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گروه ش�هر :مدی��ر مخابرات منطقه کرمان در س��فر خود به
س��یرجان از تامین تلفن ثابت تمامی مش��تریان متقاضی در
س��طح اس��تان در س��ال جاری خبرداد وگفت  :امسال تحول
بزرگی دربخش های مختلف ارتباطات استان کرمان داریم که
از جمل��ه  :ش��روع بکار فاز  8تلفن هم��راه و همچنین تکمیل
پوش��ش تلفن همراه نسل س��وم و چهارم که آن را در دستور
کارقرار داده ایم تا نقاط جاده ای در س��طح اس��تان کرمان و
همچنین مناطق گردشگری و روستاهای پرجمعیت از پوشش
خوب برخوردار ش��وند و نس��ل دوم تلفن همراه استان هم در
دست اقدام است.
مهندس دوس��ت محم��دی اظهار داش��ت :خ��روج آمریکا از
برج��ام هی��چ تأثیری در هیچ ک��دام از پروژه ه��ای مخابراتی
ندارد .مدیرمخابرات منطقه کرمان در جلس��ه توسعه مخابرات
شهرس��تان افزود :پتانس��یل های مخابراتی ما بسیار واال و باال
اس��ت و ما در مجموعه مخابرات ایران هیچ وابس��تگی خاصی
به آمریکا نداریم و تخصص ف ّنی ما موجب ش��ده که تحریم ها
ی��ا خروج از برجام هیچ تأثیری در اجرای پروژه های مخابراتی
نداشته باشد  .وی افزود :همانطور که ریاست محترم جمهور نیز
اظهار داشتند بیش��ترین زیان در خروج از برجام متوجه خود
آمریکا خواهد بود .وی گفت :توان داخلی ما رتبه برتر در همه
فناوری ها را دارد و در بخش کاری خودو یا تأمین تجهیزات و
ملزومات هیچ مش��کلی در توسعه مخابرات و ارتباطات نداشته
گروه ش�هر :س��الهای زیادی است که از
س��اخت پاساژ علی ابن ابیطالب در مجاورت
بازار مرکزی میگذرد .جایی که مرکز ش��هر
و از نقاط پر تردد مردم و مس��افرانی اس��ت
ک��ه بهمنظور خرید یا دیدن بهس��مت بازار
میآین��د ،اما نم��ای نازیبای این پاس��اژ به
این نقطه از ش��هر چهره زش��تی داده است.
میخواس��تیم به این بهانه پرسش��ی مطرح
کنیم که آیا صاحبان س��اختمانهای مجاور
خیابانهای اصلی شهر طبق مقررات شهری
موظف به نماسازی زیبا در خیابانها و معابر
پر رفت و آمد نیستند؟ و آیا شهرداری نباید
بر اس��اس وظیفهای که در زیباس��ازی شهر
دارد در ای��ن رابط��ه اخطار بده��د و پیگیر
باش��د؟ از این دس��ت نماهای نازیبا که روح
عابران را بیازارد در س��طح شهر زیاد داریم.
از ساختمانهای مخروبه و نیمهساز گرفته
تا زمینهایی که حصار ندارند و به حال خود
رها ش��دهاند مثل زمین مخروبه و فاقد در و
دیواری که در نزدیکی میدان ش��هرداری در
ابتدای خیابان امام از آن بهعنوان پارکینگ
استفاده میش��ود .یا زمین خالی نرسیده به
تقاطع دکت��ر صادقی که تبدیل بهپارکینگ
غیررسمی ماشینها و یا ساختمانهایی شده
که با بافت و س��اخت قدیم��ی همچنان در

مدیر مخابرات منطقه کرمان در جریان سفر به سیرجان خبر داد:

آغاز بکار فاز هشتم تلفن همراه
خروج آمریکا از برجام تاثیری در پروژه های مخابراتی ندارد

و نخواهیم داشت .
مهندس محمد حسین دوست محمدی همچنین از اختصاص
 10هزار ش��ماره تلفن ثابت به شهرس��تان س��یرجان در سال
جاری خبرداد و گفت :برای توس��عه شبکه این شهرستان 10
هزار پورت اینترنت پرس��رعت را هم طراحی کردیم که بتوانیم
در س��ال جاری این برنامه بسیار سنگین و گسترده را به اتمام
برس��انیم .وی افزود :امسال سیرجان به عنوان نقطه خاص در
برنامه توسعه و بالندگی ارتباطات در مخابرات ایران قرار گرفته
است .به گفته مهندس هنری رییس مخابرات سیرجان در این
جلسه سایر راهکارها و برنامه های اجرای طرح های مخابراتی
در س��یرجان مورد بررس��ی قرار گرفت .وی افزود :شهرستان
س��یرجان هم اکن��ون دارای  102هزار خط تلفن ثابت و 328
هزار تلفن همراه است که با اجرای طرح های جدید این میزان
افزایش می یابد.

