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2 فارس: سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: طی دو ماه اخیر عمدتا قرمز بودیم، باالی ۹۵ 
درصد شهرستان های استان قرمز و یا نارنجی بودند و کمتر از ۱۰ درصد شهرستان های استان در وضعیت 
زرد قرار داشتند. وی عنوان کرد: متغیر بودن شاخص ها کار را برای آموزش و پرورش سخت می کند و در 
شهرهای نارنجی و قرمز باید تمام آموزش ها به صورت مجازی برگزار شود و در شرایط زرد تلفیق از مجازی 
و حضوی و شرایط سفید با رعایت پروتکل های بهداشتی کالس ها به صورت حضوری برگزار شود. وی افزود: 
علی رغم تمام تالش های انجام گرفته  متاسفانه بعضی از افراد در طول روزهای گذشته دستورالعمل ها را 

رعایت نکردند و نگران هستیم دوباره سیر نزولی به سمت سیر صعودی حرکت کند.

وضعیت قرمز و 
نارنجی 9۵ درصد 

شهرستان های 
کرمان

خبــر

ایسنا: دکتر محمدی؛ رییس دانشکده علوم پزشکی سیرجان در تشریح جذب دانشجویان رشته پزشکی در سیرجان  گفت: : پس از رایزنی 
فراوان توسط مسوولین دانشکده و نماینده مردم سیرجان در خانه ملت، سرانجام موافقت شدیم که تعداد ۲۵ الی ۳۰ نفر دانشجوی رشته 
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان را تحت عنوان محل تحصیل در دانشکده علوم پزشکی سیرجان، جذب کنیم.وی  اظهار کرد: بین دانشکده 
علوم پزشکی سیرجان و شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین تفاهم نامه ای به منظور کمک به ساخت پردیس دانشگاهی دانشکده علوم پزشکی 
سیرجان منعقد شده که با وجود واگذاری زمین مورد نیاز از سوی اداره مسکن و شهر سازی، به زودی انشاهلل با تدبیر مدیرعامل جدید و با 

تکمیل کمک ۲۰ میلیارد تومانی، ساخت پردیس دانشگاهی علوم پزشکی در سیرجان اجرایی خواهد شد.

پذیرش دانشجوی رشته پزشکی از بهمن ماه در دانشکده سیرجان

ایسنا: حیمی پور ؛ رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح درباره ی اعزام به خدمت مشموالن مبتال به 
کرونا، گفت: »اگر در حین اعزام مشمولی مبتال به کرونا بوده یا دارای عالئم مشکوک به کرونا باشد، این فرد به خدمت اعزام 
نشده و تاریخ اعزام جدیدش از سوی سازمان وظیفه عمومی ناجا اعالم خواهد شد«. وی درباره ی آن دسته از مشموالنی 
که در موعد اعزام به کرونا مبتال شده یا در روند غربالگری ها مشکوک به کرونا تشخیص داده شوند، اظهارکرد: »همان طور 
که پیش از این بارها اعالم شده ستاد کل نیروهای مسلح پروتکل های بهداشتی ویژه ای در مورد سالمت سربازان داشته و 

آنان هنگام اعزام به سربازی طی چندین نوبت غربالگری شده و وضعیت سالمتی شان بررسی می شود«.     

