آغاز هیجان
برای سرو قامتان
سیرجانزمین

عصر دوشنبه  ۲۷مرداد ماه  ۹۹تیم والیبال نماينده سیرجان در دیدار دوستانه به مصاف سپاهان اصفهان
رفتند ،در این دیدار هیجانی که در سالن فدراسیون والیبال برگزار شد.دو تیم در چهار ست به رقابت پرداختند
که هر یک در دو ست به پيروزي دست یافتند .در ست های دوم و چهارم تیم سرو قامتان سیرجان به پيروزی
رسیدند و در ست های اول و سوم تیم سپاهان به برتری دست پیدا کرد .نتایج هر ست بد این شرح زیر است:
ست اول ۲۵:بر  ،۲۰ست دوم ۲۶:بر  ،۲۴ست سوم ۲۵:بر  ،۲۰ست چهارم ۲۵:بر  .۱۸الزم به ذکر است دو تیم
روز چهارشنبه در دیدار تدارکاتی دیگر به مصاف هم خواهند رفت .همچنین نماینده سیرجان شهریورماه در
ت چهار جانب ه اروميه شرکت خواهد کرد.
تورنمن 

یادداشت

معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت:

بازگشایی مدارس و دانشگاهها متوقف شود
ایرنا :معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی خواستار توقف برپایی هرگونه
تجمعات و بازگشایی حضوری مدارس و دانشگاهها
در شرایط فعلی کشور شد و گفت« :در صورتی که
این تجمعها و بازگشاییها اجرا شود شاهد شیوع
نگرانکنندهی کرونا در فصل پاییز خواهیم بود».
وی خاطرنشان کرد« :مدارس و دانشگاهها باید به
صورت مجازی بازگشایی شوند و از حضور فیزیکی
دانشآموزان و دانشجویان به شدت خودداری شود».
معاون وزیر بهداشت در پاسخ به این سوال که آیا
برپایی تجمعات در فضای باز هم میتواند عامل انتشار
بیماری کرونا شود ،گفت« :هرچند سرعت انتشار
ویروس در تجمعات فضای بسته بسیار بیشتر است
اما تجمعات حتی در فضای باز هم سبب انتشار بیشتر
بیماری میشود».
وی ادامه داد« :نگرانی اصلی ما برگزاری تجمعات
عزاداری در ماه محرم و بعد از آن بازگشایی مدارس و
دانشگاهها است ،مجموعهی این موارد میتواند بحران
جدی در مورد شیوع کرونا در کشور ایجاد کند».
ملکزاده به مردم توصیه کرد عزاداری را از طریق
فضای مجازی یا به صورت خانگی برگزار و از برپایی
تجمعات عزاداری در فضاهای بسته یا حتی باز
خودداری کنند که این کار میتواند سبب انتشار بیشتر
بیماری کرونا شود.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت همچنین
از مردم خواست در ایام محرم به عزاداری خانگی
توجه بیشتری کنند و در تجمعی حضور پیدا نکنند،
مخلصین امام حسین (ع) با حضور در تجمعات
عزاداری در فضاهای بسته یا باز ،هم خودشان و هم
خانوادهی خود را در خطر بیماری قرار میدهند.
وی در مورد پخش نذورات هم توصیه کرد که نذورات
در ماه محرم به صورتی توزیع شود تا زمینهی ازدحام
و تجمع مرد م به هیچ وجه فراهم نشود و یکی از
راهکارها در این زمینه ،توزیع نذورات بین مستمندان
است.
ملکزاده ادامه داد« :معضل بزرگ کشور شیوع
بیماری کرونا در فصول پاییز و زمستان است که باید
برنامهریزیهای الزم برای مدیریت آن انجام شود تا از
این فصول با کمترین آسیب و عوارض عبور کنیم».
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باید یک نفر مسافر از تاکسیها حذف شود

خبــر

گفتارنو :سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرمان با اشاره به حذف یک نفر مسافر از تاکسیها اظهار کرد:
براساس پروتکل های تعیین شده ،باید یک نفر مسافر از تاکسیها حذف شود ضمن آنکه موضوع افزایش نرخ نامه تاکسیها در شهر
کرمان هنوز نهایی نشده است و هیچ بحث سرشکنی قیمتها با حذف یک نفر مسافر هنوز مطرح نیست .خدادادی درباره وضعیت رعایت
پروتکل های بهداشتی توسط تاکسیها در شهر کرمان گفت :با توجه به شیوع ویروس کرونا و احتمال باالی انتقال ویروس در وسایل
حمل و نقل عمومی ،یکسری پروتکل های بهداشتی تدوین و ابالغ شد که بر این اساس همه تاکسی های سطح شهر موظف هستند
این پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند.

