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معاون سازمان ثبت احوال گفت: »اطالعات پشت کارت ملی خود را به کسی 
ندهید زیرا با رمز پشت آن می توانند به سیستم ثبت احوال شما وارد شوند«.

عباسی افزود: »یک رمز پشت کارت ملی است. با این رمز امکان ورود به سیستم 
ثبت احوال وجود دارد. با استفاده از این رمز، فرض بر این است که فرد خودش 
ناظر بر فعالیتی است که در سامانۀ ثبت احوال اتفاق می افتد«.  »طبق بخشنامۀ 

سازمان اداری و استخدامی، فرآیند حذف کپی مدارک باید اتفاق بیفتد«. 

 اطالعات پشت 
کارت ملی خود را 

به کسی ندهید

خبــر  سهمیه بندی بنزین تغییری نمی کند سهمیه بندی بنزین تغییری نمی کند
 معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه تغییری در سهمیه بندی بنزین ایجاد نخواهد شد، گفت: »باید مصرف را مدیریت کنیم، زیرا 
مصرف باالی ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین با توجه به جمعیت کشور تطابق ندارد و در این زمینه عالوه بر اصالح الگوی مصرف باید 
سیستم خودروها نیز تغییر کند«.جلیل ساالری با تاکید بر اینکه در حال حاضر تامین سوخت مورد نیاز کشور در اولویت قرار 
دارد، افزود: »صادرات در اولویت بعدی قرار دارد«.   وی در حاشیۀ مراسم گرامیداشت هفتۀ پژوهش با تاکید بر اینکه واردات بنزین 
در حال حاضر انجام نمی شود، گفت: »برای سوآپ همنام با کشور روسیه و برخی کشورهای آسیای میانه در مرحلۀ توافق قرار 

داریم و مذاکرات برای سوآپ نفت خام با هدف استفاده در پاالیشگاه های شمالی کشور در جریان است«.

انتصاب مدیر جدید روابط عمومی اتاق اصناف سیرجان
طی حکمی از سوی مجید محسنی رئیس اتاق اصناف شهرستان سیرجان؛ زهره حسینی به عنوان 
مسئول روابط عمومی و امور رایانه اتاق اصناف منصوب شد .حسینی با مدرک تحصیلی لیسانس 
اقتصاد بازرگانی و کارنامه هنری ممتاز خوشنویسی از انجمن خوشنویسان ایرانوسابقه ۲سال همکاری 
در کانون فرهنگی هنری کمیته امداد امام خمینی )ره(،۱۲سال مدیر اجرایی اتحادیه های صنفی 
مشاورین امالک وارایشی بهداشتی،۴سال اداره صنعت معدن و تجارت ،یکسال خانه صنعت معدن 

سیرجان،یکسال اتاق اصناف سیرجان در کارنامه کاری خود دارد.

دو انتصاب جدید در دانشکده علوم پزشکی سیرجان
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان  دکتر سید 
علی رضوی نسب، رئیس دانشکده علوم پزشکی سیرجان  طی حکمی عباس پورپسندی را به سمت 
»مشاور امور اجرایی، دانشجویی و فرهنگی« این دانشکده  و طاهره جهانشاهی را به عنوان مشاور امور 

بهداشت دانشکده منصوب کرد.

دستگیری متخلف صید و شکار حیات وحش
  رسولیان رییس اداره حفاظت محیط زیست سیرجان از دستگیری متخلف صید و شکار خبر داد.

وی افزود: پس از دریافت گزارش های تلفنی از دوستداران طبیعت مبنی بر شکار و صید غیرمجاز 
حیات وحش، همکاران یگان حفاظت با دریافت حکم ورود به منزل، موفق به کشف گوشت قرمه شده 
حیات وحش مشکوک به کل وحشی و یا قوچ و میش شدند که نوع پس آن از انجام آزمایش های 
مربوطه مشخص خواهد شد. همچنین از سکونتگاه این فرد تعداد ۲۳ عدد فشنگ غیرمجاز چهارپاره 
کشف و ضبط گردید.پرونده این متخلف برای سیر مراحل قضایی تحویل مراجع محترم قضایی گردید.

بازآفرینی شهری در سیرجان اجرا نشده است
شهردار سیرجان گفت: تاکنون از فرصت های بازآفرینی شهری که وزارت مسکن و شهرسازی فراهم 
کرده در شهر سیرجان استفاده نشده است و همه دستگاه ها و مسئوالن شهری در اجرای این امر مهم 
نقش دارند. شهرداری سیرجان به عنوان مسئول دبیرخانه بازآفرینی شهری قول می دهد تا با استفاده 
از فرصت های بازآفرینی، مشکالت شهر سیرجان در حوزه بافت فرسوده را کاهش دهد.کریمی پور 
ادامه داد: سیرجان شهری در حال توسعه است و هدف ما این است که با کمک فرمانداری و دیگر 

دستگاه های متولی امر برای سال ۱۴۰۲، برنامه ویژه ای در زمینه بازآفرینی شهری اجرا کنیم.

