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توسط  هویتی  مدارک  کپی  هرگونه  »دریافت  گفت:  کشور  احوال  ثبت  سازمان  رئیس   
دستگاه های اجرایی و بانک ها تخلف و غیرقانونی است«.هاشم کارگر تاکید کرد: »طبق قانون 
هیچ دستگاهی حق ندارد تصویر مدارک افراد را دریافت کند«.وی اظهار کرد: »سازمان ثبت 
احوال تمام نیازمندی های دستگاه های گوناگون برای استعالم اطالعات هویتی افراد را ارائه 
داده و ضرورتی ندارد هیچ دستگاهی کپی مدارک هویتی را اخذ کند«. وی  گفت: »کلیه 
مدارکی که توسط دستگاه های دولتی صادر می شود دارای اعتبار است و  به هیچ وجه نباید 

کپی آن ها اخذ شود«. 

دریافت کپی 
مدارک هویتی 
توسط ادارات و 

بانک ها تخلف است

خبــر راه اندازی راه اندازی ۵۵ دفتر خدمات مسافرتی در استان کرمان دفتر خدمات مسافرتی در استان کرمان
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون پنج دفتر خدمات مسافرتی 
در این استان راه اندازی شده است.فریدون فعالی امروز ۲۷ دی ماه در این رابطه اظهار کرد: این دفاتر در کرمان، شهربابک 
)میمند( و سیرجان ایجاد شده که بتوانند خدمات الزم را به مردم و گردشگران ارائه کنند.وی افزود: استان کرمان دارای ۱۴۲ 
دفتر خدمات مسافرتی است که ۷۰ دفتر آن در شهر کرمان وجود دارد.وی بیان کرد: متاسفانه در دوران کرونا آسیب زیادی به 
تاسیسات گردشگری به ویژه دفاتر خدمات مسافرتی وارد شد که امیدواریم دوباره شاهد رشد این دفاتر در استان کرمان باشیم.

استان  به  امروز  از  بارشی جدید  سامانه  ورود  پی  در 
هشدار  کرمان  استان  هواشناسی  کل  اداره  کرمان، 

نارنجی صادر کرد.
اواخر وقت روز دوشنبه ۲۶  از  این اطالعیه،  براساس 
دی ماه با ورود سامانه بارشی از غرب استان، موج جدید 

بارش ها آغاز و تا روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت.
و  غرب  در  و  شنبه  سه  روز  بارش  شدت  بیشترین 
جنوب غرب استان برآورد می شود. همچنین با توجه به 
استقرار هوای سرد، بارش برف در برخی مناطق غربی، 

شمالی و مرکزی دور از انتظار نیست.
در این اطالعیه آمده است: از سه شنبه شب در بعضی 
ساعات مه و کاهش دید و از روز پنجشنبه کاهش قابل 
مالحظه دمای کمینه و یخبندان شبانه رخ خواهد داد.

در سطح  آینده  هفته  اواسط  تا  زمستانی  دمای سرد 
استان کرمان حاکم خواهد بود. لذا شرایط برای ایجاد 
خسارت سرمازدگی در محصوالت کشاورزی و باغی به 

ویژه در جنوب استان فراهم است.
بردسیر،  بافت،  انار،  ارزوئیه،  کرمان،  های  شهرستان 
بم، جیرفت، رابر، راور، راین، رفسنجان، رودبارجنوب، 
صفاییه،  شهربابک،  شهداد،  سیرجان،  زرند،  ریگان، 
عنبرآباد، فاریاب، فهرج،  قلعه گنج، کهنوج، کوهبنان، 
و  جیرفت  میانده  منوجان،  ماهان،  الله زار،  گلباف، 

نرماشیر از سامانه بارشی جدید متاثر خواهند بود.
معابر،  آبگرفتگی  کرمان  استان  هواشناسی  کل  اداره 
احتمال ایجاد رواناب، لغزندگی و احتمال کاهش شعاع 
به  شهری  بین  سفرهای  در  اختالل  جاده ها،  در  دید 

