
سخِن همشهریان؛ انعکاس
سالم و عرض ادب.ممنون از بابت اینکه مشکالت مردم رو مطرح میکنید.متاسفانه با این سرعت کم 
اینترنت تو منطقه نجف شهر،و خرابی همیشگی سیم های تلفن مخابرات این منطقه،هیچ کس پیگیر 
این موضوع نمیباشد هر چه هم به مخابرات مرکزی مراجعه میکنیم میگن نجف شهر پیمانکار جدا 
دارد که الحمداهلل به لطف نداشتن یه بازرس درست و حسابی توی مخابرات مرکزی مخابرات این 
منطقه یک روز در سال باز نمیباشد.یه بنر زدن روی در که اونم یکبار در دسترس نیست و یه بار 
مشغول فعالیت هست. نمیشه که یه بنر جایگزین پاسخگویی حضوری به مردم شود. لطفا یه نیرو 
اضافه کنین که توی دفتر جوابگوی مردم باشه   #انتقاد#حق#مردم#است #پاسخگویی # وظیفه #مسووالن

سخِن همشهریان؛ 
االن حدودچندوقت میشه ماشین شهرداری زباله های 
ما را به موقع نمیبره ماشب که میذاریم بیرون سر ساعت 
مشخص صبح باکمال تاسف گربه ها و مخصوصا سگها 
پالستیکهای زباله روپاره میکنن و آشغال ها را پراکنده 

میکنن   
شماره 701 #انتقاد#حق#مردم#است #پاسخگویی # وظیفه #مسووالن
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پیمانکار  فیروزآبادی  امیر  اسالملو:  الدین  حسام 
عقیم سازی  برای  سیرجان  شهرداری  قرارداد  طرف 
سگ های بالصاحب، با حضور در سخن تازه نسبت به 
عملکرد اخیر شهرداری سیرجان در این زمینه انتقاداتی 
را مطرح کرد. وی با اشاره به دستورالعمل وزارت کشور 
و مواد قانونی، مناقصه اخیر برگزار شده برای ساماندهی 
قانونی  ایراد   دارای  را  ولگرد  عقیم سازی سگ های  و 
دانست و گفت: طبق ماده 9 دستورالعمل وزارت کشور 
باید هرگونه عملیات کنترل جمعیت سگ های ولگرد 
به بخش خصوصی و تشکل های زیست محیطی مردمی 
مناقصه، شخص  اخیر  برنده  که  درحالی  واگذار شود. 

است و تشکل ندارد.
فقط  مناقصه  جدید  برنده  گوید:   می  فیروزآبادی 
دامپزشک است و تجربه ی خاصی در حیطه ساماندهی 
سگ ها ندارد و به نظر می رسد قیمت پایین تری که برای 
برنده شدن مناقصه ارائه داده با واقعیت هزینه های جاری 

تهیه خوراک و عقیم سازی و... سازگار نباشد.
شرکت  مدیرعامل  عنوان  به  همچنین  فیروزآبادی 
درهای  کردن  قفل  به  نسبت  سیرجان  مهام  خدمات 
پناهگاه توسط شهرداری نیز انتقاد کرد زیرا به گفته ی او 
هنوز قراردادش به عنوان پیمانکار به اتمام نرسیده است.
اما حمید الهیان مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل 
شهری و فراورده های کشاورزی شهرداری سیرجان در 
باره گفت: در  به پرسش سخن تازه در همین  واکنش 
کل شهرستان هیچ انجمن  حمایت از حیوانات دارای 

مجوزی وجود ندارد.

این کمپ  راه اندازی  از روند گذشته،  انتقاد  با  الهیان 
که  شرایطی  -در  سیرجان  در  را  از سگ ها  نگهداری 
و  غیرعاقالنه   ندارند-  کمپی  چنین  مجاور  شهرهای 
سیرجان  شده  موجب  که  دانست  احساساتی  کاری 
میزبان سگ های ولگرد شهرهای دیگر استان شود و 
توازن و چرخه زیست جانوری در سیرجان به هم بخورد 
و در این حیوان دوستی جا برای زندگی دیگر حیوانات 