کمیته های زیباسازی به چکار می آیند؟

ساختمانهای نازیبا و مقررات شهری

مجاور خیابان ها بدون مرمت ماندهاند.
معموالً شهرداریها کمیته زیباسازی دارند و
یا باید داشته باشند .از وجود چنین کمیتهای

زمرگ انبهن گامت سيه شد روزگار ما
سفر كردى هب راه حق زدى ربهم قرار ما

در ش��هرداری س��یرجان اگر وجود هم دارد
ب��دون اطالعیم .اصوالً حق ش��هروندانی که
برای زندگی ،کار و حیات خود در شهر انواع

عوارضها و مالیاتها را میپردازند زندگی در
فضای زیبایی است که شهرداری باید زمینه
آن را فراه��م کند .هرگونه اهم��ال کاری و
انفعال ش��هرداریها در این رابطه برابر است
با تضییع حقوق شهروندانی که مدام از سوی
شهرداریها میشنوند «با پرداخت عوارض
در ساختن شهری زیبا سهیم شوید»!.
جال��ب اس��ت که ای��ن ع��وارض پرداخت
میش��ود اما از تنها جایی که سهم نمیبرند
همین شهر زیباست .حاال علّت چیست باید
بررس��ی شود که عوارض ش��هروندان خرج
کدام کار دیگر در ش��هرداری میش��ود .آیا
صرف تیم داری در فوتبال زنان میشود یا
گلیم و جشنواره و امور دیگری که هر کدام
در شهر متولی خاص خودش را دارد.
البته بهجز شهرداری صاحبان ساختمانها
و امالک رها ش��ده ،خود نی��ز در این رابطه
مسئول هس��تند .هر س��اختمان جزئی از

خانواده محترم اطمینان

تو بودى بهترين دختر ،تو بودى ماردى واال
خوشا ايام نيكويي که بودى رد كنار ما

با نهایت تاسف ضایعه درگذشت پدر
بزرگوارتان مرحوم بیژن اطمینان
را حضور شما تسلیت عرض نموده،
برای آن عزیز سفر کرده علو درجات
و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت
مینماییم.

به مناسبت چهلمین روز عروج
ملکوتی مادری نمونه

مرحومه الهام عباسلو

مراسمی روز پنجشنبه مورخ  97/2/27بر سر آرامگاه
ابدیش بهشت زهرای دهیادگار ،جنب قطعه شهیدان برگزار
می گردد ،یادش را گرامی و حضور شما را ارج مینهیم.

عباس حاج محمدی و خانواده

خانواده داغدارش

جناب آقایان

جناب آقای
دکتر محسن دریابیگی

دکتر محسن دریابیگی
مهندس حسن دریابیگی

درگذشت والده گرامیتان بانوی انقالبی و متدین شهرمان
مرحوم حاجیه خانم توران طالبی پور (دریابیگی) را
خدمت شما بزرگواران و خانواده محترمتان تسلیت عرض
می نماییم و برای آن مرحومه طلب مغفرت الهی و برای
بازماندگان صبر و اجر جزیل آرزومندیم.

محمد بلوردی  ،محمدحسین محمودآبادی
محمدحسن محمودآبادی ،ابوذر زینلی
سید حمید هاشمی نسب  ،محمدتقی دانشمند
محمد هاشم هاشمی نسب

معاون محترم دانشگاه پیامنور سیرجان

با نهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را حضور

شما تسلیت عرض نموده ،از درگاه خداوند متعال
شادی روح آن مرحوم و صبر و سالمت بازماندگان

معزز را مسئلت مینماییم.

سیدمحمدرضا بنیفاطمه
غالمحسین اعتمادی ،محمدعلی اعتمادی

همکارارجمند

جناب آقای احمد یاراحمدی

مدیر محترم امور مالی دانشکده علوم پزشکی سیرجان
درگذشت همسر بزرگوارتان را تسلیت عرض نموده ،برای شما و خانواده محترم صبر و
شکیبایی و برای آن مرحومه غفران و رحمت الهی خواستاریم.