بازار  همهمه ی   و  است  پایان  به  رو  کرونایی  تابستان 
از  خبری  چندان  دارد.  بی رمقی  مهر  ماه  بوی  از  خبر 
بازگشایی و بدو بدو کردن والدین برای تهیه روپوش های 
رنگارنگ مدارس و دفتر مشق های نو نوار نیست. این 
پویایی در جامعه  و  نبود ذوق  و  اول مهر  بازار  خلوتی 
ناشی از بالتکلیفی روند بازگشایی مدارس است. والدینی 
که درپی خبری از تعیین و تکلیف مدرسه فرزندان شان 
پیج های خبری اما بی خبر را باال و پایین می کنند. اما 
خبر معتبری نمی یابند در این بابت نظرمحمد موقری 
جویا  را  سیرجان  کرونا  با  مقابله  ستاد  پور؛ سخنگوی 
آمار  فراخور  به  حاضر  حال  در  گفت:  چنین  او  شدیم 
بستری و فوتی، سیرجان روزهای قرمز و نارنجی خود 
را می گذراند و به دنبال تجمعات بدون رعایت پروتکل 
های اجرایی محرم این روزهای قرمز ادامه دار خواهد بود 
و دستور ستاد مقابله با کرونای استان برای بازگشایی 
مدارس وابسته به این موضوع است و دستورات الزم از 
سوی ستاد مقابله با کرونا استان به آموزش و پرورش 
تماس  گزارش طی  ادامه  در  می شود.  ابالغ  شهرستان 
آموزش  رییس  محیاپور؛  اکبر  با  تازه  سخن  خبرنگار 
تحصیلی  سال  شروع  نحوه  از  وی  سیرجان  پرورش  و 
جدید چنین گفت:  با توجه به وضعیت شیوع بیماری 
انجام  کرونا در شهر سال تحصیلی ۹۹ به سه صورت 
می شود« رنگ قرمز، که نشانه از وضعیت قرمز است و 
آموزش دانش آموزان فقط غیرحضوری از طریق برنامه 
رنگ  می شود.  انجام  اجتماعی  شبکه های  وسایر  شاد 
زرد،  نشانه  نیمه بحرانی بودن جامعه است و تلفیقی 
از آموزش حضوری و غیرحضوری را خواهیم داشت. به 
طوری که دانش آموزان یک کالس درس به دو گروه 
تقسیم می شوند عده ای شنبه و دوشنبه وگروهی دیگر 
یکشنبه و سه شنبه در کالس درس  حضوری می یابند 
مجازی  فضای  طریق  از  نیز  پنجشنبه  و  چهارشنبه  و 
آموزش می بینند.  رنگ سفید، نیز نشانه سالمت جامعه 
از کرونا است که در این حالت دانش آموزان به صورت 
کامال حضوری هر روز به مدرسه خواهند رفت. محیاپور 
در ادامه افزود: در حال حاضر و تا روزهای آتی مشغول 
مقاطع  تمامی  در  آموزان  دانش  درسی  کتب  توزیع 
هستیم و سال تحصیلی جدید از شنبه مورخ پانزدهم 
شهریور ماه به صورت غیرحضوری از طریق برنامه های 
ذکر شده آغاز می شود و ادامه یا تغییر روند وابسته به 

دستور ستاد مقابله با کرونا استان کرمان است.

رییس آموزش و پرورش سیرجان: 

سال تحصیلی جدید 
غیر حضوری آغاز می شود 

 تعیین هیات رییسه شورای شهر سیرجان براي 
چه  کلي  و  مدت ها  از  پس  مانده  باقي  سال  یک 
کنم، چه کنم و تعویق یک هفته اي راي گیري، 

به سرانجام رسید.
خزانه  رییس،  نایب  شورا،   ریاست  براي   دیروز 
کاندید  نفر  فقط 4  رییسه  و منشي هیئت  داري 
شدند، که براي کرسي ریاست شورا، ابوذر زینلي 
با پنج راي موافق و دو راي سفید،  نایب رییسي؛ 
طاهره جهانشاهي با پنج راي موافق و ۲ راي سفید، 
خزانهداري؛ محمد عسکري با 6 راي موافق و ۱ راي 
سفید و منشي هیات رییسه با پنج راي موافق و ۲ 
راي سفید به امین صادقي رسید. بعد از اتمام راي 

گیري و تعیین تعطیالت شورا از اول تا چهاردهم 
منتخب  رییس  نایب  جهانشاهي؛  طاهره  مهرماه، 
شورای شهر بعد از تقدیر و تشکر از زحمات امین 
صادقي، انتقادي به اعضا شورا داشت وی گفت: اگر 
خانم ها کاندید ریاست شورا شوند که هیچ حمایتی 
از آنها نمی شود که این خود جای انتقاد دارد که 
خانم ها حق کاندید شدن را ندارند در صورتي که 
نیمي از جمعیت جامعه را زنان تشکیل می دهند. 
امین صادقي در پاسخ به انتقاد جهانشاهي گفت:  
شما در هر سمتي باشید به وظیفه شغلي تان عمل 
مي کنید و تفاوتي ندارد به هر حال قسمت نبوده 

