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 شماره 1168
 شنبه  24فروردین 1398

تریبون آزاد خوانندگان

پیامک 3000 7258 :

ماجرای اختالف بر سر قطعه زمینی که آبفا قصد محصور کردن آن را دارد

کشمکش بر سر یک زمین

 اهالی محل :اداره آبفا قطعه زمینی را که کاربری فضای سبز دارد میخواهد با هماهنگی شهرداری
محصور و از استفاده اهالی خارج کند
 رئیس اداره آبفا :این زمین در تملک این اداره است .قب ً
ال سیم خاردار داشته حاال میخواهیم برای
آیندهنگری آن را حصارکشی و برای این اداره حفظ کنیم
گروه خبر :در پی اقدام اداره آب و فاضالب
سیرجان برای محصور کردن قطعه زمینی
در بلوار س��ید احمد خمین��ی در محدوده
ش��هرک نصر که مدعی است متعلق به آن
اداره اس��ت ،از سوی اهالی محل و ساکنان
منطق��ه طی نام��هی اعتراضآمیزی که به
نگارستان ارسال کردند مدعی شدهاند این
قطعه زمین کاربری فضای س��بز دارد و لذا
خواستار احیاء و اس��تفاده از آن به همین
منظور شدهاند.
در نام��ه ارس��الی جمع��ی از اهال��ی آمده
اس��ت« :احتراماً اینجانبان جمعی از اهالی
ساکن ش��هرک نصر با توجه به فضای سبز
موجود در این شهرک واقع در ابتدای بلوار
س��ید احمدخمینی خیاب��ان مریم روبروی
دبیرستان دخترانه خیام که بهعنوان موتور
آب ش��هرداری ش��هرت دارد و در تص��رف
ادارهی آبفای شهرس��تان میباش��د از آنجا
که طبق طرح تفضیلی ش��هرداری کاربری

آن فضای س��بز است لذا خواهشمند است
ش��هرداری با احیای آن که متأسفانه طی
چند س��ال اخیر بهدلیل عدم رس��یدگی و
آبیاری بیش از نیمی از درختان آن خشک
و مابقی در معرض خشک شدن قرار دارند
حق انتفاع و اس��تفاده از این فضای سبز را
ب��رای اهالی محل محف��وظ دارد» .در این
استمدادنامه اضافه شده« :متأسفانه در ایّام
تعطی�لات نوروز اداره آبفای شهرس��تان با
هماهنگی ش��هرداری اقدام به حصارکشی
این فضای س��بز که به مساحت بیش از 4
هکتار میباشد نمود ،و تعدادی از درختان
آن را قط��ع و قص��د تغییر کارب��ری آن را
بهعن��وان زمین مس��کونی دارن��د که طی
اعتراض اهالی به سازمان بازرسی استان و
پیگیری به عمل آمده در شهرداری متوجه
شدیم این قطعه فضای سبز مربوط به اداره
راه و شهرس��ازی و تحت تملک و مالکیت
این اداره است ولی در حال حاضر با توجه

توضیح و تکذیب خبر مربوط به پسربچه  9ساله

شکایتی در کار نیست،
پدر فرزندم مقصر است

در پی چاپ یک خبر با عنوان « از اورژانس اجتماعی ش��کایت میکنم» در
شماره  1166مورخه  25اسفند  97از زبان پدر پسر بچه  9سالهای که مدعی

به حصار کش��ی شبانه اقدامات مرموزانهای
در آن درحال انجام اس��ت .لذا خواهشمند
اس��ت ب��ا انع��کاس و پیگی��ری موضوع و
مقدمات احیای این فضای س��بز 40س��اله
را فراهم آورید و نگذارید حق ما س��اکنان
ضایع شود».
◄زمین متعلق به آبفا است
اما مهندس میرش��اهی مدیر شرکت آب و
فاضالب س��یرجان در تماس نگارس��تان با
او در ماج��رای این قطعه زمین  4هکتاری
گف��ت :این زمین در تملک ش��رکت آب و
فاضالب ،کامال اس��تاندارد بوده و جزو چاه
های فعال است .زمینی است به ابعاد 200
مت��ر در  200مت��ر ک��ه بر اس��اس قانون
تش��کیل ش��رکتهای آب و فاض�لاب در
س��ال  69تأسیس��ات ،امالک و مستغالتی
که مربوط به ح��وزهی آب بوده از دایرهی
آب شهرداری خارج و تحویل شرکت آب و