تخفیف ۲۵ درصدی پرداخت عوارض شهری سیرجان
معاون معماری و شهرسازی شهرداری سیرجان گفت: شهروندانی که عوارض خود را به صورت نقدی 
بپردازند، مشمول ۲۵ درصد تخفیف بسته های تشویقی عوارض می شوند.وی افزود: پیشنهاد شهرداری 
سیرجان مبنی بر اعمال بسته های تشویقی عوارض بهای خدمات شهری طی سه ماهه پایانی سال 
۱۴۰۱، به تصویب شورای اسالمی شهر رسیده و توسط شهرداری قابل اجرا است.معاون معماری و 
شهرسازی شهرداری سیرجان خاطرنشان کرد: عوارض پروانه ساختمانی، نوسازی و شهرسازی شامل 
قدرالسهم سرانه های خدمات عمومی مشمول  و  تا حد مجاز و ضوابط  پایه  تراکم  بر  مازاد  زیربنا، 
بسته های تشویقی می شود.عسکری ادامه داد: عوارض صنفی شامل بهای خدمات صدور و تمدید 
جواز کسب و معوقات، عوارض بهای خدمات شهری، ایمنی و آتش نشانی و تمام پالک های مسکونی و 
تجاری است.وی با بیان اینکه این عوارض از سوم دی ماه تا بیستم اسفندماه ۱۴۰۱ در شهرداری های 
مناطق قابل پرداخت است، گفت: میزان تخفیف عوارض از سوم تا بیست وهشتم دی ماه ۲۵ درصد، از 

یکم تا سی ام بهمن ماه ۲۰ درصد و از یکم تا بیستم اسفندماه ۱۵ درصد است.  

  اخبار کوتاه

ساز  مدرسه  گفت:خیرین  سیرجان  فرماندار 
فضای  مشکل  رفع  در  مهمی  بسیار  نقش 

آموزشی در شهرستان داشته اند.
در  ساز  خیر  مدرسه  سه  اجرایی  عملیات 
پرورش  و  آموزش  کل  مدیر  با حضور  سیرجان 
فرماندار ویژه سیرجان و جمعی  استان کرمان، 
بر ۲۰۰  بالغ  اعتباری  با  از مسئوالن شهرستان 

میلیارد ریال آغاز شد.
سیرجان  ویژه  فرماندار  پور  یعقوبی  علی 
خیرین  از  قدردانی  با  مراسم  این  حاشیه  در 
اقدامات  تاکنون  مدرسه ساز گفت: خوشبختانه 

این  در  مدرسه ساز  خیرین  توسط  خوبی  بسیار 
شهرستان انجام شده است که نقش بسیار مهمی 
شهرستان   در  آموزشی  فضای  مشکل  رفع  در 

داشته است.
بدون  کمک های  اگر  بی شک  کرد:  بیان  او 

چشم داشت آنان نبود چه بسا همچنان بسیاری 
هم  شاید  و  بود  نوبته  چند  هم  هنوز  مدارس  از 
در بعضی مناطق هیچ مدرسه ای ساخته نمی شد 
در  مدرسه ساز  خیرین  همراهی  و  حضور  این  و 
کنار دولت مایه دلگرمی معلمان، دانش آموزان و 

مسئولین دستگاه تعلیم و تربیت است.
افزود:دو  سیرجان  ویژه  فرماندار 
مدرسه ۹ کالسه خیرساز در روستای 
فخرآباد با زیربنای هر کدام ۱هزار متر 
مربع در زمینی به مساحت ۶ هزار متر 
میلیارد   ۱۶۰ بر  بالغ  اعتباری  با  مربع 
حاج  یاد  زنده  خانواده  همت  به  ریال 
مشارکت  با  و  لری گوئینی  اهلل  هیبت 
احداث  استان  مدارس  نوسازی  اداره 
کرد:همچنین  تصریح  او  شد.  خواهد 
کالسه  شش  مدرسه  احداث  کلنگ 
در  سیرجان  شهر  در  یونسی  اشرف  خیرساز 
با  مربع  متر  و ۵۰۰  هزار  دو  به مساحت  زمینی 
بر ۳۵  بالغ  اعتباری  با  مربع  متر  بنای ۴۵۰  زیر 
میلیارد ریال با کمک خیر گرانقدر اشرف یونسی 

به زمین زده شد.