است.
اسالمي  شوراي  ریاست  عنوان  به  زینلي  ابوذر 
سیرجان در دوره پنجم سال چهارم نیز در ادامه 

جلسه گفت: قرار نبود کاندید ریاست شورا شوم و 
از دوستاني که راي موافق و یا سفید دادند ممنون 
هستم.  زینلی گفت: اهداف و برنامه هاي یک سال 
باقي مانده از شوراي پنجم بسیار است اما مهمترین 
هدفي که  دارم حفظ و احیاي جایگاه شوراي شهر 
است از این جایگاه و صندلي صیانت میکنم  و از 
و  نیز میخواهم که همراهي کنند  همه همکاران 
باید هماهنگ و همسوي شورا و  قطعاً شهرداري 

تصمیمات شورا باشد. 
نکته جالب در جلسه دیروز انتخاب از پیش تعیین 
گفته  به  که  ریاستي  کرسي  و  بود  اعضا  شده ی 
ابوذر زینلي قصد نشستن بر آن را نداشته و طاهره 
جهانشاهي قصد کاندید شدنش را داشته و دوستان 

همراهي نکردند و به نایب رییسي راضي شده بود.

مدیر عامل کارخانه های تراکتور سازی منطقه 
ویژه اقتصادی سیرجان با اشاره به خود کفایی 
شالیزاری  و  باغی  تراکتورهای  تولید  درعرصه 
انواع  به صادرات  قادر  تحریم ها،  وجود  گفت:با 

تراکتورهای تولیدی هستیم. 
مهندسان  همت  به  افزود:  صالحی  حسین 
جوان با فناوری جدید به تولید پیشرفته ترین 
این  افتخارمان  و  تراکتورها رسیدیم  بهترین  و 
است که تولید ملی از نظر پیشرفت و استقامت 

و مدرن بودن مشابهی در دنیا ندارد.
این کارخانه ۵۰۰ دستگاه تراکتور  وی گفت: 
نفرمستقیم  وبرای6۰  تولید  در سال  شالیزاری 
می کند  ایجاد  شغل  مستقیم  غیر  و۵۰۰نفر 
تا  تولید  که در صورت حمایت بیشتر ظرفیت 

۱۵۰۰ دستگاه تراکتور قابل افزایش است.

مدیر دو کارخانه تراکتو سازی سیرجان گفت: 
بیش از ۹۰ درصد قطعات بومی سازی است و 
این نقش بسیار مهمی در شکوفایی اقتصادی و 
مقابله با تحریم ها در شرایط کنونی دارد و خود 
تحقق  برای  جوانان  این  بلند  همت  از  حاکی 
جهش تولید و قطع کامل وابستگی به قطعات 

وارداتی است.
تولید  به  از برخی کم توجهی ها  انتقاد  با  وی 
گفت : ما از ابتدای سال برای سهمیه گازوئیلی 
تحویل  و  کنیم  روشن  را  تراکتورمان  باید  که 
به   موفق  هنوز  و  کردیم  اقدام  بدهیم  کشاورز 

اختصاص این سهمیه گازوئیل نشدیم . 
این  پشتیبانی  مدیر  غالمرضاپور؛  مجتبی 
ظرفیت  گفت:  هم  سازی  تراکتور  کارخانه 
تولید در دو کارخانه تراکتور سازی سیرجان به 

گونه ای است که در سال جهش تولید می توانیم 
صادرات هم داشته باشیم .

فرمانداری  سرپرست  بهاءالدینی؛  سهراب 
سیرجان هم گفت: این واحد تولیدی می تواند 

و  باشد  منطقه  در بخش صنایع  موفق  الگویی 
کشور  تراکتور  تولید  قطب  به  سیرجان  امروز 

تبدیل شد.
این  سختکوش  کارگران  افزود:  بهاالدینی 
کارخانه هم با ابراز رضایت از اشتغال در واحد 
خود  کار  و  تالش  با  افزود:  صنعتی  و  تولیدی 
وبه  می دهیم  نجات  وابستگی  از  را  کشورمان 

اقتصاد کشور کمک می کنیم.
سرپرست فرمانداری سیرجان در کارخانه های 
اقتصادی سیرجان  ویژه  منطقه  تراکتور سازی 
کمر  پیشرفته  تراکتور  دستگاه   8۰۰ ساالنه 
پیشرفته  تراکتور  دستگاه   ۵۰۰ و  باغی  شکن 
شالیزاری تولید می شود و در مجموع ۱۱۰ به 
طور مستقیم و 7۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم 

مشغول بکارند.