پیش بینی  را  کوهستانی  گذرگاه های  از  عبور  در  ویژه 
از سفرهای غیر ضروری  استانی ها  و توصیه کرده هم 
همراه  به  شهری،  برون  سفرهای  در  احتیاط  پرهیز، 
داشتن تجهیزات زمستانی و سوخت کافی هنگام سفر، 

عدم صعود به ارتفاعات، عایق بندی لوله های انتقال آب 
کانال های  و  آبراهه ها  الیروبی  و  پاکسازی  سوخت،  و 
آب رسانی، مدیریت در مصرف انرژی را مورد توجه قرار 

دهند.

صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای استان کرمان

کاهش شدید دما 

مهمی  اقدامات  گفت:  سیرجان  شهردار 
در هسته مرکزی شهر در راستای اجرای 
و  اراضی  تملک  آزادسازی،  پروژه های 
انجام  شهرداری  امالک  تکلیف  تعیین 

شده است.
علی اکبر  ایمنا،  خبرنگار  گزارش  به 
امام جمعه جدید  با  کریمی پور   در دیدار 
حضور  کرد:  اظهار  سیرجان،  شهرستان 
افتخار  مایه  امام جمعه جدید شهرستان 
به  توجه  با  است،  برکت  و  خیر  منشأ  و 
سوابق ارزنده و درخشان او به امید خدا 
و  شهر  سطح  در  خوبی  اتفاقات  شاهد 

شهرستان خواهیم بود.
روند  گذشته  سال  یک  طی  افزود:  وی 
در  کار  انجام  چگونگی  و  فعالیت ها 
تدوین شد  و  بررسی  مجموعه شهرداری 

که انگیزه کارکنان را باال می برد.
شهردار سیرجان خاطرنشان کرد: تعصب 
میان  تبعیض  رفع  و جانبداری سازمانی، 
هوشمندسازی  شهروندان،  و  مراجعان 
اصالح  مردمی،  مالقات  شهرداری، 
شد  انجام  شفافیت  سامانه  و  فرآیندها 
ولگرد،  سگ های  موضوع  پیگیری  و 
اولویت  عنوان  به  سبز  فضای  و  آسفالت 

در دستور کار قرار گرفت.
مهمی  اقدامات  کرد:  اضافه  کریمی پور 
در هسته مرکزی شهر در راستای اجرای 
و  اراضی  تملک  آزادسازی،  پروژه های 
انجام  شهرداری  امالک  تکلیف  تعیین 

شده است.
استفاده از نظرات کارشناسان مجرب در 

دوره ششم شورای اسالمی شهر

حسن خدامی پور، رئیس شورای اسالمی 
برنامه های  کرد:  تصریح  سیرجان  شهر 
از جمله  تعیین مشاور  علمی و تخصصی 
آب های  هدایت  و  ترافیک  جامع  طرح 

با  ششم  اسالمی  شورای  در  سطحی  
استفاده از تجارب کارشناسان و مشاوران 
انجام شده است و این روند همچنان در 

دستور کار قرار دارد.

دوره  اسالمی  شورای  داد:  ادامه  وی 
ارزش های  تبیین  با  را  خود  کار  ششم 
با  و  شهر  توسعه  راستای  در  اجتماعی 
انجام  تجربه  با  افراد  نظرات  از  استفاده 
رهنمودهای  از  داریم  آمادگی  و  می دهد 
بهره مند  شهرستان  جدید  جمعه  امام 

شویم.
مسلمی زاده،  عباس  حجت االسالم 
اینکه  بیان  با  نیز  سیرجان  جمعه  امام 
موضوع هایی که مطرح شد بشارت خوبی 
زمان  در  که  دارم  نظراتی  نقطه  و  است 
کرد:  اظهار  کرد،  خواهم  مطرح  مقتضی 
رویکرد تخصصی و علمی شهرداری قابل 
رضای  برای  باید  کارها  و  است  تقدیر 

خداوند باشد.