شده بود بیاحتیاطی و نوع برخورد یکی دو نفر از مأموران اورژانس اجتماعی
با فرزندش در مدرسه باعث آسیب جسمی و روحی به او شده ،این هفته مادر
پسربچه  9ساله ضمن تکذیب ادعای همسر سابقش طی نامهای به نگارستان
یادآور ش��د برخورد مأموران اورژانس اجتماعی بس��یار خوب و در چارچوب
مسئولیتشناسی بوده است.
وی در نامه خود آورده است« :با سالم؛ احتراماً اینجانبه [ اسم محفوظ]
در پاسخ به خبر مربوط به شکایت از اورژانس اجتماعی که از سوی پدر
فرزندم مطرح شده بود به استحضارمیرسانم که به دلیل شکایت بنده
از پدر فرزندم تحت عن��وان منع مالقات و منع تحصیل و کودکآزاری

گل گهر و آرمان گهر در آستانه صعود

یک کار خوب
از هیئت سوارکاری

مدتهاس��ت که سیرجان در ورزش سوارکاری حرف اول استان را
میزند .از توس��عه این ورزش با برگزاری و میزبانی انواع مس��ابقات
کشوری اسب در زمان مدیریت علیرضا شریف در هیئت سوارکاری
و کس��ب قهرمانی در رشته استقامت تا نمایش انواع نژادهای اسب
در زمانهای مختلف و امروز که فس��تیوال نمایش اس��ب با حضور
داوران بینالمللی انجام ش��د و مس��ئوالن فدراسیون سوارکاری را
به سیرجان کش��اند .آنها که با این رشته سرو کار دارند میدانند
برگ��زاری فس��تیوالی در این س��طح و رده  cایکاه��و زیر نظر این
مؤسس��ه جهانی کار س��ادهای نیس��ت و باید زمینههای آن از قبل
فراهم باش��د که خوش��بختانه این اتفاق با وج��ود آن زمینهها و با
تالش مس��تمر مسئوالن قبلی و جدید س��وارکاری از جمله آقایان
ش��ریف و فرس��اد و همکاری مس��ئوالن شهرس��تان افتاد و مردم
س��یرجان برای اولین بار نمایش نژاد اصیل اس��ب را حضور داوران
این مؤسسه جهانی را تجربه نمودند.

تیم فوتبال گلگهر با کس�ب یک امتیاز از بازی خارج از خانه خود با بادران تهران و باقی ماندن در صدر جدول و همچنین آرمان گهر با
کسب پیروزی در بازی خارج از خانه مقابل امیدیه هر دو تیم در آستانه صعود به ردههای باالتر فوتبال ایران قرار گرفتند که چنانچه در
ادامه بازیها این دوتیم بتوانند حریفان خود را با شکست مواجه و به امتیازات مورد نیاز دست پیدا نمایند میتوانند به ترتیب به لیگ برتر
و لیگ  1صعود و دل فوتبال دوستان سیرجانی را که در سرما و گرما یاور این دوتیم بودهاند شاد نمایند.

جناب آقای

جناب آقای

انتصاب بجا و شایس�ته جنابعالی را به س�مت سرپرست
مؤسس�ه اعتب�اری نور ش�عبه دکت�ر صادقی ک�ه بیانگر
تعهد ،کارآمدی و شایس�تگیهای برجسته شما میباشد
صمیمانه تبریک و تهنیت عرض مینمایم.