گزارشی از انتخابات هییت رییسه شورای شهر سیرجان: 

انتخابات تک کانديدايي از پيش تعيين شده

جهش تولید در کارخانه تراکتورسازی سیرجان

کارخانه تراکتور سازی سیرجان برای تولید تراکتورهای شالیزاری فعال شد

         معظمه صادقی نژاد

انتخاب شایسته جنابعالی را به سمت ریاست شورای اسالمی شهر سیرجان تبریک و تهنیت 
عرض نموده ، از درگاه احدیت توفیق و سربلندی شما را در این عرصه آرزومندیم. همچنین 
امیدواریم تداوم حضورتان در شورای شهر سیرجان همچون گذشته منشاء خیر و خدمت 

رسانی به شهروندان فهیم سیرجانی باشد. 

جناب  آاقی ابورذ زینلی
) رئیس محترم شورای اسالمی شهر سیرجان (

رئیس و  رپسنل سازمان دمرییت آرامستانهای شهرداری سیرجان

سپاس یگانه معبود هستی که برما منت نهادتاشاهد انسانهایی از جنس مردم باشیم که در راه خدمت به مردم و اعتالی 

نظام مقدس  جمهوری اسالمی سر از پا نشناخته و استوار وبانشاط  دراین راه گام بر می دارند.

انتخاب سرکارعالی را به سمت نایب رئیس شورای اسالمی شهر سیرجان تبریک و تهنیت عرض نموده ، از 
درگاه ایزد منان برای جنابعالی مزید توفیقات جهت خدمت صادقانه به شهروندان و برنامه ریزی سرشار از 
پیشرفت برای شهر سیرجان را از حضرت احدیت مسئلت می نماییم  و بهروزی و پیروزی  را در ظل توجهات 

صاحب الزمان از خداوند متعال رابرای شما خواستاریم.

 رسکار خانم طارهه جهانشاهی
) نایب رئیس محترم شورای اسالمی شهر سیرجان (

رئیس و  رپسنل سازمان دمرییت آرامستانهای شهرداری سیرجان

جناب آاقی مهندس

 وحید میرزایی     بافتی
انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت مديرعامل شرکت 
و  توفیق  نموده،  عرض  تبریک  زمين  گهر  آهن  سنگ 

سربلندی  شما را در این عرصه آرزومندیم.

هفته انهم سخن اتزه

انتصاب بجا و شایسته جنابعالی به سمت مديرعامل شرکت 
سنگ آهن گهر زمين  که نشان از توانمندی و درایت شما 
دارد را تبریک عرض نموده، سربلندی تان را از درگاه حق 

تعالی مسئلت دارم.
حادم اهدیان 

)معاون دمری کل و  رئیس اداره تعاون، کار و رافه اجتماعی  شهرستان سیرجان(

مديرعامل  انتصاب به حق و شایسته جنابعالی به سمت 
نموده،  عرض  تبریک  را  زمين  گهر  آهن  سنگ  شرکت 
نظام  به  خدمت  در  را  شما  موفقیت  گذشته  همچون 

مقدس جمهوری اسالمی آرزومندم.
سهراب  بها الدینی

)رسرپست  رفمانداری  وژیه   شهرستان سیرجان(

رسکار خانم طارهه جهانشاهی
انتخاب سرکار عالی را به عنوان نایب رئیس شورای 
اسالمی شهر سیرجان تبریک عرض نموده ، موفقیت 

شما را در این عرصه آرزومندیم.

هفته انهم سخن اتزه

جناب آاقی ابورذ زینلی
انتخاب جنابعالی را به عنوان رئیس شورای اسالمی 
شهر سیرجان تبریک عرض نموده ، موفقیت شما را 

در این عرصه آرزومندیم.

هفته انهم سخن اتزه

جناب آاقی مهندس

 وحید میرزایی     بافتی
جناب آاقی مهندس

 وحید میرزایی     بافتی


