
سخِن همشهریان؛ انعکاس
چرا مدیریت و کارمندان اداره پست ککشان هم  نمی گزد با وجود این همه عدم رضایت مردم!!! بنده کاری 
مربوطه به انتفال سند داشتم که اداره ثبت گفت مبلغ ۳۰ هزار تومان به حساب اداره پست واریز کنین تا مامور 
پست سند مربوطه را درب منزل به شما تحویل دهد، از ۲۷ بهمن سند من در اداره پست ماند و کسی درب 
منزل تحویل نداد تا اینکه خودم حضوری رفتم و تحویلش گرفتم! حاال واریز اون ۳۰ هزار تومان برای چی 
بود؟  دوباره بسته دیگری داشتم از تاریخ۷ اسفند در اداره پست مونده، دیروز رفتم اداره پست شماره پستچی 
را بهم دادند که ایشون فرمودند خودتون شنبه تشریف بیارین اداره بسته را ببرید!!!به خدا شهر ِهرت هم، اینقدر 

مشکالت پُستی نداره!    #انتقاد#حق#مردم#است 

سخِن همشهریان؛ 
وضعیت خیابان فرعی شادی در خیابان اصلی گلخانه شمالی انتهای بلوار قاآنی 
، همچنین پیاده روهای جنب اداره محیط زیست بعد از گذشتن۴ سال آسفالت 
معاونت  آقای  وجناب  یک  منطقه  محترم  شهردار  کنید  رسیدگی  خواهشا 
خدمات شهرداری منطقه یک ، علیرغم اینکه کتبا وحضورا هم گزارش دادیم 
بازهم درخواست می کنیم که در برنامه نظافت نوروزی این منطقه را از یاد نبرید. 
باتشکر ، جمعی از ساکنین این محله             #انتقاد#حق#مردم#است

گل گهر در زیباسازی شهر با شهرداری 
مشارکت کرد

جشنواره دیوارنگاری سیرجان با هدف زیباسازی فضای 
شهری توسط شرکت گل گهر و شهرداری سیرجان برگزار 
شده که طی این جشنواره پس از داوری آثار رسیده، 

طرح های منتخب روی دیوارهای در حال اجراست.
شرکت  بین الملل  امور   و  عمومی  روابط  گزارش  به 
گل گهر، این جشنواره اکنون در مرحله اجرای طرح های 
رسیده بر روی دیوار مناطق مختلف شهر در مکان هایی با 

قابلیت اجرا قرار دارد.
گفتنی است پس از اعالم فراخوان این جشنواره، ۱۵۰  
اثر از ۳۸ هنرمند به دبیرخانه رسید که پس از داوری این 
آثار، ۳۰ طرح از ۱۶ هنرمند به منظور اجرا انتخاب شدند.

با  زیباسازی شهر سیرجان  با هدف  جشنواره مذکور 
استفاده از هنرهای تجسمی برگزار شده و قرار است از 
بین آثار اجرا شده همزمان با روز شهر پاک، سه اثر به 

عنوان آثار برگزیده نهایی انتخاب و تقدیر شوند.
شایان ذکر است این طرح ها در نقاط مختلف شهر در 
حال اجرا هستند و مردم می توانند از نزدیک با روند کار 

آشنا شوند.

تعامل و همکاری شرکت گل گهر 
در توسعه و ترویج فرهنگ رضوی

شرکت معدنی و صنعتی گل گوهر با اختصاص اعتبار 
در  رضوی  سامانه سالمت  ایجاد  برای  نقدی  و کمک 
سیرجان و توسعه و ترویج فرهنگ رضوی نقش موثری 

خواهد داشت.
سعید کاظمی پور دبیرکانون های خدمت رضوی استان 
کرمان در دیدار با بهاء الدینی فرماندار ویژه سیرجان با 
بیان اینکه، خادمیاران رضوی به عنوان شاگردان مکتب 
حاج قاسم با شعار خدمت خالصانه و گره گشایی به رسم 
اهل بیت علیه السالم به محرومین و نیازمندان خدمت 

رسانی می کنند.
دبیر کانون های خدمت رضوی استان کرمان با تقدیر از 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان برای تامین 
اعتبار و کمک نقدی بخشی از هزینه های توسعه سامانه 
سالمت رضوی در استان گفت: خیرین استان یا موسسات 
و شرکت ها که به لحاظ مالی توان دارند می توانند به اسم 
حضرت رضا علیه السالم به کمک نقدی به توسعه سامانه 