پرسنل دفترخانه اسناد رسمی ١١٣

نامبرده ،وی جهت تبرئه خودش دس��ت به چنین ادعایی زده اس��ت .او
خود با فرزند آزاری مش��کالت زیادی برای فرزندم درس��ت کرده حتی
او را با اس��می صدا میزند که پس��رم راضی نیس��ت .او ابتدا از اداره و
مددکاران محترم اورژانس در اداره کل مربوطه شاکی شد که نتیجهای
نگرفت ،سپس به روزنامه مراجعه کرد و ادعاهایی مطرح کرد که خالف
واقع بود .لذا ضمن تکذیب موضوع ادعایی وی ،تقاضای تقدیر و تشکر از
مددکاران اورژانس اجتماعی را دارم که بیدریغ و برای رضای خداوند از
کودکانی همچون فرزند بنده حمایت کرده و میکنند و لذا از آنها قلباً
و صمیمانه تقدیر و تشکر مینمایم و اجرشان را از ایزد منان خواهانم.

تیمهای سیرجانی در صدر جدول لیگ یک و دو

برگزاری فستیوال اسب با نژادهای مختلف

احمدعلی تابشیان

فاضالب ش��ده و ک ً
ال متولی آن شرکت آب
و فاضالب ش��ده اس��ت .وی گفت :در سال
 71در زم��ان ش��هرداری مهندس کامیاب
و مدیریت آبفای س��یرجان توس��ط آقای
مفی��دی و مدیرعامل اس��تان و نمایندهی
اس��تانداری صورتجلس��های تنظی��م ،امضا
و تحویل آبفای س��یرجان ش��د که در آن
امالک و مس��تغالت م��ورد بحث که قطعه
زمی��ن مذک��ور نی��ز در ای��ن لیس��ت بود
تحویل آبفا ش��د .وی گف��ت زمین مذکور
قبال س��یم خاردار داش��ت و اکن��ون اقدام
به حصار کش��ی آن نمودهایم چرا که باید
از مس��تغالت و امالک آبفا حراس��ت کنیم
و ای��ن یک تدبیر و آیندهنگری برای ش��هر
اس��ت و چنانچه مستحضرید شهر در حال
گس��ترش اس��ت و به همان مقدار نیز نیاز

به ایجاد ایس��تگاههای پمپاژ و تأسیس��ات
شهری میباش��د .وی درباره ادعای فروش
آب ای��ن حلقه چاه به گلگهر نیز گفت :به
هیچ عنوان آب این چاه فروخته نمیش��ود
و علمکی هم برای تانکرها وجود داشت که
سال  94حذف شده است.
سروشنیا شهردار سیرجان نیز گفت تنها
چاه قابل شرب مردم سیرجان چاه مذکور
میباش��د که در تملک کام��ل آبفا بوده و
تصرفی ندارد
شهرداری در آن هیچ دخل و ّ
وی افزود :درخت��ان موجود در این منطقه
بههی��چ عنوان تا کنون آس��یب ندید هاند و
کس��ی اجازه آسیب رس��اندن به درختان
منطق��ه را ندارد و ش��هرداری نی��ز اجازه
هیچگونه س��اخت و س��ازی در این منطقه
صادر نخواهد کرد.

احمدعلی تابشیان

انتص�اب جنابعالی را به عنوان سرپرس�ت مؤسس�ه اعتباری نور
ش�عبه دکتر صادقی که نشان از شایس�تگی و توانمندی شما در
عرصه بانكداری میباش�د از صمیم قل�ب تبریک و تهنیت عرض
مهدی فیروزآبادی
مینمایم.

مدیرعامل سازمان آتشنشانی و
خدمات ایمنی شهرداری سیرجان

گفتم که چرا رفتی و تدبیر نه این بود
گفتا چه توان کرد که تقدیر چنین بود
گفتم که نه وقت سفرت بود چنین زود
گفتا که مگو ،مصلحت دوست چنین بود
هجران ابدي و غم از دست دادن پدر عزیزمان هنوز در باورمان نمي گنجد،
آخر چگونه بپذیریم عزیز دلمان در میان ما نیست
او که نه فقط پدر ،بلكه همراه ،همدم و یاري بود در همه فراز و نشیبهاي زندگي.

