
نشست  دوشنبه  روز  ظهر  از  پيش 
شوراي شهر سيرجان به رياست ابوذر 
زينلي برگزار شد. در اين نشست ضمن 
تاسف شورا بابت حمله سگ هاي ولگرد 
به يکي از شهروندان، شورا بررسي اين 
داد.  قرار  جلسه  دستور  در  را  موضوع 
ساماندهي سگ هاي ولگرد از طرح هاي 
سابق شورا و شهرداري سيرجان است 

که هنوز به موفقيت کامل نرسيده. 
همين  به  اشاره  با  خدامي  حسن 
براي  را  جدي تري  برنامه ي  موضوع، 
در  شده  رها  ولگرد  سگ هاي  کنترل 
خدامي  شد.  خواستار  شهر  سطح 
رعايت  بر  اسالم  تاکيد  و  اشاره  با 
اتهام  از  را  ابتدا خود  حقوق حيوانات، 

طرفداري از اعمال خشونت عليه سگها 
مبرا کرد تا بعد بتواند به انتقاد از افراط 
و تفريط در موضوع نوع واکنش نسبت 

به سگ ها بپردازد.
عليه  خشونت  که  کرد  تاکيد  او 
قرار  اما  نمي کند  تاييد  را  حيوانات 
از  دفاع  نام  به  که  نباشد  اين  بر  هم 
حقوق حيوانات شهري پر از سگ هاي 
داشته  شهروندان  برا  ناامن  و  ولگرد 
در  نيز  شهر  شوراي  رييس  باشيم. 
از  پيش  واقعه  گفت:عالج  او  تاييد 
سگ ها  اين  که   کرد.نبايد  بايد  وقوع 
پير يا کودکي را از بين ببرند تا بعد ما 

بخواهيم به فکر باشيم.
در ادامه  حسن خدامي نيز از مردم 
خواست تا زباله هاي شان را سر موعد 
مقرر بيرون بگذارند تا سگ هاي ولگرد 
محله اي  و  شهر  در  اينکه  هواي  به 

مسکوني غذا پيدا مي شود 
شهر  اطراف  بيابان هاي  از 
او  نيايند.  شهر  داخل  به 
را  طباطبايي  عالمه  مثال 
استفاده  اجازه ي  که  زد 
سم  و  حشره کش  از 
مورچه هاي  بين  از  براي 
و  نمي داده  را  خانه اش 
ازدياد  از  خانه  اهل  وقتي 
حشرات شکايت مي کردند 
موجودات  اين  مي گفت: 
هم حق زندگي دارند و ما 
نبايد آنها را از بين ببريم. 
مي خواهيد تکثير نشوند و 
را  خانه  نباشند  خانه  در 

تميز نگه داريد.
در  شورا  ديگر  بررسي  مورد  موضوع 
حمايت  قرارداد  پيرامون  جلسه  اين 

چند  که  بود  زندانيان  از  شهرداري 
ماه پس از انعقاد قرارداد تازه نامه اش 
از  اعضاي شورا  است.  به شورا رسيده 
را  آن  و  بودند  موضوع خشمگين  اين 

توسط شهرداري  زده شدن شورا  دور 
تلقي مي کردند. رييس شوراي شهر با 
اينجا  ما  ماجرا گفت:  به همين  طعنه 

که دسته ي بيل نيستيم.

از کشف  استان کرمان  انتظامی  فرمانده  ايرنا: 
يک مزرعه استخراج ارز ديجيتال به ارزش ۱۰ 
خبر  ماينر  دستگاه   ۴۷ کشف  و  ريال  ميليارد 

داد.
 سردار عبدالرضا ناظری روز سه شنبه با اعالم 
کالنتری  ماموران  افزود:  ها  رسانه  به  اين خبر 
۳۴ شهر باغين در راستای مبارزه با قاچاق کاال 
ايجاد  از  پليسی  و  اطالعاتی  اقدامات  انجام  با 
يک مزرعه استخراج ارز ديجيتال توسط فردی 
در يک کارخانه در محدوده شهر کرمان آگاهی 

يافتند.
ماموران، پس  رابطه  بيان کرد: در همين  وی 
از کسب اجازه از مقام قضائی موفق شدند، در 

را  ماينر  دستگاه  کارخانه،۴۷  اين  از  بازرسی 
کشف کنند، که کارشناسان ارزش اين دستگاه 

ها را ۱۰ ميليارد ريال برآورد کردند.
به  اشاره  با  پايان  در  استان  انتظامی  فرمانده 
تالش پليس برای دستگيری متهم اين پرونده، 
در  شهروندان  همراهی  با  پليس  کرد:  تصريح 
می  ايستادگی  قدرت  تمام  با  جرايم  با  مقابله 
کند تا با شکوفايی اقتصاد و امنيت، آرامش در 