مطابق دستورالعمل برگزاری مراسم محرم امسال؛

توزیع غذای گرم ممنوع است
گروه خبر

شاید یکی از دغدغه های این روزهای
همشهریان با توجه به نزدیک شده ماه محرم
و صفر چگونه برگزار شدن این مراسم با توجه
به وضعیت قرمز سیرجان باشد .طبق شنیدهها
جلسه ای در فرمانداری ویژه برگزار شده که
تصمیماتی برای برگزاری این مراسم و ابالغ آن
به هیئات مذهبی داده شود .طی تماسی که با
دکتر محمد موقری؛ سخنگوی ستاد کرونای
سیرجان گرفتیم وی اینگونه عنوان کرد :با
توجه به دستورالعمل ستاد ملی مقابله با کرونا
که به سازمان تبلیغات داده شده اجرا میکنیم.

مدیر کل تبلیغات استان برای اجرای این
دستورالعمل اینگونه عنوان کرد:
غالمحسین حقانی؛ مدیر کل تبلیغات استان
با اشاره به آغاز جلسات توجیهی با هیاتهای
مذهبی استان کرمان برای برگزاری مراسمات
ماه محرم گفت :طبق پروتکل های ابالغی از
سوی ستاد ملی مقابله با کرونا ،مراسم ایام محرم
امسال در فضاهای باز برگزار خواهد شد.
مدیر کل تبلیغات اسالمی استان کرمان با
تاکید برآنکه با جدیت بر نحوه اجرا پروتکلهای
بهداشتی در اماکن تحت پوشش این نهاد،
نظارت میکنیم ،اظهار کرد :در هفته گذشته
دو مسجد که پروتکلهای بهداشتی را رعایت
نکردند تعطیل کردیم .با کسی در رعایت
مسائل بهداشتی تعارف نداریم و معتقدیم اگر
سختگیریهای که ما داریم را سایر ارگانها نیز
داشتند ،اکنون باید برخی از مکانها و ادارات در
سطح استان تعطیل میشدند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در امامزادهها
نیز مراسم عزاداری ماه محرم برگزار خواهد شد؟
تاکید کرد :مراسم عزاداری اباعبداهلل الحسین
(ع) امسال در فضای باز برگزار خواهد شد.
پخش نذورات به صورت خشک

حقانی درباره پخش نذورات در این ایام نیز
عنوان کرد :به هیاتهای مذهبی توصیه کردیم
که پخش نذورات صرفا به صورت خشک بین
مردم توزیع شود و پخت و پزی در این به منظور
رعایت مسائل بهداشتی در ایام صورت نگیرد.
این مقام مسوول خطاب به مردم نیز گفت:
مردم به ویژه گروه های در معرض خطر جامعه
(افراد سالمند و کسانی که دارای بیماری های
زمینه ای میباشند) سعی کنند امسال بیشتر از
طریق فضای مجازی و صدا و سیما عزاداریها را
دنبال کرده و در فضای اجتماعی کمتر شرکت
کنند و آنهایی که هر ساله پذیرای هیاتهایی
در خانههای شان بودند ،تالش کنند مراسم
خود را در فضای باز برگزار کنند اما تاکید داریم
که این پروتکلهای بهداشتی فقط مختص
هیاتهای مذهبی نبوده و هر کسی که قصد
برگزاری مراسم عزاداری را دارد ،ملزم به رعایت
این دستورالعملها هستند.
ثبت نام در سامانه بهداشت
مدیر کل تبلیغات اسالمی استان کرمان افزود:
افرادی که قصد برگزاری مراسم ماه محرم را
دارند حتما در سامانهای که از سوی وزارت
بهداشت اعالم میشود باید ثبتنام کرده تا به
آنها ایرادی مبنی بر اینکه چرا مراسم برگزار
کردهاند گرفته نشود .حقانی امر به معروف و نهی
از منکر را یکی از رسالتهای امام حسین(ع)
دانست و ادامه داد :به هیات های مذهبی توصیه
کردهایم که در هیات داری امسال شاهد اجرای
پروتکلهای بهداشتی و تذکر دادن در باب
رعایت شیوهنامه بهداشتی باشیم.
نظارت تیم های بهداشتی
وی با ابراز امیدواری از اینکه این ویروس
منحوس به زودی از بین رود ،عنوان کرد:
کارشناسانی که پروتکلهای بهداشتی برای سایر
اماکن فعال همچون بازارها ،مطبها ،رستورانها
و  ...تدوین کردهاند همان تیمهای کارشناس
شیوه نامه بهداشتی برای اماکن مذهبی را آماده

