مرکز روان درمانی
دانشکدهعلوم
پزشکیسیرجان
راه اندازی شد

ایسنا :مرکز روان درمانی و مشاوره دانشکده علوم پزشکی سیرجان در محل کلینیک زندهیاد
حسینی این دانشکده راه اندازی شد .دکتر ناظری؛ متخصص اعصاب و روان دانشکده علوم پزشکی
سیرجان گفت :مرکز روان درمانی و مشاوره دانشکده علوم پزشکی یک کلینیک متمرکز علمی و
آکادمیک با ارائه انواع خدمات مرتبط است ،در این مرکز خدمات روان درمانی ،درمان تحلیلی کوتاه
مدت ،زوج درمانی ،مشاوره ازدواج ،مشاوره کودکان و نوجوان ،مشاوره تحصیلی ،درمان افسردگی،
اضطراب ،وسواس و روانپزشکی کودکان توسط متخصصین اعصاب و روان و روانشناس ارائه می شود.

بازخورد مردمی
پیرو درج گزارش سخن تازه در خصوص وضعیت آسفالت
معابر ،یکی از شهروندان ضمن ارسال متنی ،در خصوص
آسیب های وارده به آسفالت بر اثر تردد کامیونهای
سنگین و اتوبوس های گل گهر توضیحاتی کارشناسی
ارایه نمودند که عینا تقدیم حضور خوانندگان گرامی
میشود:
«طبق آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران (نشریه
 ۲۳۴نظام فنی و اجرایی کشور) برای اینکه میزان خرابی
ایجاد شده توسط انواع وسایل نقلیه تبدیل به یک واحد
مشخص شود بر اساس وزن  ,تعداد محور و شدت خرابی
روسازی که از سوی هر یک از انواع وسایل نقلیه ایجاد
می شود تبدیل به تعداد محور استاندارد می شود
محور استاندارد یک محور منفرد  ۸.۲تن هست به نحوی
که عبور یک اتوبوس معادل  ۰.۳۴۳۶یک محور استاندارد
است .و عبور یک سواری معادل عبور  ۰.۰۰۰۷۶محور
استاندارد است .بر این اساس :عبور یک اتوبوس معادل
عبور  ۴۵۲خودروی سواری
و عبور یک بنز تک محور معادل  ۶۳۰۰و بنز ده چرخ
 ۴۰۰۰خودروی سواری خواهد بود .این یعنی عبور و
مرور اتوبوس های گلگهر به شدت باعث ایجاد خرابی
روسازی این شهر می شود و این شرکت موظف است در
امر اصالح روسازی سطح شهر مشارکت باالیی داشته
باشدقرار نیست هزینه خرابی ایجاد شده توسط اتوبوس
های این شرکت از محل عوارض پرداختی مردم سیرجان
تامین شود».

--------------------------------سایر نظرات دریافتی از مخاطبان سخن تازه در
شبکههای اجتماعی:
سالم .در مورد خرابی آسفالت بلوار سیرجان به نجف شهر
انتقادی گذاشته بودین .خواستم بگم وضعیت روشنایی این
محور هم دست کمی از آسفالت اش نداره .با کمک از چراغ
های ماشین و فلش گوشی توانستم این عکس –نشر شده در
اینستای سخن تازه -را از ظلمات دیشب بگیرم .منتظر تصادف
های مرگبار در این بلوار بدلیل تاریکی و آسفالت بد باشید.
سالم محوطه بیابونی خیابان میرزارضا کرمانی روبروی پمپ
بنزین خواجویی االن نزدیک به  ۳۰سال است همین جور بوده
و است اگر مال اوقاف است پس یه فکری بهش بکنید یا شده
پاتوق معتادان یا پارکینگ ماشین های سنگین یا سگهای
ولگرد  .خواهش میکنم رسیدگی کنید  .اگر محله باالی شهر
بود دوری یا شده بود پاساژ یا آپارتمان چون پایین شهر است
کسی رسیدگی نمیکنه؟
منتظر توضیحات مسوولین ادارات مربوطه در رابطه با
مشکالت ذکر شده توسط مردم هستیم.