هرم غذایی جانوری تنگ شود. 
وی همچنین با ذکر رقم 450 میلیون تومانی در ماه 
که تاکنون شهرداری سیرجان برای ساماندهی سگ های 
ولگرد خرج کرده است، گفت:  بهتر نبود برای شهری که 
پر از متکدی و معتاد متجاهر شده، با این پول بیت المال 
گرمخانه ساخته می شد یا به شرایط عمرانی و فضای 

سبز شهری رسیدگی می شد؟
الهیان به قیمت ارائه شده توسط پیمانکار جدید اشاره 
قیمت  که  کنید  قضاوت  خودتان  شما  گفت:  و  کرد 
پیمانکار برنده از قیمت دو سال پیش پیمانکار فعلی 
هم کمتر است و دلیلش این است که ما مستقیم با 
یک دامپرشک قرارداد بسته ایم و این وسط شرکت های 

واسطه حذف شده اند.
و  شهری  مشاغل  ساماندهی  سازمان  مدیرعامل 
فراورده های کشاورزی شهرداری سیرجان همچنین به 
پایین بودن تعداد  عقیم سازی و شرایط سابق کمپ 
که  درحالی  کرد  انتقاد  تجهیزات  و  بهداشتی  نظر  از 
کمپ  برای  را  برق  مثل  تجهیزاتی  وجود  فیروزآبادی 

خارج از قرارداد پیمانکارعقیم سازی بوده است.

با  همراه  سیرجان  محالت  جشنواره  سومین 
کثیری  با حضور جمع  و  متنوع  و  برنامه های شاد 
از هنرمندان سیرجانی توسط اداره فرهنگ و ارشاد 
مناسبت  به  گل گهر،  شرکت  حمایت  با  و  اسالمی 
 ۱0 مدت  به  تیرماه   ۲۱ از  امامت،  و  والیت  دهه 

با شعار هر شب یک محله برگزار می شود.  شب، 
اولین شب این جشنواره، فردا شب ۲۱ تیرماه ساعت 
 ۲0 در پارک شهرک مسکن های مهر برگزار می شود.

برنامه شب های بعدی جشنواره متعاقبا اطالع رسانی 
خواهد شد. از عموم شهروندان و ساکنین محالت 

می آید. عمل  به  دعوت  حضور  جهت   مختلف 
گفتنی ست جشنواره محالت سیرجان در دو دوره 
همراه  پرشور همشهریان  استقبال  با  گذشته خود 

بوده است. 

انتقاددوسویهپیمانکاروکارفرماازروندسابقساماندهیسگها

سیرجان پایانه  سگ های بالصاحب!

توسطادارهفرهنگوارشاداسالمیسیرجانوباحمایتگلگهر؛

سومین جشنواره محالت سیرجان آغاز  شد 

 مدارس با وجود پیک جدید کرونا نباید تعطیل شوند

وزارت  واگیر  بیماری های  مدیریت  مرکز  مراقبت  اداره  رئیس   
با  باشیم که  بلد  باید  بیماری های ویروسی  بهداشت گفت: »برای 
نیازمند  ما  و  کنیم  زندگی  کرونا  با  دستورالعمل ها چگونه  رعایت 
تعطیلی  هستیم.  کرونا  ویروس  با  زندگی  برای  بلندمدت  برنامۀ 

مدارس و کارهای روتین نباید انجام شود«.
نوع  یادآور هر  دوز  برای  این که  بیان  با  قادری همچنین  ابراهیم 
واکسنی را می توان تزریق کرد، یادآور شد: »حدود ۳0 تا 40 درصد 
افراد جامعه دوز بوستر را زده اند و واکسن در کاهش میزان بستری 

و فوت شدگان تاثیر مثبتی داشته است«.
را  بیماری  شدت  و  مرگ ومیر  جلوی  »واکسن ها  افزود:  وی 

می گیرند اما از ابتال به بیماری جلوگیری نمی کنند«.
و  بیماری  شدت  که  می دهد  نشان  »بررسی ها  کرد:  بیان  وی 
باید  اما  است،  اومیکرون  مانند   BA۵ جدید   سویۀ  مرگ ومیر 
مراقب بود، زیرا وقتی قسمت عمدۀ جامعه را درگیر می کند میزان 
مرگ ومیر و بستری را به علت افزایش میزان ابتال، باال خواهد برد«.