سالمت به بیماران نیازمند خدمت رسانی کنند.
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جاده ای  حمل ونقل  و  راهداری  مدیرکل 
ترددهای  تعداد  کرد:  بیان  کرمان  استان 
قبل  سال  به  نسبت  سال ۱۴۰۰  نوروزی 
۸۷ درصد افزایش یافته است و پیش بینی 
می شود نوروزی پیش رو حدود ۱۲۰ درصد 

افزایش سفرهای نورزی داشته باشیم.
احسان عراقی زاده به تشریح تاثیر فرهنگ 
پرداخت  ها  جاده  در  ایمنی  و  رانندگی 
فرهنگ  ترویج  امر  در  ها  رسانه  گفت:  و 

ترافیک بسیار موثر هستند.
شهری،  و  ای  جاده  ایمنی  ارتقای  وی 
را  تعامل  بدون   ... و  انتظامی  سالمت، 
غیرممکن دانست و بیان کرد: در ایام نوروز 
سال 9۸ یک میلیون و 99۵ هزار تردد و در 
سال ۱۳99 نیز ۸۸۸ هزار تردد و در سال 
جاری یک میلیون ۶۵9 هزار تردد در استان 

ثبت شده است 
راستای  در  ها  دستگاه  همکاری  از  وی 
ارتقای کیفیت خدمات در ایام نوروز سخن 
سال  نوروز  کرد:  تصریح  و  آورد  میان  به 
۱۴۰۱ را نوروز متفاوت می دانیم و از ۲۵ 
اسفند تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ طرح نوروزی 
نهادهای  و  ها  با دستگاه  و  آغاز می شود 

تامین  برای  متعددی  جلسات  مربوطه 
سوخت خودروها، افزایش خدمت رسانی و 

... تشکیل شده است.

عراقی زاده با اشاره به تعامل این اداره کل 
با پلیس و سایر دستگاه های مربوطه افزود: 
با جمعیت هالل احمر و اورژانس مذاکراتی 
در راستای افزایش تعداد پست های سیار، 
افزایش آمبوالنس ها، پایگاه های امدادی و 
... صورت گرفته است. همچنین ۲۰۰ تیم 
بهداشتی از مجتمع های خدمات رفاهی و 

اماکن بازدید می کنند.
وی بر لزوم اعتماد سازی در جامعه تاکید 
کرد و ادامه داد: در سیل دی ماه پل توکل 
آباد در ریگان در حال فروریختن بود اما هر 
چه ما به مردم می گفتیم که پل در حال 
ریزش است، توجهی به اخطارهای ما نمی 
نیروی  و  تامین  شورای  ورود  با  تا  کردند 
انتظامی توانستیم جلوی تردد از روی این 
پل را بگیریم و کمتر از پنج دقیقه بعد پل 
این مهم نشان دهنده عدم  ریزش کرد و 

اعتماد مردم است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 

استان کرمان درباره پیش فروش بلیط ها 
آورد و تصریح کرد: پیش  به میان  سخن 
صورت  به  اسفند  دهم  از  بلیط  فروش 
ظرفیت  درصد   ۵۰ و  شده  آغاز  اینترنتی 
به این صورت به فروش می رسد و مابقی 
می  فروخته  حضوری  صورت  به  ظرفیت 

شود.
وی در ادامه سخنانش گفت: ۱۴ فروردین 
اول ماه مبارک رمضان است لذا با توجه به 
پیش  فروردین   ۱۳ در  طبیعت  روز  آئین 
بینی می کنیم که از ۱۲ فروردین به بعد 

استان  های  جاده  در  سنگینی  ترافیک 
در  کرد:  عنوان  زاده  عراقی  باشیم.  شاهد 
ایام نوروز سالن های فرودگاه ها، پایانه های 
راه آهن و حمل و نقل جاده ای از لحاظ 
رعایت پروتکل های بهداشتی مورد بازدید 

و بررسی قرار می گیرند.
وی بیان کرد: سامانه ۱۴۱ پس از سالگرد 
شهاد ت سردار حاج قاسم سلیمانی به غیر 
از مسایل راهداری، یک کارشناس حمل و 
نقل نیز پاسخگو سواالت مردم به صورت 

۲۴ ساعت هست.

