دانشگاههایاستان
کرمان مجاز به ثبتنام
حضوریدانشجویان
جدیدنیستند

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان گفت :دانشگاههای استان کرمان مجاز به ثبتنام
حضوری دانشجویان جدید نیستند و باید ثبت نام دانشجویان نو ورود در تمامی دانشگاهها به
صورت مجازی باشد .بصیری گفت :دانشگاهها فقط میتوانند آزمون جامع دوره دکتری به شکل
حضوری و با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی برگزار کنند .وی ادامه داد :دانشجویان مقاطع
تحصیالت تکمیلی می توانند جلسات دفاع خود را با حداقل افراد و با رعایت شیوه نامه بهداشتی و
بدون پذیرایی برگزار کنند و بقیه دانشگاهها تماما باید به شکل غیرحضوری باشد.
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فردای کرمان :معاون بهداشتی دانشگاه علومپزشکی کرمان با بیان اینکه شمار بیماران کرونا در استان افزایش چشمگیری پیدا
کرده و روند همچنان صعودی است ،اعالم کرد« :هفت شهرستان استان کرمان در وضعیت سیاه قرار دارند و مابقی شهرهای استان
در وضعیت زرد ،نارنجی و قرمز هستند» .وی گفت :متاسفانه شاهد روند صعودی ابتال به کرونا و مرگومیر در استان کرمان هستیم
و در برخی روزها بیش از  ۲۰نفر در استان کرمان بهدلیل ابتال به کرونا جان خود را از دست میدهند که بسیار جای تاسف دارد».
وی با بیان اینکه امیدواریم محدودیتها در کنترل شیوع بیماری مفید باشد ،تصریح کرد« :پیشبینی میکنیم که آذرماه سختی
در پیش داشته باشیم».

در جلسه شبانگاهی شورای شهر سیرجان مطرح شد؛

پلیس فتا کرمان :فروش دارو در شبکه های

ترمیم سنگفرشی که ۱۸سال است زمین مانده

اجتماعی ممنوع است

ایرنا :رییس پلیس فتا استان کرمان گفت :فروش
هرگونه داروی مجاز و غیرمجاز در فضای مجازی و
شبکههای اجتماعی ممنوع است و شهروندان نیاز اقالم
بهداشتی و دارویی خود را از مبادی مجاز و قانونی تهیه
کنند تا در دام شیادان اینترنتی قرار نگیرند.
به گزارش ایرنا ،سرهنگ امین یادگار نژاد افزود :این
روزها با شیوع موج سوم بیماری کرونا و شروع فصل
پاییز ،استفاده از اقالم بهداشتی در راستای پیشگیری
از انتشار ویروس کرونا نزد شهروندان افزایش یافته
و امکان تهیه و خرید انواع و اقسام این محصوالت
بهداشتی توسط مردم در فضای مجازی فراهم شده
است.
وی بیان کرد :اخیرا مشاهده شده برخی کالهبرداران
سایبری با سو استفاده از شرایط خاص موجود در
بین شهروندان و ناآگاهی برخی کاربران اقدام به
فروش بستههای اقالم بهداشتی تقلبی و فاقد مجوز
با قیمتهای ارزان در برخی کانالها و گروههای
شبکههای اجتماعی میکنند.
رییس پلیس فتا استان کرمان تاکید کرد :هرگز به
افرادی که در شبکههای اجتماعی اقدام به تبلیغات
فروش اقالم و بستههای بهداشتی میکنند اعتماد
نکنید زیرا بیشتر بستهها تقلبی و فاقد مجوزهای
مربوطه هستند.
وی تصریح کرد :تولید و عرضه محصوالت دارویی و
بهداشتی باید با مجوز و تایید وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی و تحت نظارت سازمان غذا و داروی
کشور باشد.
سرهنگ یادگار نژاد با هشدار به کالهبرداران سایبری
اظهار داشت :بر اساس قانون خرید و فروش محصوالت
دارویی در فضای مجازی عملی مجرمانه است و این
پلیس با قانون شکنانی که در فضای مجازی اقدام به
تبلیغ و فروش کاال به صورت غیرقانونی میکنند ،برابر
قانون رفتار خواهد کرد.
وی از شهروندان خواست ،هشدارهای پلیس فتا را
جدی بگیرند و در صورت مواجه با موارد مشکوک و یا
نیاز به اخذ مشاوره و راهنمایی با مراجعه به بخش مرکز
امداد و فوریتهای سایبری پلیس فتا از طریق سایت
رسمی پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir
از خدمات آنالین و بر خط این پلیس بهر ه مند شوند.
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وضعیت سیاه کرونایی در 7شهرستان استان

