهی ندارد به خدا نداشتن آب خیلی سخت
است4611
 واقعا متاسفم برای شهردار و صنف
سیرجان که چهره مرکز شهر را با میزان
فرمانهایخیابانصفاریوپشتبیمارستان
زشتکردند5483.
 مسئوالن بهجای توجیه کردن عملکرد
ضعیف خود به دنبال راهکار و تالش برای
رفعمشکالتمردمباشند2983.
خستهنباشیدبهشهرداروشورایشهرکه
برای رفع ترافیک فقط خیابانهارایکطرفه
میکنندواقعاچشمنخورند3117.
 درشهرک فخرآباد سیرجان چند هزار
قطعه زمین جهت احداث مسکن به مردم

واگذار شده به علت راه نامناسب کسی
نمیسازد و فاصله آن تا جاده شهربابک
۴۰۰متر است که متاسفانه جهت احداث
جاده نزدیک به شهر طرحی وجود ندارد
7538
 از زحمات و تالشهای جناب آقایان
دکتر اسدی و ستودهنیا (ازفعاالن فرهنگی
و اجتماعی) و سرکارخانم خواجویی مدیر
پرانرژی روابطعمومی بهزیستی بابت دعوت
ازسرکارخانممعصومیهنرمندصنایعدستی
تشکروقدردانیمیکنم4179.
 واقعاحیف این انقالب است که این همه
برایش زحمت کشیده شده به خاطر برخی
افرادزراندوزوبیلیاقتخدش هداربشود.دولت
کمی به فکرمستضعفین باشه که صاحبان
اصل یاند3117.
 جناب رییس اداره برق! از بس که شهرک
مس تاریک است و روشنایی ندارد سیمهای
برق را دزدیدند وکسی ندید4307.
 خواهش میکنم به گوش مسئوالن
برسانید با این گرانیهای فجیعی که ده و
دوازده سال اخیر به وجود آورد چرا به فکر
مخارج زندگی ،مسکن ،بهداشت و درمان
و ..محرومین نیستند؟ نه دیگرکشاورزی در
روستا درآمدی داردونه دامداری2052
چرا شهرسیرجان با این همه پتانسیل،
مواهب خدادادی و دارا بودن صنایع و معادن و
شرکتهایصنعتیومعدنیوتعدادزیادخیر
در حوزه سالمت و درمان ،یک بیمارستان
یاحداقل درمانگاه سوانح سوختگی ندارد و
بیماران دچار سوختگی باید به کرمان و یزد
اعزامشوند؟4179

 شهردار و اعضای شورای شهر به وضعیت
نابهسامان بلوار شاهد که ورودی شهر هم
هست و شهرک آب که فاقد هر گونه امکانات
شهریهستند،رسیدگیکنید.اهالیشهرک
آب و اطراف آن با جمیعت زیاد به دلیل نبود
حتی یک کو چه آسفالت از گرد و خاک خفه
شدندبیاییدازنزدیکتماشاکنید!7148
 دارایی برخی از مدیران و مسئوالن و
برخی از افرادی که به واسطه ایشان در
گلگهر سیرجان پیمانکار شدهاند نیاز به
بررسی دارد 6459!. .
 حقوقهای نجومی و بریز و بپاشها و
به مناسبتهای مختلف سکه میدهند در
معدن گلگهر سیرجان مگر ارث پدرشان
است 3117
تاندازهای روی پل دفاع مقدس از
 دس 
سمت شیراز برای وسایل نقلیه خیلی اذیت
کنندهاست6019.
 از ساعت ۵صبح تا زمانی که اتوبوسهای
از رده خارج از داخل شهر به طرف گلگهر
بیرون میروند هوای لطیف صبحگاهی شهر
را آلوده میکنند.از مسئوالن که بارها با ایشان
تماسگرفتهایممیخواهیمیکقدماساسی
جهت برطرف کردن این معضل بردارند
6459..
 مدتی است که هر زمان از روز ۱۱۸
را میگیریم از چند ثانیه تا چند دقیقه
باید منتظر باشیم تا اپراتور گوشی را بردارد
6459 .
 عده ای کمر به تاراج اموال عمومی
بست هاند و آسایش و آرامش وسالمت جامعه
برایشانمهمنیستو 6459..

آگهی رای هیات
در اجــرای بنــد  2مــاده یــک قانــون الحــاق مــوادی بــه قانــون ســاماندهی و حمایــت از تولیــد و عرضــه مســکن بدینوســیله به
اطــاع میرســاند در اجــرای قانــون فوقالذکــر دولــت جمهــوری اســامی ایــران بــه نمایندگــی آمــوزش و پــرورش ســیرجان
کــد ملــی  14000290195صــادره از ســیرجان رای هیــات  96/11/28 -9525شـشدانگ خانــه پــاک  44فرعــی از 687
اصلــی بــه مســاحت  3031/62متــر مربــع واقــع در روســتای ســعادتآباد ســیرجان نموده اســت کــه پس از رســیدگی هیات
موضــوع قانــون اخیرالذکــر رای بــه صــدور ســند صــادر شــده اســت و بدینوســیله بــه اطــاع عمومــی میرســاند ظــرف مدت
بیســت روز از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی چنانچــه کســی بــه تقاضــای نامبــرده معترض اســت ،اعتــراض خــود را کتبا بــه اداره
ثبــت اســناد ســیرجان تســلیم و از تاریــخ تســلیم ظــرف مــدت یک مــاه دادخواســت اعتــراض بر ثبــت به مرجــع صالح قضایی
تســلیم و گواهــی مربوطــه را بــه اداره ثبــت اســناد ســیرجان ارایــه نماییــد .چنانچه ظــرف مدت بیســت روز از انتشــار آگهی
اعتــراض نرســد و یــا معتــرض ظــرف یــک مــاه از تاریــخ اعتــراض گواهــی تنظیم دادخواســت بــه مرجع صالــح قضایــی را ارایه
ننمایــد ســند مالکیــت بــهنــام متقاضــی صــادر و تســلیم میگــردد .تاریــخ انتشــار :دوشــنبه  96/12/21از طــرف عبــاس
ملکــی -رییــس اداره ثبــت اســناد و امالک ســیرجان