قادری ادامه داد: »در حال حاضر سطح ایمنی بدن مردم کم شده 
و از طرفی واریانت  BA۵ که به تازگی در کشور به گردش افتاده 

از سرایت پذیری باالتری برخوردار است«.
وی گفت: »برای پیشگیری از ابتال به ویروسی با این سرایت پذیری 
باید  افراد  می کند،  پیدا  گسترش  زیادی  سرعت  با  که  باال 

واکسیناسیون خود را تکمیل کنند«.
قادری اظهار کرد: »تعداد افرادی که واکسیناسیون خود را تکمیل 
نکرده اند زیاد است و اگر این افراد نسبت به تلقیح واکسن اقدام 
کنند تا مقدار زیادی خیال ما بابت افزایش سطح ایمنی بدن افراد 
در فصل پاییز راحت خواهد شد و در غیر این صورت در اواخر پاییز 

و اوایل زمستان احتمال دارد پیک جدیدی را تجربه کنیم«.
وی ادامه داد: »در فضا های سربسته و فضای باز پر ازدحام حتما 
باید ماسک زده شود و در شهر های قرمز زدن ماسک مانند گذشته 
نکرده  فرقی  هیچ  مناطق  این  در  دستورالعمل ها  و  است  اجباری 
تا  زده  ماسک  باید  داشته  عالئم  کوچک ترین  که  افرادی  است. 

دیگران و خانواده شان را مبتال و گرفتار نکنند«.
وزارت  واگیر  بیماری های  مدیریت  مرکز  مراقبت  اداره  رئیس 
بهداشت گفت: »در طول هفته های گذشته موارد افزایشی مشاهده 
کرده و امیدواریم به پیک نرسیم. فعال به مرحلۀ بستری نرسیده 
است. در سطح دنیا گفته می شد که اومیکرون پایان کرونا نیست 
و االن مواردی در آی سی یو بستری هستند و درگیری ریه مشاهده 

شده است«.
وی  تب و لرز، سرفه، گلو درد و بدن درد را از عالئم سویه جدید 
بیان کرد و افزود: »افراد که به این بیماری مبتال شده باید مایعات 

خورده و استراحت کنند«.

   خبر

آرامش روانی را به شهر بازگردانید
جامعه از خبر درگیری منجر به قتل در عروسی شوکه  بود که ظهر روز 
گذشته )سه شنبه( در چهارراه موحدی نیز یک زد و خورد خونین روی 
داد! زد و خوردی که منجر به خونریزی شدید یک شهروند و بی هوش 
افتادنش در پیاده رو شده بود. دور و برش مملو از جمعیت بود و چند زن 
نیز در اطرافش شیون و زاری می کردند. ضارب متواری شده بود و موتور 

سیکلت و سبد خریدش را جا گذاشته بود. 
َمرد  سر  به  زدن  ضربه  برای  آچار  از  ضارب  َمرد  می گفتند  شاهدان 

مضروب استفاده کرده است!
اورژانس و پلیس حضور به موقعی داشتند. مضروب پس از کمک های 
وسیله ی  انتظامی،  نیروی  ماموران  و  شد  منتقل  بیمارستان  به  اولیه 
گرچه  کردند.  ضبط  استعالم،  گرفتن  برای  را  متواری  فرد  نقلیه ی 
نگاه دوربین  زیر  نزاع  این حال جریان  با  نداشت.  موتورسیکلت پالک 
چهارراه شاید بتواند کمکی به شناسایی و بازداشت ضارب بکند. هرچند 
مشخص نیست چرا اخیراًً زیر نگاه دوربین های چهارراه های شهر، علنی 
دارد اتفاقاتی می افتد که انگار متخلفان خیال شان از دوربین ها و پیگرد 

احتمالی بعدی راحت است! راستی چرا؟ 
به شرایط  نسبت  جامعه  نهفته ی  از خشم  ناشی  آن  از  بخشی  شاید 
رانندگان  نیست.  همه  این  اما  باشد  اجتماعی  معضالت  و  اقتصادی 
خودروهای لوکسی که در سیرجان آشکارا و بی باکانه تخلف می کنند، 