معظمه صادقی نژاد

طرحی که به گفته مسوولین شهری  ۱۸سال
قرار است اجرایی شود و همه فرمانداران
سیرجان در بحث و جدال آن بودهاند و حاال
در شورای پنجم مطرح گردیده است .این بار
تمامی مسوولین دخیل در این موضوع به جز
مسوولین اداره اوقاف گرد هم جمع آمدند تا
راهکاری نه در حد حرف و حدیث بلکه به عمل
برای آن بیاندیشند .در جلسه علنی سه شنبه
شب شورای اسالمی شهر سیرجان با حضور
نمایندگان فرمانداری ویژه سیرجان ،شهرداری،
شورای شهر ،میراث فرهنگی و اتاق اصناف
باز هم پیرامون احیای کف بازار سیرجان به
گفتوگو نشستند .در این جلسه ابوذر زینلی؛
رییس شورای اسالمی سیرجان گفت :طرح
احیای کف بازار باید به زودی سه فوریتی بین
فرمانداری ویژه سیرجان ،شهرداری سیرجان و
اداره میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی
سیرجان منعقد گردد .در تصمیم گیریها اتاق
اصناف و سازمان اوقاف و امور خیریه دخیل
نیستند و بنا به مشکالت پیش آمده برای
صنوف در این  ۹ماهی که درگیر مقابله با کرونا
هستیم ،یک چهارم سهم اصناف در جهت این
ترمیم بر عهده شهرداری سیرجان خواهد بود
و صنوف معاف مالی هستند .تا کاسبان بیش
ازین متضرر نشوند.
بودجه این طرح در دست فرمانداری ویژه
است و فقط همت مسوولین اجرایی را می
طلبد وی افزود :پیشنهاد من این است که
به خاطر کمبود وقت و تعلل نداشتن در این
موضوع به صورت دستور کاری جلو برویم و
تا دوشنبه هفته آتی تفاهم نامه امضا شود و
به شورای شهر برنامه زمانبندی شده بدهند.
در تاکید صحبتهای زینلی ،اسماعیل
خواجویی رییس شورای شهرستان نیز افزود:

از دوره دوم شورای شهر سیرجان بحث ترمیم
سنگفرش بازار مطرح شده است و جلساتی
همین شکلی انجام نشده است .سال  ۹۴با
حضور علیرضا رزم حسینی استاندار وقت کرمان
تفاهم نامهای چهار جانبه بین فرمانداری،
شهرداری ،اوقاف و اداره میراث فرهنگی بسته
شد ،قرار بر این بود که طرح جامع آن از سوی
میراث آماده شود .آن زمان هر یک از ارگان
های مسوول موظف بودند که  ۳۰۰میلیون
تومان برای این امر تخصیص کنند .اما کاری
انجام نشد و سرمایه مردم در حال هدر رفتن
است چون میدانیم  ۳۰۰میلیون سال  ۹۴با
سال  ۹۹ارزش یالی متفاوتی دارد .باید بگویم
با بگم بگم به جایی نمیرسیم.
حسن خدامی پور؛ رییس کمیسیون فرهنگی
شورای شهر سیرجان با عنوان منحصربه فرد
بودن بازار دوقلوی سیرجان در کشور و اهمیت
موضوع ترمیم آن به سایر آثار تاریخی سیرجان
نیز اشاره کرد و گفت :اگر در قبال میراث
فرهنگی شهر کوتاهی کنیم از بین میروند هر
ساله در فصل بارندگی شاهد مشکالت کف بازار
هستیم و توقع می رود یخدان های دوقلو از
سازمان اوقاف و امور خیریه اجاره شوند و با
تعامل شرکت های صنعتی و معدنی گل گهر
تغییر کاربری داده و برای مصارف فرهنگی شهر
استفاده گردند .در ادامه این جلسه تریبون به
علی نژاد بیگلری معاون عمرانی فرمانداری
سیرجان داده شد.
وی گفت :اداره میراث فرهنگی تا به االن کاری
نکرده است و در بحث مسجد جامع فقط ناظر
بود  .برای طرح احیای بازار ما نیاز به طرح و
نقشه داریم که باید توسط میراث تهیه و تایید
گردد .فرمانداری ویژه سیرجان از نظر بودجه
مشکلی ندارد و این بودجه از گل و گهر تامین
شده است .در حال حاضر  ۵۰۰میلیون تومان
برای شروع احیای بازار در حساب فرمانداری