خبر
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کشف « ۱۲هزار تن قند و شکر» و « ۷هزار تن گوشت» احتکار شده

خبــر

ایسنا :رئیس سازمان بازرسی کل کشور از شناسایی  ۱۲هزار تن قند و شکر بسته بندی شده و آماده مصرف که در منطقه ویژه اقتصادی
سیرجان احتکار شده بود خبر داد و گفت که بخشی از این محصوالت در سنوات قبل تولید شدند ،اما به بازار عرضه نشده بودند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست شورای عالی قوه قضاییه از شناسایی  ۱۲هزار تن قند و شکر بسته بندی شده و آماده مصرف
که در منطقه ویژه اقتصادی سیرجان احتکار شده بود خبر داد و گفت که بخشی از این محصوالت در سنوات قبل تولید شدند ،اما به بازار
عرضه نشده بودند .درویشیان همچنین از کشف  ۱۲هزار تن جوی وارداتی و  ۷هزار تن گوشت وارداتی که به موقع در بازار توزیع نشده بود
خبر داده و گفت که پس از تشکیل پرونده برای متخلفان ،اقالم مکشوفه تحویل مراجع ذیربط شدند.
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فرماندار سیرجان در نشست خبریاش مطرح کرد:

گروه خبر

با حجه االسالم دانشمند موافق نیستم

آقای دانشمند کلیگویی کرد ،توهین آمیز حرف زد
و همه را به یک چوب راند .من با حرفهایش موافق
نبودم .این واکنش فرماندار سیرجان بود در مقابل سوالی
پیرامون نظرش نسبت به سخنان روحانی منبری مهدیه
سیرجان و نقدی که او نسبت به رکود عمران و آبادانی
شهر سیرجان کرده بود.
سهراب بهاالدینی نخستین نشست خبری خودش را با
عنوان رسمی فرماندار سیرجان برگزار کرد .او به اتفاق
معاونانش ظهر روز دوشنبه در سالن کنفرانس فرمانداری
به پرسشهای خبرنگاران پاسخ داد.
فرماندار ویژه شهرستان سیرجان ضمن گرامیداشت یاد و
خاطره سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و تسلیت
اولین سالگرد شهادت این سردار بزرگ ،از تالشها و
خدمات ارزنده تمام مسوولین سیرجان طی یکسال اخیر
در مقابله با ویروس کرونا و کنترل این بیماری تصریح
کرد :وحدت رویه و همدلی میان مسوولین در یکسال
اخیر و از آغاز شیوع ویروس کرونا در کشور با اقدامات و
تمهیدات ویژهای آغاز شد که تاکنون با کاهش آمار ابتال
و فوتیها ،شاهد نتایج مثبت آن هستیم.
سهراب بهاالدینی افزود :در بحث کرونا ،دو بخش
تامین تجهیزات درمانی و بیمارستانی و تولید ماسک را
در دستور کار قرار دادیم و همکاری نهادها ،ادارهها و
شرکتهای منطقه گلگهر با خرید تختهای آی سی
یو و سی سی یو ،دستگاه ونتیالتور ،دستگاه اکسیژن
ساز همراه بود.
وی ادامه داد :در بحث اورژانس هوایی بعد از سالها
پیگیری ،با استقرار هلیکوپتر در بیمارستان امام رضا(ع)
شاهد ارایه خدمات و امدادرسانی تا شعاع  ۳۰۰کیلومتری
و شهرستانهای همجوار خواهیم بود.
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان سیرجان
یادآور شد :طبق منویات مقام معظم رهبری ،با اجرای
طرح کمکهای مومنانه تاکنون  ۴۱هزار بسته معیشتی
با همکاری خیرین ،شرکتها و نهادها میان اقشار کم
درآمد و خانوادههای هدف توزیع شد و همچنین در

عکس :روابط عمومی فرمانداری

طرح حاج قاسم با تشکیل  ۲۰۲تیم مراقبتی متشکل
از کادر درمان ،با حضور به درب منازل شهروندان ،اقدام
به تستگیری از مردم میشود که این طرحها زمینهساز
کاهش آمار مبتالیان به کرونا شده و تا پایان سال جاری
ادامه دارد.
سهراب بهاالدینی با اشاره به خدمات نیروی انتظامی
در مجموعه پلیس راهور و پلیس راه مبنی بر نظارت
دقیق بر تردد خودروها در سطح شهر و جادهها افزود:
میزان تقاضا برای دریافت مجوز تردد در مسیر سیرجان
به بندرعباس طی روزهای اخیر افزایش داشته که با
مدیریت پلیس راه همراه بود.
فرماندار ویژه شهرستان سیرجان ظهر دوشنبه در
نشست خبری با رسانهها از افتتاح چند طرح عمرانی و
توسعهای منطقه گلگهر در دهه فجر با حضور معاون اول
رییسجمهور خبر داد.
وی از افتتاح چند طرح عمرانی و توسعهای در منطقه
گلگهر خبر داد و افزود :در ایام مبارک دههفجر و پیروزی