جامعه بيش از پيش متبلور شود.
===============================

نرماشیر  در  قاچاق  خشک  شیر  تن   ۳۰
کشف شد

از  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده  جانشين 

 ۲ توقيف  و  قاچاق  تن شير خشک  کشف ۳۰ 
شهرستان  پليس  عمليات  در  کاميون  دستگاه 

نرماشير خبر داد.
سرهنگ عبدالعلی روانبخش افزود: در راستای 
مبارزه با قاچاق کاال ماموران پليس شهرستان 
يک  انتقال  برای  قاچاقچيان  قصد  از  نرماشير 
و  مطلع  قاچاق  خشک  شير  سنگين  محموله 
قرار  کار  دستور  در  ويژه  صورت  به  را  موضوع 

دادند.
از  استفاده  با  قاچاقچيان  داشت:  اظهار  وی 
قصد  نرماشير  شهرستان  روستايی  محورهای 
مرزهای  سمت  به  محموله  اين  کردن  خارج 
عمل  وارد  پليس  که  داشتند  را  کشور  شرقی 

قانون  چنگال  از  فرار  برای  قاچاچيان  و  شده 
روستا  يک  در  واقع  منزل   ۲ در  را  ها  کاميون 

مخفی و از محل متواری شدند.
بيان  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده  جانشين 
در  قضائی  هماهنگی  ضمن  ماموران  کرد: 
بازرسی از ۲ دستگاه کاميون پارک شده در ۲ 
منزل، ۳۰ تن شير خشک قاچاق کشف کردند 
ادامه  قاچاقچيان  دستگيری  برای  تالش  که 
اين  ريالی  ارزش  کارشناسان  افزود:  وی  دارد. 
ريال  ميليون  و ۹۰۰  ميليارد   ۶ را  ها  محموله 

برآورد کرده اند.
شهرستان نرماشير در فاصله ۲۳۰ کيلومتری 

شرق مرکز استان قرار دارد.

 نارضایتی اعضای شورای شهر از شهرداری؛ 

شهرداری به دنبال دور زدن شورا نباشد 
        گروه خبر
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جوابیه اداره صنعت،  معدن تجارت سیرجان
مدير مسئول محترم هفته نامه سخن تازه

با سالم
در پاسخ به بند آخر مطلب مندرج در هفته نامه سخن تازه شماره ۶۳۴ مورخ ۱بهمن ماه ۱۳۹۹ 
تحت عنوان  "نفس ايرانی وابسته به کپسول چينی" جوابيه زير به تفکيک موضوع در ۴ بند  ارسال 
می گردد؛ لذا  مقتضی است طبق  ماده ۲۳ قانون مطبوعات، جهت تنوير افکار عمومی در آن هفته 

نامه درج گردد:
بسمه تعالی

نامه به  از مطالبه گری آن هفته  اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سيرجان ضمن تشکر 
استحضار عموم مخاطبان می رساند حوزه نظارت و ارزيابی، حوزه گسترده ای است و ارگان های 

مختلفی به تناسب موضوع وظيفه نظارت و بازرسی را بر عهده دارند.
پيرو مطلب منتشر شده اين هفته نامه، ضمن مکاتبه ای که با اداره استاندارد شهرستان سيرجان 
صورت گرفت در خصوص سيلندرهای گاز مطالبی به تفکيک در ۴ بند جهت آگاهی عموم، ذکر 

می گردد:
۱- کليه سيلندرهای با نشان استاندارد بايد دارای کد ده رقمی درج شده در زير عالمت استاندارد 
باشند که با ارسال کد ده رقمی به سامانه پيامکی ۱۰۰۰۱5۱۷ اعتبار پروانه کاربرد تاييد گردد 
قابل شارژ در واحدهای گاز اکسيژن طبی می باشند، مگر اينکه مستنداتی مبنی بر عدم انطباق و 

يا مشاهده نقص در سيلندرها توسط واحد توليدی به اداره استاندارد ارائه گردد.
طبی  اکسيژن  گار  سيلندرهای  هشدار  برچسب  روی  بر   ۳۲۴۰ ملی  استاندارد   ۹ بند  طبق   -۲
انقضا و قابليت مصرف  نام و نشانی توليد کننده، تاريخ توليد و  بايستی خلوص، حجم، فشارگاز، 
نوشته شود و چنانچه شکايتی مبنی بر مغايرت نشانه گذاری و کيفيت اکسيژن طبی ارائه گردد 

قابليت رسيدگی در اداره استاندارد را دارد.
۳- ويژگی فيزيکی و شيميايی اکسيژن من جمله )غلظت گاز اکسيژن، بوی گاز، کربن دی اکسيد، 
کربن مونوکسيد، رطوبت گاز، مواد اکسيد کننده( در آزمايشگاه های همکار اداره استاندارد قابل 

آزمون می باشند.
۴- در رابطه با آزمون دوره ای نيز طبق استاندراد ملی به شماره ۶۷۹۲ با عنوان » سيلندرهای 
گاز- سيلندرها و تيوب های بدون درز فوالدی و آلياژ آلومينيومی – بازرسی و آزمون دوره ای« از 

طريق آدرس www.isiri.gov.ir قابل دسترسی می باشند.