هیات رئیسه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان

فضای ش��هری محسوب میشود که زشتی
آن ب��ر فضاهای عمومی تأثیرگذار اس��ت و
صاحبان ساختمانها نمیتوانند نقش خود
را در نازیبایی ش��هر انکار کنند و سهم خود
را در ای��ن رابطه نادیده بگیرن��د .به اعتقاد
کارشناسان امر ،نمای س��اختمانها دارای
تأثیرات روانی اس��ت ک��ه هم باید با فضای
عمومی همبس��تگی داشته باشد همچنین
ظاهر س��اختمان هم بیانگر س��لیقه مالک
اس��ت و هم میتواند نشانگر فضای داخلی
ساختمان باشد .از این رو به جرأت میتوان
گفت ک��ه نمای س��اختمانهای ش��هری
عنصری است که شخصیت بنا ،صاحب بنا
و شخصیت شهر و شهرداری را از دور جار
میزند .ح��ال باید دید ش��هرداری با توجه
به ابزار «مقررات س��اختمان سازی» چگونه
میتواند این «ظاهر و نما» را به نفع شهر و
شهروندان تغییر دهد.

خانواده محترم اطمینان

درگذشت مرحوم بیژن اطمینان را حضور شما بزرگواران
تسلیت عرض مینماییم .ما را در غم خود شریک بدانید.

قاسم یزدی -احسان یزدی

جناب آقای حاج محمد فوالدی
جناب آقای دکتر سیدحسین نبوی

مصیبت وارده را حضور شما بزرگواران و خانوادههای وابسته
تسلیت عرض مینماییم .ما را در غم خود شریک بدانید.

قاسم یزدی -احسان یزدی
خانواده موساییپور

جناب آقای مهندس
میرحسین ضیغمی و اخوان محترم
درگذشت حجتاالسالم شیخ غالمرضا ضیغمی
که عمر گهربار خود را در ترویج اسالم و دین طی
کرد ،حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض
مینماییم .روحش شاد و یادش گرامی.

دکتر محمد ندیمی
دکتر حسین مطوریانپور ،مهدی شیبانی
علیاصغر مهاجرانصاری
آگهی مزایده نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده کالسه  950453اجرای احکام کیفری سیرجان آقای علیرضا
کورکینژاد قرائی وثیقهگذار محکوم علیه مریم محمدعلینژاد میباشد دفتر شعبه
اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب سیرجان در نظر دارد در پرونده کالسه
 950453اجرا تعداد  1فقره ملک به شرح مورد اشاره  -1شش دانگ یک باب منزل به
آدرس سیرجان ،آباده خیابان عدالت روبروی کوچه تخت جمشید  4با شماره پالک ثبتی
 2569فرعی از  2112اصلی بخش  35کرمان به مساحت  382مترمربع که توسط کارشناس
رسمی دادگستری به مبلغ  1/535/400/000ریال ارزیابی گردیده است از طریق مزایده
به فروش میرساند لذا طالبان خرید میتوانند ضمن مراجعه و بازدید اقالم مورد نظر
پیشنهاد خود را تا تاریخ  1397/3/9ساعت  8صبح به دفتر اجرای احکام کیفری دادسرای
عمومی و انقالب شهرستان سیرجان ارسال نمایند و بایست  10درصد مبلغ پیشنهادی را
فیالمجلس به حساب سپرده دادگستری سیرجان به شماره  2171293825007نزد بانک
ملی ایران واریز و فیش آن را ضمیمه پیشنهاد به این اجرا تحویل نمایند و مابقی مبلغ را
حداکثر ظرف مهلت یک ماه به حساب دادگستری نمایند .پیشنهاد دهنده بایستی شخص ًا
در جلسه مزایده که در تاریخ  1397/3/9در دفتر اجرای احکام کیفری تشکیل میشود
حاضر شوند .این اجرا به کلیه پیشنهادات مشروط و مخدوش و فاقد  10درصد قیمت
پیشنهادی ترتیب اثر نخواهد داد و چنانچه برنده مزایده از پرداخت مابقی قیمت انصراف
دهد .سپرده وی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