شهرداری  گفت:  سیرجان  شهردار 
میلیارد   ۴۳۸ بر  بالغ  اعتباری  با 
ریال نردبان ۴۴ متری آتش نشانی را 
خریداری کرده است که به زودی به 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 

شهرداری تحویل داده خواهد شد.
انعقاد  جلسه  کریمی پوردر  علی اکبر 
آتش نشانی  نردبان  خرید  قرارداد 
سیرجان اظهار کرد: با توجه به توسعه 
بلندمرتبه سازی ها در شهر  سیرجان، 
و اهمیت امدادرسانی و افزایش ایمنی 
حریق،  از  ناشی  حوادث  بروز  هنگام 
سازمان  تجهیزات  به روزرسانی  روند 
در  سیرجان  شهرداری  آتش نشانی 

دستور کار قرار گرفته است.
تشریفات  انجام  از  پس  افزود:  وی 
اعتباری  با  نردبان ۴۴ متری  قانونی، 

ریال خریداری  میلیارد  بر ۴۳۸  بالغ 
سازمان  به  آینده  ماه  تا ۱۰  که  شد 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 

سیرجان تحویل داده خواهد شد.
سازمان  مدیرعامل  یوسفی،  رضا 
ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی 
خاطرنشان  سیرجان  شهرداری 
سطح  ارتقای  منظور  به  کرد: 
حوادث  زمان  در  عملیات ها  کیفی 
تجهیزات  به روزرسانی  و  آتش سوزی 
آتش نشانی  سازمان  پیگیری های  با 
یک  سیرجان،  شهردار  مساعدت  و 
عدد نردبان ۴۴ متری خریداری شده 

است.
نردبان  خرید  اعتبار  داد:  ادامه  وی 
سال  بودجه  محل  از  آتش نشانی 
۱۴۰۱ تأمین شده و این مهم پس از 

۱۰ سال اتفاق افتاده است.
و  آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل 
سیرجان  شهرداری  ایمنی  خدمات 
قرارداد  حاضر  حال  در  کرد:  تصریح 
یک  آسانسوری  متری   ۴۴ نردبان 
طراحی  در  که  اتریشی  شرکت 

عملیاتی  خودروهای  ساخت  و 
محرکه  قوای  با  مدرن  آتش نشانی 
می گیرد،  قرار  استفاده  مورد  برقی 
منعقد شده است و سال آینده تحویل 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 

شهرداری خواهد شد.

آغاز ساخت سه مدرسه خیرساز در سیرجان

شهردار سیرجان خبر داد:

خرید  نردبان ۴۴ متری برای سازمان آتش نشانی

همه باید آمادۀ موج احتمالی 

کرونا باشیم
معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه آمادگی 
کامل بیمارستانی و پزشکی برای مقابله با احتمال 
ورود موج جدید کرونا به کشور وجود دارد، گفت: 
غرب  و  شرق  در  کرونا  حاضر  حال  در  »متاسفانه 
دنیا افزایش چشمگیری یافته است. البته در ایران 
اما  است،  مطلوب  شرایط  همسایه  کشورهای  و 
تضمینی وجود ندارد که درگیر موج جدید نشویم؛ 
بنابراین باید دستورالعمل ها و پروتکل ها را به خوبی 

رعایت کنیم«.
دکتر سعید کریمی با تاکید بر اینکه همه باید آمادۀ 
مقابله با ورود موج احتمالی کرونا به کشور باشیم، 
افزود: »به دنبال ایجاد نگرانی در جامعه و اختالل در 
کسب وکارها نیستیم، اما از سویی نباید سهل انگاری 
با  که  جهانی  در  زیرا  باشیم.  داشته  ساده انگاری  و 
ارتباطات و رفت وآمدها مواجه هستیم، ورود و انتقال 

ویروس به کشور هم وجود دارد«.
وی ادامه داد: »مردم باید ضمن استفاده از ماسک، 
و  بگیرند  جدی  را  بهداشتی  پروتکل های  رعایت 
یادآور  دز  تزریق  از  ماه  شش  از  بیش  که  افرادی 
واکسن شان گذشته نسبت به تزریق آن اقدام کنند«.