انقالب ،طرح گندله گهرزمین ،طرح تولید ورق و چند
طرح دیگر در منطقه گلگهر با حضور اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور به بهرهبرداری میرسد.
او شهرستان سیرجان را یکی از شهرهای نمونه و رو
به پیشرفت در سطح استان و کشور دانست و یادآور
شد :اکنون  ۲۴شرکت دانش بنیان در سیرجان در حال
فعالیت است و نیز در حوزه مدرسهسازی توسط خیرین،
شهر نمونه کشوری هستیم.
فرماندار سیرجان با اشاره به طرح های عمرانی سطح
شهر خاطر نشان کرد :در سال جاری بیش از  ۲۵۰هزار
مترمربع آسفالت در معابر شهری اجرا شده و همچنین
 ۳۷دوربین نظارتی بزودی اضافه خواهد شد و نیز باغ
ایرانی با اعتباری بالغ بر  ۲۰۰میلیارد ریال با مشارکت
شرکت گهرزمین و شهرداری در حال انجام است.
بهاالدینی در پاسخ به پرسشی پیرامون ابهامهای
انتخابات قبلی و نگرانی فعاالن سیاسی برای انتخبات
شورای پیش رو نیز گفت« :همه انتخاباتها در سیرجان

تاکنون سالم برگزار شدهاند .دور قبل اولین بار بود که
انتخابات به صورت الکترونیکی انجام شد و درصد خطای
الکترونیکی بسیار کم است».
سهراب بهاالدینی در پاسخ به پرسش سخنتازه پیرامون
افزایش اجاره بهای مسکن در سیرجان نیز گفت« :این
نتیجه صنعتی و اقتصادی بودن شهرستان و موقعیت
جغرافیای و استراتژیک این شهرستان است ».او و معاون
عمرانیاش با اشاره به رشد جمعیتی باال و مهاجرپذیری
سیرجان و عرضه و تقاضا ،در حوزه مسکن ،از محترم
شمردن مالکیت خصوصی در اسالم حرف زدند که
موجب بسته بودن دست دولت در زمینه تنظیم قیمت
زمین و مسکن میشود و اینکه صاحبخانهها در انتخاب
قیمت اجاره یا فروش ملک خودمختار هستند و دولت
در نهایت کوشش فقط بتواند با افتتاح طرحهای انبوه
سازی آپارتمان ،تقاضا را پایین بیاورد که منجر به کاهش
قیمت شود.
اما نکته جالب اینکه همین رویهی اقتصاد بازار آزادی
درباره مسکن ،در حیطهی کاالهای دیگر  180درجه
عوض میشود چرا که بهاالدینی در پاسخ به پرسش
یکی از خبرنگاران پیرامون کمبود روغن در شهرستان
از سیاست برخورد با احتکار و گرانفروشی حرف میزند
و از کوبا و اقتضاد سوسیالیستیاش به نیکی یاد میکند.
این یعنی شما اموال غیرمنقولی مثل زمین و خانه را
احتکار کنی ،مالکیت خصوصیات محترم است و همین
حرکت در باره کاالهای منقول تبدیل به جرم میشود
و اینجای کار دیگر بازار آزاد نیست و باید تحت کنترل
دولت باشد!
چه بسا فرماندار سیرجان و معاونانش که در پایین
هرم قدرت هستند نیز مانند همتاهای پایتخت نشین
خود هیچ وقت به این فکر نکرده باشند که شاید مشکل
اساسی اقتصاد ایران همین الینحل ماندن این مسئله
است که باالخره اقتصاد ایران روش بازار آزاد را دنبال
میکند یا روش دولتی بودن همه چیز را؟! چه بسا همین
بالتکلیفی درد اقتصاد ما باشد و همه را از سرمایهگذار تا
تولیدکننده و مصرف کننده ،سردر گم کرده.

آگهی فقدان سند مالکیت

خانم طاهره خلیلی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره  113سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک
 4فرعی از  1740اصلی واقع در بخش  35کرمان بنام خانم طاهره خلیلی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده که به علت
جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده  120آیین 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  10روز 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 860 .م الف تاریخ انتشار :روز چهارشنبه 1399/10/24

محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای سامان بنیاد پور با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره  155سیرجان مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشاع
از ششدانگ پالک  10331فرعی از  5087اصلی واقع در بخش  36کرمان بنام آقای سامان بنیاد پور ثبت و سند مالکیت صادر و
تسلیم گردیده که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده  120آیین 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  10روز 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 881 .م الف تاریخ انتشار :روز چهارشنبه 1399/10/24

محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

فروش ،نصب ،سرویـس،شــارژ گـــاز و

لولـه کشی زیرکار
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کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید  -روبروی فروشگاه افق کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
42338788 - 09164458335

جناب آاقی دکتر رفعتی

با کمال تأسف درگذشت ابـــوی بزرگوارتـان

را خدمت جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض

نموده ،از درگاه احدیت برای آن مرحوم رحمت و مغفرت

و برای شما صبر و شکیبایی مئلت دارم.
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