کجای کار مشکالت اقتصادی هستند؟ 
وگرنه چرا بارها شاهد هستیم که عده ای راننده ی جوان -که احتماال 
مخدری هم مصرف کرده اند- دقیقا در چهارراه ها با سرعت و به صورت 
دوار دستی می کشند و ویراژ می روند! کسی هم اعتراض کند، با توجه به 
واکنش بد و خشن آن رانندگان جوان، جان و اعصاب و روان خودش و 
خانواده اش را به خطر انداخته است. صحنه ای که شاید مشاهده اش برای 

هرکدام از ما دست کم یک بار اتفاق افتاده باشد.
درحالی که حتا در کشورهایی که مشروبات الکلی آزاد است، برخورد 
پلیس با پدیده ی  رانندگی هنگام مستی و ویراژ رفتن، جدی و بدون 
ممنوعیت  حتا  و  گواهینامه  ابطال  به  دادگاه  حتا  و  است  چشم پوشی 

مادام العمر راننده ی خاطی حکم می کند.
بنابراین شاید وقت آن رسیده که نیروهای خدوم انتظامی و امنیتی 
وارد  زودتر  و  بدهند  مانوری  به جامعه  روانی  آرامش  بازگرداندن  برای 
عمل شوند. مثل قضیه ی برخورد به موقع و  بجا با جوانانی که در پیست 
کرده  در جامعه  افکنی  هراس  به  اقدام  پوششی وحشتناک  با  چمران 
بودند. فقط باید کودکی در خانه داشته باشی که بدانی این طور حرکت ها 
در سطح شهر حتا بدون خسارت جانی و مالی هم تا چه میزان امنیت 

روانی خانواده ها را تحت شعاع قرار می دهد.
اگر قرار به تخلیه هیجان  های جوانی هم باشد، باید برای آن جایگاه های 
اختصاصی مثل پیست اتوموبیل رانی و ... پیش بینی کرد و جای چنین 

حرکت هایی سطح شهر نیست.

  گزاره

  عکس: سید محسن فروزنده

صفحه 2
اخبار

ثبتی  پرونده  سیرجان  شهرستان  ثبت  بایگانی  مسئول  برابرگزارش  اینکه  نظربه 
اراضی کرپوئیه شماره پالک 1585اصلی بخش 38 کرمان )یک سهم مشاع از مراد 
قاسمی نژاد رائینی (مفقود و گزارش مفقودی طی شماره 1400/11014/1789/ص 
مورخه 1400/4/06به اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان ارسال و این اداره 
درصدد تشکیل پرونده المثنی نسبت به سهام نامبرده از پالک فوق الذکر می باشد ، 
لذا چنانچه کسی مدعی انجام معامله می باشد و یا مستند و مدرکی نسبت به پرونده 
نامبرده نزد خود دارد مراتب ادعا را تا مدت زمان یک ماه از تاریخ انتشار به این مرجع 
ارائه نماید و رسید اخذ نماید در غیر این صورت پس از طی کردن تشریفات قانونی 
پرونده المثنی نسبت به میزان یک سهم مشاع از نود و شش سهم ششدانگ سهام 

آقای مراد قاسمی نژاد فرزند غالمحسین تشکیل خواهد شد.
تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/04/22

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان پرونده 

بدینوسیله به اطالع می رساند در اجرای بند 2 ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون 
ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ،در خصوص ششدانگ یک باب خانه 
پالک 3فرعی از 504 اصلی واقع در دهنو سیرجان بخش 38 کرمان به مساحت 884/5 
متر مربع مورد تقاضای مریم آزادی پور قهستانی فرزند غالمحسین ، برابر رای هیات 
حل اختالف موضوع ماده 7 آئین نامه مزبور ، رای مبنی برصدور سند صادر گردیده و 
بدینوسیله به اطالع عموم می رساند به موجب ماده 10 آئین نامه اجرایی قانون الحاق 
موادی به قانون ساماندهی چنانچه به تقاضای نامبرده و عملیات ثبتی معترض است 
می بایست ظرف 2 روز از تاریخ انتشار یا الصاق این آگهی که برای یک نوبت منتشر 
یا الصاق می گردد اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان 
تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض ، دادخواست اعتراض بر ثبت را به مرجع 
صالح قضایی تقدیم و گواهی مربوطه را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان 
ارائه نماید . چنانچه ظرف مدت 20 روز از انتشار آگهی ، اعتراض واصل نگردد و یا پس 
از گذشت مدت یک ماه از تاریخ اعتراض ، گواهی عدم تقدیم دادخواست به اداره ثبت 
اسناد و امالک سیرجان ارائه شود ، سند مالکیت به نام متقاضی صادر و تسلیم می گردد . 

تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/04/22

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی رای هیات قانون الحاق

به موجب پرونده اجرایی کالسه 9600169علیه متعهد : هوشنگ معین وزیری – متعهدله: مژگان امینیان سند ازدواج 457 مورخ 1382/11/21  موضوع وصول 345 عدد سکه 
تمام بهار آزادی معادل مبلغ 44/781/000/000ریال )نرخ سکه مورخ 1401/02/06(علیه هوشنگ معین وزیری ، نام پدر : مهدی ، شماره شناسنامه 1، شماره ملی 3070910874، 
متولد:1327/01/01ششدانگ زمین فاقد حصار با کاربری تاسیسات پالک 652فرعی 4739 اصلی بخش 36 کرمان به مالکیت هوشنگ معین وزیری حدود و مشخصات عبارت 
است از شماال در سه قسمت اول و سوم آن بصورت پخی است بترتیب بطولهای 5.2مترو 26.22متر و 6 متر بکوچه شرقا بطول 56،7متر بکوچه و جنوبا در سه قسمت اول و 
سوم بصورت کانال بترتیب بطولهای 1.5مترو 21.8متر و 15،5 متر بکوچه و غربا بطول 51،4 متر بکوچه حد فاصل کانال و غرقی است به مساحت 1327،61متر مربع و طبق نظر 
کاشناس رسمی به مبلغ 55/759/620/000ریال )معادل : پنج میلیارد و پانصد و هفتاد و پنج میلیون و نهصد و شصت و دو هزار تومان ( ارزیابی شده که پالک فوق از ساعت 9 
الی 12 روز چهارشنبه مورخ 1401/05/05واقع در سیرجان بلوار هجرت بعد از بیمارستان امام رضا )ع(اداره ثبت اسناد و امالک سیرجان واحد اجرای اسناد رسمی از طریق مزایده 
به فروش می رسد . مزایده از مبلغ پایه طبق نظر کارشناس 55/759/620/000ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی با پرداخت ده درصد مبلغ کارشناسی بصورت سپرده 
در حسابداری اداره ثبت نقدا فروخته می شود . الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد 
مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و 
فاقد هرگونه بیمه می باشد و نیز در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول 
می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمس گردد ، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/04/22

محمد  آرمانپور- رییس واحد اجرای اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی مزایده اموال غیر منقول ) اسناد ذمه (

کارت ماشین پژو 405 
مدل 1384 به رنگ عنابی و 

شماره پالک ایران 73- 616 ص 26 
بنام علی قاسمی فرزند کاکاجان
به شماره ملی 2390285015

مفقود گردیده و از 
درجه اعتبار ساقط می باشد.

یابنده با شماره 09914580994
 تماس حاصل نماید.

اطالعیه معاونت مالیاتی شهرستان سیرجان

کلیه اشخاص دارای ابزار پرداخت های بانکی تا پایــان تیــرمـاه 1401
 با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیکی مالیاتی به آدرس؛

my.tax.gov.ir
فهرست دستگاه های کارت خوان بانکی و درگــــاه های پرداخت الکترونیــــک 

خود را مشاهده نموده و نسبت به الصاق به پرونـــــده صحیــــح و غیر فعال ســــــازی 

سایر پرونده های مازاد اقدام فرمایید.

در صورتی که پایانه مذکور در سال 1400 دارای تراکنش بوده جهت ارسال اظهارنامه 

مالیاتی یا استفاده از تبصره 100 اقدام نمایید.

سیرجان شهرستان  مالیاتی  معاونت  عمومی  روابط 