شهردار سیرجان خبر داد:

ورود شهرداری به حوزه آزادسازی و تعیین تکلیف امالک کاروان سالمت گل گهر در مناطق کم برخوردار
کاروان سالمت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در پنجمین برنامه خود 
در سال ۱۴۰۱ به مناسبت والدت حضرت زهرا)س(، روز زن و روز مادر، 
با شعار گل گهر، همدلی، سالمت این هفته در مناطق کم برخوردار منطقه 
در  و چاه گله  اسالم آباد  روستاهای چاه عمیق عشایری،  بنه شامل  قطار 

بخش مرکزی سیرجان به ارائه خدمات رایگان سالمت پرداختند.
این تیم سالمت به همت مدیریت سالمت، ایمنی و محیط  زیست شرکت 
شامل ۱۷ نفر از متخصصین شامل فوق تخصص گوارش، متخصص داخلی، 
متخصص ارتوپدی، متخصص اطفال و... و نیز کارشناسان حوزه بهداشت 
و درمان شرکت گل گهر و همکاری بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا)س( 
درمانی  اولیه  مراقبت های  و  ویزیت  جمله  از  خدماتی  که  بودند  کرمان 

ارائه کردند.
داروهای تجویز شده توسط تیم درمانی کاروان سالمت و واحد بهداشت 
و درمان شرکت گل گهر از طریق داروخانه ها تهیه و تحویل بیماران مذکور 
می شوند. همچنین کلیه ارجاعات درمانی انجام شده، تا حصول نتیجه از 

طریق مراکز درمانی طرف قرارداد شرکت گل گهر پیگیری خواهد شد.
مناطق  سایر  در  دوره ای  صورت  به  کاروان  این  درمانی  تیم  است  قرار 

کم برخوردار شهرستان نیز حضور یابند.

 تودیع و معارفه رئیس اتاق اصناف سیرجان برگزار شد
مراسم تودیع و معارفه رئیس اتاق اصناف شهرستان سیرجان با حضور 
اصناف  اتاق  روسای  از  تعدادی  و  بسیج  مقاومت  ناحیه  فرماندار،فرمانده 
استان،مسئولین،روسای اتحادیه های صنفی و کارکنان اتاق اصناف برگزار 

شد.
دکتر یعقوبی فرماندار ویژه شهرستان سیرجان در این جلسه،گفت: رهبر 
انقالب اسالمی در مورد نامگذاری سال های اخیر، عنوان راهبردی تولید را 
در شعار سال گنجانده اند تا به صراحت اعالم کنند که تولید، کلید جدی 

حل مشکالت کشور به ویژه مشکالت اقتصادی است.
تولید مبتنی بر  یا  و  از دانش بنیان  افزود:اگر صحبت   فرماندار سیرجان 
دانش داریم تفاوتی میان صنعت و صنف وجود ندارد و تولید دانش بنیان 
برای همه فعالین است اگر چه اصناف سهم عمده ای در اشتغال کشور را 
در اختیار دارند و می توانند پیشگامان تولید دانش بنیان در کشور باشند 
و اگر می خواهیم تولید دانش بنیان را توسعه دهیم، باید از ظرفیت های 

اصناف و اتحادیه های صنفی بهره ببریم.
دکتر یعقوبی در ادامه گفت: از واحد های صنفی شهرستان انتظار داریم 
و  هوشمندسازی  سمت  به  و  بگیرند  فاصله  خود  سنتی  ساختار  از  که 
حرکت در جهت فناوری گام بردارند و با استفاده از ظرفیت دانشگاه ها 
برای حل مسائل، عملیاتی شدن ایده های تولید و برای تحقق شعار سال 
وارد میدان شوند تا گام های جدیدی در مسیر تولید دانش بنیان بردارند.
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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