کرده بنابراین باید به شیوهنامهها ایام محرم
همانند شیوهنامههای سایر اماکن اعتماد
کرده و به آن عمل باید کرد.
حقانی با تاکید بر اینکه سالمت مردم
همواره برای هیات های مذهبی مهم
است خاطر نشان کرد :همه دغدغه هیات
ها ،سالمتی مردم است لذا شیوهنامههای
بهداشتی که توسط پزشکان و کارشناسان
خبره نوشته شده را رعایت خواهند کرد.
در دستورالعمل ستاد ملی مقابله با کرونا
درباره برگزاری مراسم عزاداری ایام محرم و صفر
امسال ،در بخش مربوط به ضوابط اجرای این
مراسم در شهرها با توجه به روند بیماری آمده
است :کارگروه مراسم عزاداری با توجه به نکات
ذیل نسبت به مدیریت و برنامه ریزی برگزاری
مراسم عزاداری حسینیه ها ،تکایا ،مساجد و
هیات های مذهبی در کشور اقدام مینمایند:
برنامه ریزی برگزاری مراسم دارای مجوز
کارگروه بند پنج دستورالعمل صرفا در اماکن و
فضاهای باز با رعایت فاصله گذاری (از هر طرف
حداقل دو متر) و تجمعات حداقلی.
رعایت کاهش ساعات برگزاری مراسم
(حداکثر دو ساعت).
جابجایی هیاتها و دسته روی ممنوع
میباشد.
استفاده از طبل ،سنج و وسایل مشابه در
برگزاری مراسم ممنوع میباشد .بدیهی است
مراسم سینه زنی و زنجیرزنی (با زنجیر شخصی)
در محل مراسم بدون جابجایی مجاز میباشد.
ضرورت رعایت فاصله گذاری اجتماعی در
مراسم عزاداری.
استفاده از ماسک به صورت مستمر.
پیش بینی استفاده از راهکارهای جایگزین در
مناطق و شهرهایی که امکان برگزاری حضوری
مراسم وجود ندارد (با هماهنگی کارگروه
استانی).
اجرای دقیق پروتکل های بهداشتی مرتبط با

مراسم و نذورات.
تشدید نظارت بر اجرای پروتکل های
بهداشتی مرتبط با عزاداری در شهرهای دارای
وضعیت حاد بیماری توسط کمیته های نظارت
استانی و شهرستانی.
در بخش مرتبط با نذورات این دستورالعمل آمده
است :با عنایت به مخاطره جدی نسبت به توزیع
نذورات به شکل سنوات گذشته الزم است ذیل
اقدام و نظارت الزم معمول گردد:
ممنوعیت هر گونه پذیرایی در جریان برگزاری
مراسم عزاداری.
نذورات برابر نکات مندرج در دستورالعمل
بهداشتی مرتبط صرفا در قالب مواد غذایی
خشک و یا خام توزیع گردد.
برپایی هر نوع ایستگاه های صلواتی توزیع
نذورات و چای (موکب ها ،خیمه ها ،چادر و )...
در تمامی استانها و شهرستانها ممنوع است.
دریکی از تبصره های این بخش تاکید شده است
که نذورات خاصی که امکان تغییر نذر به دلیل
مسائل شرعی وجود ندارد ،با نظارت کارشناسان
بهداشتی طبخ و بسته بندی میشود .توزیع
این نذورات باید در سایر اماکن انجام شود تا از
تشکیل تجمع ،صف و تراکم جمعیت خودداری
شود.
در بخش مرتبط با بهداشت محیط این
دستورالعمل آمده است:
با عنایت به اهمیت حفظ بهداشت محیط در
محل های برگزاری مراسم سوگواری ،الزم

است نسبت به توجیه هیات امنا و متولیان امر
و مداحان مبنی بر رعایت دستورالعمل های
ضمیمه و فراهم نمودن اقالم بهداشتی ،مواد
ضدعفونی ،نصب پالکاردهای آموزشی ،توجیه
عدم حضور افراد مسن و دارای بیماری زمینه
ای ،رعایت فاصله گذاری اجتماعی ،استفاده از
ماسک ،مدیریت ساعت و زمان برگزاری و سایر
موارد ،اقدام الزم قبل از فرا رسیدن ماه محرم و
همچنین در حین ایام سوگواری ،صورت پذیرد.
 .۲مسوول برگزاری مراسم نسبت به رعایت
کامل ضوابط بهداشتی ،تعداد شرکت کنندگان،
زمان برگزاری و رعایت نکات مرتبط با پذیرایی
متعهد بوده و الزم است به شیوه مناسب اطالع
رسانی و توجیه صورت پذیرد.
 .۳مراسم صرفا در اماکن و فضاهایی دارای مجوز
از سازمان تبلیغات اسالمی برگزار شود.
در این دستورالعمل همچنین وظایف دستگاه
هایی مانند وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی،سازمان تبلیغات اسالمی ،شورای
سیاست گذاری ائمه جمعه و جماعات ،مدیریت
حوزه های علمیه ،دفتر تبلیغات حوزه علمیه،
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،سازمان
صدا و سیما ،نیروی انتظامی ،دادستانی کل
کشور،سازمان بسیج ،وزارت صنعت ،معدن و
تجارت ،وزارت آموزش و پرورش ،وزارت ورزش
و جوانان ،وزارت کشور (کمیته امنیتی ،اجتماعی
و انتظامی) ،ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا
و رسانهها تشریح شده است.