ضمن تقدیر و سپاس از کلیه دوستان ،آشنایان و سروران گرامي
که در مراسم تشییع ،تدفین ،ترحیم و خاکبندان

شادروان

حاج علي آقا ستوده نیا كراني

شرکت و ابراز همدردي نمودهاند به اطالع ميرساند
به مناسبت چهلمین روز درگذشت آن عزیز از دست رفته روز پنج شنبه  ١٣٩٨/١/٢٩از
ساعت  ٤بعدازظهر در جوار آرامگاه ابدیش واقع در بهشت زهراي ُکران گرد هم ميآییم.
حضور شما سروران گرامي را ارج مينهیم.
ساعت حرکت ٣:٣٠ :بعدازظهر -از مقابل منزل آن مرحوم واقع در بلوار ولیعصر ،خیابان شهید فالحي

جناب آقای

حاج عبدالحسین
اعتمادی

مصیبت وارده را حضور شما و خانواده محترم تسلیت
عرض مینمایی�م ،از خداوند منان علو درجات برای
آن مرحوم و صبر جلیل برای شما آرزومندم.

حاج محمود حسامی

جناب آقای

حسن احمدی
وخانواده ی محترم

درگذش�ت پدر بزرگوارت�ان حاج فرام�رز احمدی را
حضور ش�ما و سایر بازماندگان تس�لیت عرض نموده
از خداوند منان ب�رای آن مرحوم علو درجات و برای
بازماندگان صبر مسئلت مینماییم.