آیا  نمی توان پیش بینی کرد که  »البته  وی  گفت: 
همان موجی که در کشورهای آمریکا، اروپا و ژاپن 
زیرا  می رسد؟  هم  ایران  به  می کند،  تاز  و  تاخت 
را  خوبی  ایمنی  واکسیناسیون،  از  مردم  استقبال 

ایجاد کرده است«.
سویۀ  که  شده  منتشر  »اخباری  کرد:  بیان  وی 
جدید، واکسن گریز است، اما این موضوع مورد تایید 
نیست. البته نمی توان آن را به طور کلی انکار کرد و 
امیدواریم با رعایت دستورالعمل ها، تزریق واکسن و 

استفاده از ماسک با مشکل اساسی مواجه نشویم«.
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دکتــر سعدالـه صمدی )عضو انجمن جراحان پالستیک و زیبایـی ایران(
انجام کلیه جراحی های پالستیک شامل رینوپالستی) جراحی بینی( 

سپتوپالستی ) جراحی انحراف بینی (
ماموپالستی ) کوچک، بزرگ ، باال کشیدن و پروتز پستان (

ابدومینوپالستی ) برداشتن چربیهای شکم ،تامی تاک ( 
برداشت چربی پهلوها و ایجاد فرم ساعت شنی

فیس لیفت ) جراحی زیبایی صورت ، از بین بردن شلی ، خط خنده و غبغب (
براکی پالستی ) جراحی بازو ، اصالح شلی پوست بازو (

بلفاروپالستی ) جراحی پلک ها ( 
باال بردن ابروها

جراحی پیشانی 
پروتز چانه و گونه 

پروتز باسن ، فیلر ) ژل و چربی(
تزریق ژل و چربی ، بوتاکس ، مزوتراپی، پالکت درمانی )پی ار پی ( 

رفع کک و مک ، لک صورت ، جای زخم و اسکار سوختکی و خالکوبی با لیزر
لیزر موهای زاید 

اتوپالستی ) زیبایی گوش ( 
زاویه سازی و رفع عیوب فک و چانه و شکستگی فک

کلیه جراحی های ترمیمی شامل پیوند اعضا و ناهنجاریهاری مادرزادی 

کرمـــان ،بلــوار جمهوری ، بعد ار سه راه هوا نیـــروز، برج اول ، طبقه ۷ ، واحد ۱ 
۰ ۹ ۱ ۳ ۱ ۴ ۱ ۰ ۱ ۲ ۹   - ۳ ۲ 6 5 8 ۳ ۱ 6 تلفــن: 

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
 شما را با باالترین قیمت در محل  خریداریم.

0913 278 3052/0913 145 2643
5036 230 0919 خدائی

َفنس ِکشی- تعمیر در و پنجره - اجرای سایه بان و...

09135320842 -09132794372

جوشکــاری سیـار

گلری جناب آاقی  علی بی
با نهایت تاسف در آستانه سالروزشهادت حضرت زهرا )س( 

غِم جانکاه فــراق مـــادر 

وجودتان را فرا گرفت. متاثر شدم این مصیبت را به شما و خانواده 

محترمتان تسلیت عرض می کنم. روحشان شاد و یادش گرامی باد 

با تقدیم احترام؛ مصطفی کهن شهری و خانواده

سرور گرانقدر و دوست عزیزم؛

 آگهی ممیزی مراتع جهت صدور پروانه چرای دام در حوزه استحفاظی شهرستان سیرجان استان کرمان

به استناد تبصره یک ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1346/5/25 و اصالحات بعدی و در اجرای بند 
24 و 29 فصل دوم اصالحیه شیوه نامه فنی و اجرایی بهره برداری از مراتع کشور و به منظور چرای دام به اطالع کلیه دامداران ذینفع و 
دارندگان پروانه چرای دام در مراتع ذیل می رساند هیات ممیزی مراتع به منظور تعیین  مرتعداران واجد شرایط و ممیزی مراتع جهت صدور 
پروانه  چرای دام در تاریخهای ذکر شده بر اساس جدول ذیل  در مراتع ییالقی حضور خواهند داشت. لذا مقتضی است کلیه مرتعداران و 
دامداران ذینفع  در تاریخ های مورد اشاره ضمن حضور در مرتع، درخواست کتبی  و مدارک و سوابق قانونی که دامداری آنها را به اثبات می 
رساند با اخذ رسید به هیات اعزامی تحویل  تا برابر مقررات درخواست آنها مورد رسیدگی قرار گرفته و اقدام قانونی الزم صورت پذیرد. 

بدیهی است در صورت عدم مراجعه در زمان تعیین شده اعتراضات و تقاضای بعدی مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت.

مسیر حرکتتاریخ حضوور هیات ممیزینوع مرتعنام مرتعردیف

سیرجان - شیراز۱۴۰۱/۱۱/۰8   -  ۱۴۰۱/۱۱/۱۳قشالقیچاه شور سیاه کوه۱

سیرجان - شیراز۱۴۰۱/۱۱/۲۳   -  ۱۴۰۱/۱۱/۲۷قشالقیگود قماش۲

مهدی رجبی زاده - مدری کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

اجرای نقاشــی ساختمــان

در اسرع وقت با قیمت مناسب و بهترین کیفیت

نجمن صنف تهران
دارای کارت مهارت از ا

شمـاره تماس : 7817  870  0912