    سالی گذشت و باغ دلمان برگ و بَر نداشت
    ما ماندیم و شبی که هوای سحر نداشت

ضمن تشکر از سروران گرانقدری که طی  یک سال گذشته 
در مراسم سوگواری

زنده یاد رنگس اهشمی )بازنشسته بیمارستان غرضی(
شرکت نمودند به اطالع می رساند مراسم

 اولین سالگــرد آن مرحومه عصر پنج شنبــه ۲۹ دی  از ساعت ۲ الی ۴  
در جوار آرامگاه ابدی اش در قطعه فردوس 4 آرامستان برگزار می گردد.
 حضور شما عزیزان جهت قرائت فاتحه موجب شادی روح آن عزیز و تسلی 

خاطر بازماندگان خواهد بود.

گان خانواده اهی:  اهشمی، زیدآبادی و ساری بست

جناب آاقی امیر ازیدآبادی
بدینوسیله مصیبت درگذشت مادر بزرگ گرانقدرتــان را 
از  نموده،  عرض  تسلیت  محترم  خانواده  و  جنابعالی  حضور 
درگاه ایزد متعال برای آن مرحومه رحمت الهی و برای شما 

صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

خانواده فروزنده

شرکت سنگ آهن گهرزمین در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی و توجه ویژه به امور فرهنگی خصوصا ادای احترام به 
مقام شامخ شهیدان گرانقدر میهن اسالمی ، همچون شهدای جنگ تحمیلی، شهدای مدافع حرم، شهدای گمنام، شهدای سالمت 

همواره پیش گام بوده است.
در همین راستا روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ آهن گهرزمین از فراخوان مسابقه عکسی با موضوع » مسابقه 

عکس من و حاج قاسم « به مناسبت سالروز شهادت قهرمانانه سردار دلها سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی خبر داد. 
محمد علی سعادتی پاریزی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ آهن گهرزمین در رابطه با قوانین 

برگزاری این مسابقه ی عکس به خبرنگار ما  گفت: 
قوانین این مسابقه بدین شکل است که

-تنها تصاویری که از دوران دفاع مقدس تا به امروز با شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی گرفته شده باشند، در 
مسابقه شرکت داده خواهند شد. 

- هر نفر می تواند تعداد 4 عکس برای شرکت در این مسابقه ارسال نماید. 
-تصاویر بایستی بصورت اسکن شده،  با فرمت JPEG  و DPI300  ارسال شود.

همچنین عکاسان و عالقمندان محترم می توانند 
https://photo.goharzamin.com به آدرس تارنمای

مراجعه نموده و پس از ثبت نام،  عکس های خود را در سایت فوق الذکر بارگزاری نمایند
مهلت ارسال آثار تا 22 بهمن ماه 1401 تعیین شده است.

الزم به توضیح است که به برگزیدگان و نفرات برتر مسابقه،  جوایزنفیس و ارزنده ای به رسم یادبود از طرف شرکت 
گهرزمین اهدا خواهد شد.

توجه ویژه شرکت گهرزمین به امور فرهنگی و
 ادای احترام به مقام شامخ شهیدان

اقبل توجه شرکتهای گل گهر 
نهاداهی دولتی و مهندسین و شرکت اه

یک واحد مسکونی در به حیاط همکف، 
با پارکینگ، بِر خیابان غفاری به 
متراژ 180 متر با کلیه امکانات به 

مبلغ ۲۰۰ میلیون پیش/ ماهیانه ۳ میلیون  
اجاره داده می شود.

۰ ۹ ۱ ۳   ۲ ۴ ۷   ۱ ۴ ۱ ۲

از یک نیروی
 کارشناس ایمنی وبهداشت

 جهت کار در یکی از 
شرکت های مجموعه گل گهر 

دعوت به عمل می آید .
متقاضیان با شماره تلفن

۰۹۱۳  ۷۱۲  ۳5۰۹
 تماس حاصل نمایند.

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

09135320842 -09132794372

جوشکــاری سیـار