خانوادهی ایراننژاد

 1393سالم خسته نباشید چرا
فرمانداری و ش��هرداری س��یرجان
به فکر مردم نیس��تند .ش��هر اص ً
ال
ج��ای دیدن��ی ن��دارد در صورت��ی
سیرجان قلعه سنگ امام زاده علی
را دارد ،ش��اهفیروز را دارد .یعن��ی
از دس��ت مسئولین ش��هر نمیآید
جاده ش��اهفیروز را درس��ت کنند،
درخ��تکاری کنند یک آبش��اری
درس��ت کنن��د برایش مث��ل یزد.
اطرافش بوس��تانی درس��ت کنند.
یا قلعهس��نگ حصارش را بازسازی
کنند ،داخل��ش درختکاری کنند،
چم��ن بکارند .ی��ک راهپل��ه برقی
بگذارند .باالی قلعه س��نگ میشود
بهترین جای تفریحی را بزنند .واقعاً
به فکرش��ون نمیرسه؟ شاهفیروز را
میشود درس��ت کرد ،درختکاری
و برقکش��ی ک��رد .چراغانی کرد تا
از استانهای دیگر هم بیایند حتی
از کش��ورهای خارجی .خیلی جاها
مصنوع��یاش را درس��ت میکنند
ول��ی اینجا طبیع��یاش وجود دارد
فقط باید دس��تی س��رو روی شان
بکشند و اطرافشان را دیدنی کنند.
مصنوعیش درس��ت میکنن��د /.با
تش��کر از طرف دهیاری و ش��ورای
اسالمی عزتآباد وحدت آباد.
 4179س�لام ،در منطقه بسیار
محروم طاشکوییه حدفاصل داراب
و حاجیآب��اد ،بقعه متبرکه امامزاده
بسیار برحق و شفابخشی است بنام
امامزاده ابراهیم ملقب به شاهپریان
برادرش��اهچراغ ،به همشهریان خیر
و نیکوکار پیش��نهاد میکنم در ایام
تعطی��ل از ای��ن امام��زاده بازدید و
کمکه��ای خ��ود را جهت تکمیل
س��اختمان و احداث س��رویسهای
بهداشتی ولولهکشی آب آشامیدنی
به متول��ی آن مکان مقدس تحویل
نمایند .سپاس.
 5819سالم روستای پوزهخون
یک ماهه که مقداری ازکابل تلفنش
س��رقت رفته اس��ت .لطفاً پیگیری
نمایید .تشکر.
 4768قب� ً
لا ه��م گفتی��م و
نوش��تید .چرا گلگهر به کارگران
شرکت جاده سازی پرسپولیس بعد
از یکسال پول پیمانکار را نمیدهد
تا پول ما را بدهند؟ سرپرس��ت این
ش��رکت جاده سازی مدیریت ندارد
فقط ح��رف مفت میزن��د .لطفا به
گوش آقای تقیزاده برسانید.
 0114آق��ای رئیسجمه��ور
شما که میگویید بودجه محدوده
و نمیتوانیم بیش��تر از این حقوق
را افزایش دهیم آیا این محدودیت
بودجه فقط شامل حال کارمندان
میش��ود .پس چرا این محدودیت
بودجه ش��امل دیگران مس��ئوالن
نمیش��ود .مگر خون بقیه از خون
ما رنگینتر اس��ت؟ ش��ما هر چه
دارید از این ملت و مردم است واال
خودتان چیزی ندارید پس به فکر
مردم باشید.
 5018خب��ری از جن��گ
اقتصادی نیست .خانمی در تهران
بودج��ه یک س��ال مملک��ت رو با
کش��تی به کانادا برده .پول فراوان
اس��ت صفهای خرید س��که طال
و خ��ودرو و لوازمآرایش��ی مملو از
جمعی��ت اس��ت .فقط پ��ول برای
کارمندان و کارگران نیست.
 6019برای گل گهر پیمانکار
کار نمیکن��د ولی گن��اه کارگران
شرکت چیست که امور مالی پول
شان را نمیدهد.؟
 5550واقعاً چرا به زیباس��ازی
شهر اهمیتی نمیدهند .چراکسی
فک��ری ب��ه ح��ال تکدیگ��ری
درس��یرجان ندارد؟ چرا یک مکان
آرامشبخ��ش و تفریح��ی در این
ش��هر نیس��ت .آیا واقعاً این ش��هر
دلسوز ندارد؟
 4744سالم پیشپا افتادهترین
کار برای شهرداری آسفالت کردن
کوچه و معابر اس��ت .چرا کارهای
زیر بنایی و اساس��ی مانند پل غیر
همسطح را شهرداری اجرا نمیکند
از شهرکرمان یاد بگیرید.
 0114درخ��تکاری س��نت
حس��نه خوبی اس��ت که توس��ط
مسئولین انجام شد .ولی حسنهتر
از آن رس��یدگی ب��ه مش��کالت و
معیشت مردم اس��ت که فراموش
گردیده .نکند با رفتار مس��ئولین و
اهمیت ندادن به مش��کالت مردم
زمینهس��از بدبین��ی را میخواهید
بهوجود آورید.