مجتبی خسروی
مدیر دفتر اجرای احکام کیفری دادسرای سیرجان

شماره 1125
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نامه وارده

تقاضایجمعیاز
میدانداران میوه و تره بار
از فرماندار و دادستان
گزارش هفته نامه ش��ما از چراغ س��بز اتحادیه میدان داران
می��وه و تره بار ب��رای انتقال میدان به مح��ل جدید ،پس از
سالها مس��کوت ماندن طرح انتقال میدان ،بارقه امیدی در
دل م��ا اعضای قدیم ،جدید و ایثارگر دمید .االن خوش��حال
هس��تیم که پس از این همه کارشکنی و زیاده خواهی برخی
اف��راد که در این س��الها با زندگی ما ب��ازی کردند ،باالخره
با درای��ت فرماندار محترم و با حمای��ت مقامات قضایی قرار
اس��ت انتقال انجام شود و این مش��کل پس از  15سال حل
ش��ود اما مس��ئله ای که کمی بغرنج اس��ت این است برخی
اف��راد ک��ه در میدان قدیم و جدید یک نی��م غرفه دارند ،در
غفلت مسئولین نقش��ه می کشند که نیم غرفهشان را کامل
کنن��د اما با کدام زمین؟ هیچ ک��دام از اعضا گمان نمیکنم
به س��ادگی از ملک خودش��ان بگذرند و خواست غیرقانونی
اینها را تأمین کنند .اوالً که مملکت قانون دارد و دادس��تان
محت��رم به عنوان مدعی العموم قطعا نخواهد گذاش��ت حق
اف��رادی چون ما ضایع ش��ود و به کام آنها ب��رود و فرماندار
محت��رم هم که حاال عزمش را برای انتقال میدان جزم کرده
قطعاً موافق کارش��کنیهای دیگری در مس��یر انتقال میدان
نیست و ما جمعی از میدانداران قدیم ،جدید و ایثارگر پس
از این همه دربدری و خس��ارتی که متحمل ش��ده ایم حتما
مقابل زیاده خواهان از طریق مراجع قانونی می ایس��تیم .از
ش��ما عزیزان نگارستان هم تقاضا داریم همانطور که از طرح
انتقال میدان و سامان گرفتن این وضع همیشه اطالع رسانی
و حمایت کرده اید بازهم حامی این طرح مهم باش��ید تا هم
مشکل شهر حل شود و هم مشکل عده بسیاری از افراد که تا
کنون دندان روی جگر گذاشتهاند و منتظر تصمیم مسئوالن
اجرایی ش��هر بوده اند .حال که ماجرا به اینجا رسیده و قرار
اس��ت اتفاق خوبی بعد از این همه مانع تراش��ی ها و دست
اندازها بیفتد نگذارید دست انداز جدیدی درست کنند.
لذا از فرماندار محترم ،دادس��تان محترم و مس��ئوالن ش��هر
میخواهیم که قاطعانه جلو هر کارشکنی را بگیرند و اتحادیه
می��دان داران هم که همکاری اش را ش��روع ک��رده نگذارد
برخ��ی افراد زیاده خواه چش��م طمع به ملک مردم داش��ته
باش��ند و از ش��هرداری و اداره صنع��ت و ات��اق اصناف هم
تقاضای نظ��ارت و پیگیری داریم .ای��ن را هم بگوییم که ما
نخواهیم گذاش��ت عده ای رفاه طل��ب همچنان زندگی ما را
حدی دارد و قطعاً پای
ب��ه بازی بگیرند .صبر و تحمل ما هم ّ
همه حقوق مان و خواسته های مان از طریق مقامات مسئول
ایس��تاده ایم و با عوامل تنش و فرصت طلب از طریق قانون
برخورد می کنیم .با تشکر /
به نمایندگی از جمعی از اعضای میدان

خانواده محترم دریابیگی

مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده،
از خداوند متعال علو درجات برای آن مرحومه و صبر جزیل برای
شما آرزومندیم.

کارکنان و دانش آموزان
دبستان غیرانتفاعی فرشتگان

همکار ارجمند

جناب آقای دکتر محسن دریابیگی
معاون محترم دانشگاه پیامنور سیرجان
ضمن ابراز مراتب تأثر و همدردی در غم درگذشت
والده مکرمه ،برای جنابعالی و سایر بازماندگان
صبر و شکیبایی و برای آن حاجیه محترمه غفران
الهی مسئلت مینمایم.

دکتر محمدعلی کریمی
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیامنور

جناب آقای

علیرضا درآگاهی

خانواده محترم کریمزاده
مصیبت وارده را از صمیم قلب تسلیت عرض
نموده ،رحمت و مغفرت الهی برای عزیز از دست
رفته و صبر و شکیبایی برای شما از درگاه ایزد
منان آرزومندیم.

نادر کریمی ،محمدرضا عباسپور
محمد ندیمی ،فرهاد کریمی ،رضا
قاسمی ،فرشید رفعتی ،بابک سلطانی
حسین عباسپور ،حمید اسالمی ،فرزاد
کریمی،معین اسالمی ،اصغر حدیدی
رسول بلوردی ،امید اسالمی
علی حاجمحمدی ،امیر اسالمی
مهرداد سعیدینژاد