معاون مدیر کل امور مالیاتی استان کرمان و مدیر حسابرسی شهرستان سیرجان خبر داد:

روز شنبه اول شهریور؛ آخرین مهلت تسلیم اظهار نامه های مالیاتی
محمد خواجویی – معاون مدیر کل امور مالیاتی استان کرمان و مدیر
حسابرسی شهرستان سیرجان آخرین مهلت تسلیم اظهار نامه های
مالیاتی را طبق اطالعیه ذیل اعالم نمود:
بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده ( )100اصالحی مصوب  94/4/31قانون
مالیاتهای مستقیم و با توجه به بند (ه) تبصره  8قانون بودجه سال 98
و مصوبات ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و به منظور تکریم مودیان و
تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی رویه در تعیین مالیات عملکرد

سال  98برخی از صاحبان مشاغل گروه اول ماده  2آیین نامه اجرایی

مودیان عزیز در فرصت اندک باقیمانده ،نسبت به تسلیم اظهار نامه خود

موضوع ماده  95قانون فوق مودیان محترم مالیاتی می توانند تا روز شنبه

اقدام نمایند .ضمنا مودیان حقوقی تا پایان شهریور ماه مهلت دارند

 1399/06/01با مراجعه به معاونت مالیاتی سیرجان نسبت به تسلیم اظهار
نامه خود اقدام نمایند .در این مدت همکــاران اینجانــب تا ساعت 19
( 7عصر) بصورت یکسره در محل کار خود حاضرند و پاسخگوی مودیان
عزیز مالیاتی می باشند .در صورت عدم تسلیم اظهار نامه مالیاتی ،مودیان
مشمول جریمه سنگین غیر قابل بخشودگی خواهند شد .توصیه میکنم

بخش دندانپزشکی درمانگاه خیریه فاطمیـه واقع
در خیابان امیر کبیـر بازگشایی شـد

با رعایت پروتکل های بهداشتی

اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم نمایند .مودیان محترم از فرصت پیش
آمده جهت خود اظهاری و قطعی شدن مالیات سال  98خود استفاده
نمایند .در پایان از مودیان گرامی درخواست می گردد هنگام مراجعه به این
معاونت  ،نکات کامل بهداشتی (ماسک و سایر موازین) را رعایت نمایند.

از تعدادی فروشنده آقا و خانم با سابقه
فروشندگی جهت همکاری در
لوازم خانگی توس چینی دعوت به عمل می آید.
مراجعــه حضــوری
بلوار سیدجمال ،نرسیده به مشعل گاز

از دو نفر همکار خانم (مجرد)
جهت همکاری پاره وقت در
عکاسی دعوت به عمل می آید.
(در صورت نیاز آموزش داده می شود)
0913 345 5542

قالــی محلــی
دستبـافسیرجانی

یک منزل مسکونی گنبدی نیمه کاره
 3قصبی واقع در انتهای ولیعصر،
کوچه روبروی گاوداری خلیلی زیر قیمت
کارشناسی به فروش می رسد.
0913 379 6004

شما را خریـداریم.

09917665969

جناب آاقیان حاج جواد حسام
و حاج غالمعلی اسدی

مصیبـت وارده را به شما و خانـواده محترمتان تسلیت

عرض نموده ،از درگـــاه احدیـت برای آن مرحومـه،

علو درجات و برای عموم بازماندگان صبر مسئلت داریم.

هیئت مدیره  ،مدیرعامل و کارکنان
شرکت تعاونی پستــه سیرجان

« فروش خانه باغ »

باغ میوه بزرگ در منطقه چهارگنبد
( روستای پل پروست)
به همراه یک ساختمان دو خوابه ( 80متری)

به قیمت کارشناسی به فروش می رسد.
باغ به مساحت حدود  100قصب و در جای دنج واقع

شده است .دارای  200اصله انواع درختان میوه از
قبیل :آلبالو،زردآلو،سیب ،انجیر ،انگور ،گیالس و گردو
( درخت گردو 40سال به باال) می باشد.

0913 247 6785