 4327با س�لام .وضعیت مرکز
تعویض پالک خودرو این شهر واقعاً
افتضاح و دور از شأن این مردم است.
متأسفانه بینظمی ،عدم نوبتدهی،
عدم وجود کارتخوان ،صف طوالنی
ب��رای گرفت��ن کپ��ی! معطلیهای
بیمورد ،عدم وجود صندلی و محل
اس��تراحت مراجعین ،برخوردهای
نامناس��ب با مراجعین و غیره آدم را
یاد دهههای قبل که هیچ سیس��تم
رایانهای و امکاناتی نب��ود میاندازه
 ...خواهشمند اس��ت ،بروید از سایر
شهرها یاد بگیرید.
 0095در کرب�لا حض��رت
الس�لام) بود به داد
ابوالفضل (علیه ّ
م��ردم میرس��ید .ش��هردارمحترم
بلوارهجرت همه ماشینها رانابودکرد
به داد مردم برس��ید .آقای فرماندار
آقای شهردار یک بار بیایید خیابان
هج��رت از چهارراه بیمارس��تان تا
چه��ارراه آهکیه��ا بیایی��د ببینید
خیابان یک ک��وره دهات اینجوری
هس��ت؟واقعاً ب��رای مس��ئولین ما
خجالت داره.
 6289البت��ه اگ��ر حریفان رد
صالحیت نش��وند قبل از انتخابات
قرب��ون صدق��ه اف��رادی مث��ل من
میشوند بعد از انتخابات هم تحویل
نمیگی��رد ع��دهای خ��وب ب��ه نوا
میرسند.
 6018جن��اب آق��ای مهندس
نجفآبادیپ��ور ش��هردار محت��رم
نجفشهر از تالش ش��ما در عرصه
آبادان��ی و پیش��رفت نجفش��هر
صمیمانه سپاسگزارم و از درگاه ایزد
منان سالمت و س��عادت روز افزون
خواستارم.
 6587آق��ای نگارس��تان ی��ک
عکس از آسفالت زیرو رو شده بلوار
هجرت روبروی بیمارستان خواهشاً
چاپ کنید .ممنون
 4989جن��اب  2587ای��ن
اس��طوره عمران شما بهجز شهرک
قدی��م ک��ه برمیگ��ردد ب��ه حس
ناسیونالیست شهرداری تشریف ببر
اکبرآباد .فاز  .3فاز  .5فاز  2که انگار
تکهای از بشاگرده یک بار به درختان
بیزبان جن��ب کمربندی آب نداده.
کوچهپسکوچهه��ا و درختچههای
ش��هرک مهر که واویالست شهرک
به این کوچکی میبایست گلستان
باشه کجاست این بهشت شما؟
 9141س�لام اگ��ه میش��ه از
وضعیت نامناس��ب خیاب��ان غفاری
چهارراه علم��دار کربال یک گزارش
تهیه کنیند شاید فرجی شد و خدا
خواست این مسئولین به فکر درست
کردن این خیابان بیافتند با تشکر.
 5259نوش��ته بودید سیرجان
عالمتی از عید نداش��ت .میبایست
بلند شوید بیایید نجفشهر ببینید
نوروز و عید یعنی چه .درود بر شیر
پاکی که ش��هردار محترم و زحمت
ک��ش نج��ف ش��هر و همکاران��ش
خوردهاند .خدا عاقبتش��ان را بخیر
السالم)
کند بحق امام حسین(علیه ّ
 0659س�لام تعزیرات ،صنف
ی��ا ه��ر واح��دی مس��ئول اس��ت
مغازههایی که در سیرجان حلوا ارده
میفروش��ند ،مخصوصاً مغازههایی
خودشون این مواد غذایی را درست
میکنند ،روی قوط��ی ارده و حلوا،
تاری��خ تولی��د و وزن و قیمت زده
نشده شاید فاس��د باشند .مشتری
از کج��ا بدونه .اگه دوس��ت دارین
رس��یدگی کنید مردم خیلی تحت
فشارند.
 5247ای آنه��ا ک��ه ب��ه فکر
مردم نیستیدو به حق آنها اجحاف
میکنید .خدا ب��ه حقتان اجحاف
کند .از ش��هرداری گرفته که مردم
را ب��ه این روز نش��انده تا کس��به و
بانکهایی که م��ردم را میدوانند.
هرکس به یک طریق حق این مردم
را ضای��ع می کند و دنبال خوش��ی
خودشان هس��تند .خدا جای حق
نشسته  .آخرش می بینید.
 5287مرغ فروشیها چرا قیمت
را رعایت نمیکنند .رادیو میگوید
کیلوی��ی  11هزارتوم��ان آنه��ا
میدهند کیلویی  13هزار و خردی.
 2519کجای دنیا برای نش��ان
دادن یک عک��س از مریض دوباره
پول ویزیت میگیرند  .چرا بعضیها
برای پول درآوردن حرص میزنند.
چه��ار روز دیگر میافتید میمیرید
میراث خوران سر این پولهایی که
برایش��ان میگذارید دعوا و فحش
نثارتان میکنند.