جشن نهال زندگی صبح دیروز در فرهنگسرای 
داون  سندروم  بچه های  مشارکت  با  شورا 
شد.  برگزار  سیرجان  نیکان  خیریه  موسسه 
شهرداری  ارتباطات  مدیریت  گزارش  به 
سیرجان، این مراسم با حضور حجت کاظمی 
رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر،مهدی 
فرهنگی  مشاور  و  فرهنگسرا  مدیر  بهره مند 
موسسه  داون   سندروم  بچه های  و  شهردار 
نهال  کاشت  و  نقاشی  جشن  با  همراه  نیکان 
فرهنگسرا،  همکاری  با  و  کودکان  توسط 
موسسه خیریه نیکان و شرکت پاریز پیشرو 
روز  و  طبیعی  منابع  هفته  بمناسبت  صنعت 
درختکاری برگزار شد. همچنین در حاشیه این 
مراسم، نمایشگاه سفره های هفت سین افتتاح 
و تعدادی درخت توسط کودکان سندروم داون 

غرس شد.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان کرمان پیش بینی کرد:

افزایش 120 درصدی ترددهای نوروزی در جاده های استان کرمان

 برگزاری جشن نهال زندگی

محصوالت با نام تجاری اورال- بی، سنسوداین 
و پرونمل مورد تائید سازمان غذا و دارو نیست

بی،  اورال-  تجاری  نام  با  محصوالت  کرد  اعالم  دارو  و  غذا  سازمان 
سنسوداین و پرونمل از سال ۱۳9۷ مجوزی برای واردات نداشته اند و 

محصوالت موجود در بازار با این برند مورد تأیید این سازمان نیست.
همشهریان  گفت:  باره  این  در  نسب  رضوی  محمد  سید  دکتر 
اطمینان  برای  محور  سالمت  محصوالت  کلیه  خرید  هنگام  محترم 
روی  ردیابی  برچسب  رؤیت  با  محصوالت،  این  سالمت  و  اصالت  از 
پیامکی  سامانه  از طریق  را  آن  روی  درج شده  رقمی  محصول کد ۱۶ 
کنند. بررسی   ttac.ir سامانه  یا  و  تک  تی  افزار  نرم   ،۲۰۰۰۸۸۲۲ 

مدیر غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی سیرجان افزود: باتوجه به وجود 
در  بازار،  در  پرونمل  و  بی، سنسوداین  اورال-  تجاری  نام  با  محصوالت 
الصاق برچسب اصالت و سالمت،  صورت رؤیت این محصوالت علیرغم 
به اطالع مردم می رساند صرفاً وجود برچسب اصالت کافی نیست، چرا 
که این محصوالت تقلبی، قاچاق و فاقد مجوز سازمان غذا و دارو وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند.

 ردیف بودجه دانشکده علوم پزشکی سیرجان مستقل ماند

بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشکده  عمومی  روابط  گزارش  به 
امروز )دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۰( و در جریان  درمانی سیرجان؛ صبح 
بررسی الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ در صحن علنی مجلس شورای اسالمی، 
مستقل  مجتمع های  و  دانشکده ها  بودجه  ردیف  ادغام  با  نمایندگان 
وزارتخانه های علوم و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی با دانشگاه های 

مادر )مراکز استان( مخالفت کردند.
دکتر موسی نصراله پور در تکمیل این خبر افزود: به لطف خدا، تالش 
پور  های  حاج شهباز حسن  و حمایت  دانشکده  محترم  رییسه  هیأت 
نماینده مردم شریف سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی بدین 
ترتیب ردیف بودجه دانشکده علوم پزشکی سیرجان در بودجه سال آینده 
کل کشور مستقل ماند. در غیر این صورت علی رغم استقالل ساختاری، 
بودجه این مرکز زیرمجموعه دانشگاه   علوم پزشکی کرمان اختصاص پیدا 

می کرد.
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی سیرجان ادامه داد: 
این دانشکده با تالش و همت مردم و خّیرین سالمت در حال توسعه بوده 
و هرگونه اقدامی که اختیارات این مرکز  را کاهش دهد، روند توسعه و 

پیشرفت امور را کندتر خواهد نمود.
و  مکاتبات  که  سیرجان  شریف  مردم  نماینده  های  تالش  از  وی 
رایزنی های متعددی در این خصوص با مسئوالن سازمان برنامه و بودجه، 
اعضای  خصوص  به  نمایندگان  سایر  و  بهداشت  و  علوم  وزارتخانه های 

کمیسیون تلفیق بودجه داشته است قدردانی کرد.