است و در کل برای احیای بازار ،کاوش سایت
قلعه سنگ ،بادگیر چپقی و غیره  ۲میلیارد و
 ۹۰۰میلیون تومان برای شهرداری سیرجان
و نیز سه میلیارد و  ۲۰۰میلیون تومان برای
اداره میراث فرهنگی در نظر گرفته شده است.
محمود اسدی رییس اتاق اصناف ایران در
نمایندگی سیرجان در باب این مهم با لحنی
انتقادی گفت ۱۸ :سال است که ریاست
اتاق اصناف را بر عهده دارم و در دوره همه
فرمانداری ها وقت مطرح بوده است .کاسبان
ما نه ماه به خاطر این ویروس تابع نظرات ما
متضرر شدند
 .اما اگر قرار است کاری انجام شود به ضرر بیش
از این کاسبان نباشد و هر کسی طبق قرارداد
جلو نرفت تنبیه شود .می دانید که دولت
به هیچ یک از تعهدات خود در قبال اصناف
متضرر عمل نکرده است و با همه احترامی که

به آقای جعفری قایل هستم بفرمایید میراث
کجا چه کار مثبتی انجام داده است و چرا این
سه میلیارد و  ۲۰۰میلیون تومان را به داخل
بازار تزریق نمی کنید .وضع بازار خراب است
آقایان پس با دقت پیش روید که مشکلی اضافه
نشود .بعد از اینکه همه حاضرین توپ را به
زمین اداره میراث فرهنگی انداختند نبی اهلل
جعفری رییس اداره میراث فرهنگی سیرجان
در دفاع گفت :اداره ما یک اداره بدون امکانات
است که اگر شهردار محترم نبودند مکانی را
نیز برای پاسخگویی به ارباب رجوع نداشتیم.
آن زمانی که گفتید قرار بوده هر ارگان ۳۰۰
میلیون تومان بابت ترمیم دهد تنها دستگاهی
که جذب بودجه کرد میراث بود.
تامین اعتبار اداره میراث بر عهده فرمانداری
است که در حال حاضر اعتبار آن صفر است
و ما از گلگهر پولی ندیدیم حتی برای مسجد

اعظم نیز  ۱۰۰میلیون تومان هم از معدن به
ما نرسیده است .حال بگویید من بدون بودجه
کدام پیمانکار را سر کار بیاورم چه توقعی دارید
دوستان ۳۰ ،سال است در این شهر هیچ قدمی
برای میراث این شهر برداشت نشده است و
حال چگونه بدون اعتبار کار کنم در اواخر این
جلسه رضا سروش نیا شهردار سیرجان گفت
مشکالت بازار فقط مختص عملکرد مسوولین
نیست .کاسبی که خودش حاضر نیست یک
کپسول آتش نشانی برای مغازه خود تهیه کند،
قصابی که آشغال گوشت خود را رها میکند و
کاسبان افغانی که در حق مردم این شهر جفا
می کنند و بهداشت فردی رعایت نمیکنند که
کم هم نیستند و حدود  ۲۰درصد از کاسبان
بازار را افغانستانی ها تشکیل داده اند .پس
مشکالت بازار فقط به سنگفرش آن ختم نمی
شود.