در همين رابطه موسوی کارخانه اکسيژن سيرجان نيز جوابيه ای بدين شرح ارسال نمود:
چندين شرکت در زمينه توليد کپسول فعاليت دارند و کپسول با کيفيت روانه بازار می کنند ولی 
بازار  را روانه  توليد کپسول بی کيفيت نموده و آن  به  افراد سود جو مباردرت  متاسفانه تعدادی 
کردند. از آنجايی که شارژ سيلندر تقلبی تبعات جانی به دنبال دارد  لذا اين کپسول ها بعد از تست 

هيدرو استاتيک همگی شارژ می شوند. 
در رابطه با کم فروشی الزم به توضيح است: مبنای فروش گاز اکسيژن فشار می باشد نه وزن 
سيلندر، لذا کليه سيلندرها فشار ۱۳5 بار را دارا هستند از طرفی در نظر گرفتن شرايط بيماری 
و تنظيم مقدار مورد نياز در مصرف اکسيژن مصرفی بيمار تاثير دارد و اين مساله ارتباطی با کم 

فروشی ندارد، که متاسفانه عدم اطالعات باعث ايجاد سوء تفاهم می شود.   

 بازخورد

انعکاس
سخِن همشهریان :

مسووالن خدا وکيلی فکری به حال اين بـازار گـــران  
ميوه فروشی ها بکنيد.نارنگی سياهو پريروز گرفتم کيلويی 

۲۲ هزار تومان، امروز گرفتم ۲5 هزار تومان!!
من مطمئن هستم روی بازار ميوه نظارتی نيست.

سخن همشهریان: 
من يکی از پرسنل شرکت نظم آوران سايت گهرزمين هستم متاسفانه شبها بايد از کمربندی 
خاموش بلوار شاهد عبور کنيم همچنين از مسير کوچه جنب سيلوی آرد به سمت شهرک آب، در 
تاريکی مطلق و انبوهی از درختان اوکاليپتوس، اراذل، معتادين، واز همه مهمتر گروه سگ های گرسنه 
و بدون صاحب، تا به منزل برسيم. متاسفانه نه ترانسپورت نظم آوران فکری بر می دارد نه مسوولين 
شهر و شهرسازی، حتما بايد يک اتفاق برای من و امثال من بيفته تا به فکر باشند خواهشمندم اين 

موضوع را نشر دهيد تا فکری بردارند.          با تشکر

۴۷ دستگاه ماینر در کرمان کشف شد

جوابیه کارخانه   اکسیژن سیرجان 

از یک نیروی خانم با روابط 
عمومی باال و حداقل سن 

25 سال برای کار در کافه و 
قهوه سرا واقع در سمنگان 

با ساعت کاری 15-6
 دعوت به عمل می آید.
09139473201

            جناب آاقی 

حاج سید خلیل رضوی علوی

بدینوسیله درگذشت همسر گرانقدرتان
 بانوی پرهیزکار و مومن؛

مرحومه حاجیـه جواهـر اعتبـاری 
را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، 

ما را در غم خود شریک بدانید.

محسن نجف آبادی پور و خانواده

آقای ذوقعلی وطن خواه پاریزی  با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 93 سیرجان مدعی است که سند مالکیت 

ششدانگ پالک 9758  فرعی از 5087  اصلی  واقع در بخش 36 کرمان بنام آقای ذوقعلی وطن خواه پاریزی   ثبت و سند مالکیت 

صادر و تسلیم گردیده که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین 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 10 روز 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.  899  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1399/11/08

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت

رسکار خانم بتول اهشمی معصومی
ضایعه درگذشت مـادر گرانقدرتـان 

را به سرکــــار عالــی و جنـــاب آقـــای مهندس 
محمودآبادی تسلیت عرض نموده، برای آن عزیز 
و  برای شما صبر  و  الهی  رحمت  رفته  از دست 

شکیبایی مسئلت دارم.

محمد رسولی - کفش رچمینه

ضایعه درگذشت نابهنگام 
خدمت  را  زاده  بیگ  مهدی  محمد  مهندس  یاد  زنده 
ایزد  از درگاه  نموده،  بزرگواران تسلیت عرض  شما 
و  الهی  واسعه  رحمت  سعید،  فقیِد  آن  برای  متعال 
برای عموم بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت  دارم.

محمد رسولی - کفش رچمینه

فروش، نصب، سرویـس،شارژ گاز و لولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروش
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