   خبر

هوای کرمان آلوده است بیماران، کودکان، 
خارج  منزل  از  سالمندان  و  باردار  بانوان 
زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل  نشوند. 
کرمان با اشاره به وجود گرد و غبار از اوایل 
این  نقاط مختلف  در  تاکنون  امروز  صبح 
استان گفت: شاخص کیفی هوا در کرمان، 
حساس،  گروه های  برای  ریگان  و  زرند 
ناسالم و در شهرستان انار در شمال استان 

خطرناک گزارش شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست کرمان با 

اوایل صبح  از  و غبار  به وجود گرد  اشاره 
امروز تاکنون در نقاط مختلف این استان 
گفت: شاخص کیفی هوا در کرمان، زرند 
و ریگان برای گروه های حساس، ناسالم و 
در شهرستان انار در شمال استان خطرناک 

گزارش شده است.
بیماران،  مرجان شاکری توصیه کرد که 
کودکان، بانوان باردار و سالمندان از منزل 

خارج نشوند.
کل  اداره  اعالم  طبق  داشت:  اظهار  وی 

غبار در  و  استان کرمان، گرد  هواشناسی 
همچنان  استان  شمال  در  انار  شهرستان 
ارائه  درصورت  و  است  افزایش  حال  در 
اضطرار  کارگروه  تشکیل  درخواست 
پزشکی  علوم  دانشگاه  توسط  آالیندگی 
درباره  شهرستان  فرماندار  رفسنجان، 
تعطیلی در این شهرستان می تواند تصمیم 

گیری کند.
شاخص آالیندگی ناشی از ذرات معلق در 
هوا بین صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۰ تا ۱۰۰ 

هوای سالم، بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هوای ناسالم 
برای گروه های حساس، ۱۵۰ تا ۲۰۰ هوای 
باال  به  از ۲۰۰  و  افراد  تمام  برای  ناسالم 

خطرناک است.
)PM( اصطالحی است  ذرات معلق هوا 
که برای توصیف ذرات جامد و مایع پراکنده 

شده در هوا استفاده می شود.
مناطق مختلف استان کرمان بویژه مناطق 
درگیر  معموال  سال  طول  در  آن  شرقی 

گردوغبار و طوفان شن است.

هواشناسی هشدار سطح زرد صادر کرد،
گرد و غبار استان  را فرا می گیرد

در اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید عرضه مسکن بدینوسیله به اطالع می رساند در اجرای این قانون طبق بند 2 ماده 
1 این قانون مورد تقاضای آقای محمود بلوردی  فرزند عزیز  به شناسنامه 27 کد ملی 3071515456 صادره از سیرجان مبنی بر صدور سند شش 
دانگ یک باب خانه پالک 20 فرعی از 285 اصلی واقع در بلورد سیرجان بخش 39  به مساحت 425/55  متر مربع صادر که برابر  رای  هیات حل 
اختالف موضوع ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر رای به صدور سند صادر نموده، بدینوسیله به اطالع عموم می رساند ظرف مدت 20روز 
از تاریخ انتشار و الصاق این آگهی چنانچه کسی به تقاضای نامبرده معترض است اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد سیرجان  تسلیم و از تاریخ 
تسلیم ظرف مدت یک ماه دادخواست اعتراض بر ثبت به مرجع صالح قضایی تسلیم و گواهی مربوطه را به اداره ثبت اسناد  سیرجان ارائه نماید. 
چنانچه ظرف مدت 20 روز از انتشار آگهی اعتراض نرسد و یا معترض ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض گواهی تنظیم دادخواست به مرجع صالح قضایی 

را ارائه ننماید. سند مالکیت به نام متقاضی صادر و تسلیم می گردد.  م الف 1591  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1400/12/18
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آگهی رای هیات

آقای محمد علی جبیری  با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 45 سیرجان مدعی است که سند 
مالکیت بیست و چهار سهم و هشت نهم سهم مشاع از 96 سهم ششدانگ پالک 1063 اصلی  واقع در بخش 35 
کرمان به نام محمدعلی جبیری ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده  است 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.  1592  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1400/12/18
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آگهی فقدان سند مالکیت
زحمات  و  تالش  از  را  خود  سپاس  مراتب  بدینوسیله 
زمینه  در  بزرگواران  شما  صادقانـــه  و  ارزشمنــــد 

بهبود و سالمتی فرزندانم تقدیم می دارم.
عزت  دوام  عزیزان،  شما  برای  منان  ایزد  درگاه  از 

وسالمت، مسئلت دارم.