شهردار سیرجان خبر داد:

شروع عملیات آسفالت ریزی خیابان سپاس در شهرک آب
شهردار سیرجان اظهار کرد:
موضوع آسفالت یکی از
دغدغههای همیشگی مردم
بوده که در این راستا عملیات
بهسازی ،آسفالت ریزی خیابان
سپاس به منظور خدمت رسانی
بیشتر به شهروندان و اهالی
شهرک آب در حال انجام می
باشد

که آسفالت ریزی این مسیر
با  360/000/000تومان هزینه
انجام می شود .وی در ادامه
طول این خیابان را  3430متر
اعالم کرد.
سروش نیا عنوان کرد :در پاسخ
به مطالبه شهروندان ساکن در
شهرک آب بر اساس اولویت
بندی سطح معابر ،آسفالت

عملیات زیرسازی و آسفالت
ریزی خیابان سپاس در شهرک
آب شروع شد .به گزارش واحد
خبر و امور رسانه مدیریت
ارتباطات شهرداری سیرجان
این خبر را دکتر رضا سروش
نیا شهردار سیرجان اعالم کرد
و گفت :خیابان سپاس ورودی
شهرک آب محسوب می شود

خیابانها را انجام و همچنان
این اقدامات ادامه دار خواهد
بود.
وی اضافه کرد :خیابانها از
جمله تأثیرگذارترین عناصر
شهری در زندگی روزمره
شهروندان است و از اهمیت
ویژهای برخوردارند و بیشترین
تعامالت اجتماعی در خیابانها

صورت میگیرد به همین
دلیل نبود آسفالت مناسب
و وجود چالهها در روحیه
شهروندان تأثیر منفی گذاشته
و سالمت عمومی جامعه مورد
توجه شهرداری است که با
برنامهریزی سعی در گسترش
مقوله آسفالت در سطح شهر را
داریم.

پــدر بود گنجینه ای از صفـــــا
شبـی رفت اما به سوی خــــــدا
ضمن تقدیر و تشکر از کلیه سروران گرانقدر ،دوستان و آشنایانی که
در مراسم تشییـع ،تدفین و ترحیم شادروان ؛

حاج محمدحسن عبدالهی

(پیشکسوت ورزش)

شرکت نمودند .به اطالع می رسانیم مراسـم خاکبندان آن مرحوم عصر جمعه  23آبان از ساعت  3لغایت 4/5
برگزار می شود .ساعت حرکت 3 :بعد از ظهر از خیابان دهخدا شمالی ،کوچه  ،13منزل آنمرحوم به سمت آرامستان
عدم حضور شما سروران گرامی بدلیل شرایط موجود ،قابل درک است

خانواده های؛ عبدالهی و سایر بستگـــان
آگهی فقدان سند مالکیت

خانم نسرین علیخانی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره  123سیرجان مدعی است که سند مالکیت شش دانگ پالک
 2827فرعی از  2310اصلی واقع در بخش  35کرمان بنام خانم نسرین علیخانی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده که به علت
جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت ،مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا
هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت  10روز از تاریخ انتشار روزنامه ،گواهی اعتراض
خود را به این اداره تسلیم دارد .در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی ،سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر
خواهد شد 799 .م الف تاریخ انتشار :روز چهارشنبه 1399/08/21

محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای جواد غضنفرپور با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره  46سیرجان مدعی است که سند مالکیت شش دانگ پالک 3
فرعی از  5063اصلی واقع در بخش  36کرمان بنام آقای جواد غضنفرپور ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده که به علت جابجایی
مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت ،مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس
مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت  10روز از تاریخ انتشار روزنامه ،گواهی اعتراض خود را به
این اداره تسلیم دارد .در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی ،سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.
 798م الف تاریخ انتشار :روز چهارشنبه 1399/08/21

محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

جناب آاقی
حاج حسن خدامی پور

معدن مس تخت گنبد
جهت تکمیل کادر واحد مالی
از  2نفر حسابداربا مدرک
لیسانس حسابداری و

با نهایت تاسف درگذشت عموی بزرگوارتان را به شما و خانواده

 3سال سابقه کار مرتبط

محترم تسلیت عرض نموده ،از خداوند متعال شادی روح آن
مرحوم و صبر و سالمت بازماندگان را مسئلت می نماییم.

اعضای شورای اسالمی شهر سیرجان

دعوت به عمل می آورد.
 -09103276740عسکری

فروش ،نصب ،سرویـس،شارژ گاز و لولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید  -روبروی فروشگاه افق کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
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نق
د و اقساط

