نحوه برگزاری
امتحاناتدیماه
تمامی دوره های
تحصیلی

ایسنا :نحوه برگزاری امتحانات دی ماه برای همه دورههای تحصیلی از سوی مدیرکل آموزش و
پرورش استان کرمان اعالم شد و بر اساس آن برخی پایهها امتحان برخط (آن الین) و برخی دیگر
امتحان حضوری با رعایت شیوه نامه های بهداشتی خواهند داشت .اسکندری نسب گفت :طبق شیوه
نامه ابالغی و ارسالی به آموزش و پرورش سراسر استان ،برای همه دوره های تحصیلی در شرایطی
که امکان حضور فیزیکی دانش آموزان فراهم باشد ،ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ،مطابق
آیین نامههای مربوطه دورههای تحصیلی و با رعایت کامل شیوه نامههای بهداشتی انجام می گیرد.

خبر

گفتارنو :معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان گفت :مراسم سالگرد سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی با حضور جمعیت در
مرکز استان ،زادگاه ایشان و شهرهای دیگر برگزار نخواهد شد.بصیری بیان داشت :ملت ایران عشق و ارادت خود به سردار دلها را در مراسم
تشییع پیکر مطهر ایشان نشان دادند و آرزو داشتیم در سالگرد شهادت ایشان نیز میزبانی حضور میلیونی ملت ایران میبودیم.وی ادامه داد:
به دلیل شیوع ویروس کرونا و تالش کادر درمان در کنترل بیماری کرونا ،در سالگرد سردار دلها هیچگونه مراسم مردمی و پذیرش زائر و
مسافری برای برنامههای سالگرد نخواهیم داشت.وی گفت :از طرف فرماندهی سپاه به فرماندهان سپاه سراسر کشور و از طرف وزارت کشور به
استانداران نامههایی مبنی بر اقناع سازی مردم و درخواست از آنها برای عدم حرکت کاروانی و فردی به سمت استان کرمان ارسال شده است.
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غصه مردم و قصه ناتمام اختالف مرزی سیرجان-نیریز

ممنوعیتهایسفرتغییرکردهاست؟
گفتارنو :با گذشت یک ماه از اجرای طرح محدودیت تردد بین
مراکز استانها و جریمه خودروها با هدف قطع زنجیره ویروس کرونا،
همچنان این سوال پرسیده میشود که سفر با خودرو شخصی ممنوع
است؟
به گزارش ایسنا ،سخنگوی ناجا روز دوشنبه ( ۶دیماه) گفته سفر
با خودرو شخصی به طور میانگین  ۳۰درصد در مقایسه با مدت
زمان مشابه سال گذشته کاهش داشته است .طبق گزارشهای نیروی
انتظامی ،در جمعه برفی پنجم دیماه ۲۷ ،هزار و  ۱۱۷خودرو به
مبدأ خود برگشت داده شدهاند و از سفر آنها جلوگیری شده است.
همچنین  ۴۵هزار و  ۳۲۵پیامک برای رانندگانی که به مصوبات ستاد
مبارزه با کرونا توجه نکردهاند ،فرستاده شده و  ۵۳هزار و  ۳۹راننده
هم تذکر شفاهی گرفتهاند .در همان یک روز ۱۴ ،هزار و  ۷۲خودرو
در مناطق نارنجی جریمه شدهاند.
بر اساس آخرین تحلیلهای ستاد ملی مقابله با کرونا ،در حال حاضر
 ۱۰۸شهرستان در وضعیت نارنجی و  ۳۴۰شهرستان در وضعیت زرد
قرار دارند و تعداد شهرهای قرمز به صفر رسیده است .با این حال،
طرح محدودیت تردد بین مراکز استانها و جریمه خودروها با ورود
به زمستان تمدید شده است ،یعنی همچنان سفر با خودرو شخصی
محدود بوده و مشمول جریمه میشود .مبلغ جریمه طبق آخرین
اعالم قرارگاه عملیاتی مدیریت کرونا ،در شهرهای نارنجی و زرد تا
۵۰۰هزار تومان تعیین شده است.
رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا نیز با
این تغییرات ،درباره آخرین وضعیت محدودیتهای اعمالشده
برای ترددهای بین شهری گفته است :در شهرهای گروه زرد ورود
خودروها با پالک غیربومی و خروج خودروها با پالک غیربومی با
یک استثنا بدون مانع است .استثنای تردد در شهرهای زرد مربوط
به خودروهایی است که پالک بومی شهرهای گروه نارنجی را دارند.
این پالکها (گروه نارنجی) مجاز به تردد در هیچیک از شهرهای
کشور نیستند.
به عنوان مثال اگر خودرویی دارای پالک متعلق به شهری با وضعیت
نارنجی باشد نه اجازه خروج از آن شهر را دارد و نه اجازه ورود به
شهر دیگر و بدیهی است که در صورت مشاهده چنین خودروهایی،
دوربینها و ماموران نسبت به اعمال قانون اقدام خواهند کرد.
محدودیت برای سفرهای گروهی و با وسایل نقلیه عمومی نیز همانند
گذشته است و طبق آخرین مصوبه کمیته عالی نظارت بر اجرای
پروتکلهای بهداشتی ستاد مدیریت کرونا ،وسایل نقلیه عمومی از
جمله اتوبوس ،قطار ،هواپیما و اتوبوسهای دریایی همچنان باید با
 ۶۰درصد ظرفیت مسافر بپذیرند و از پذیرش مسافران مبتال به
ویروس کرونا خودداری کنند.

خـبــــر
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مراسم مردمی و پذیرش مسافر در سالگرد شهادت سردار سلیمانی نخواهیم داشت

خبــر

چوب اختالف مرزی بر سر اهالی منطقه
رضا طال بیگی

از اولین تصمیم الحاق روستاهای سیرجان به نیریز ،سال
 ۱۳۷۲اولین طومار اعتراضی مردم روستاهای سیرجان
به وزارت کشور بیش از  ۲۵سال می گذرد (یعنی دولت
هاشمی دولت خاتمی دولت احمدی نژاد دولت روحانی).
اوج درگیری ها سال  ۱۳۷۸بود مردم معترض منطقه مجبور
شدند گروه گروه به وزارت کشور و مجلس شکایت برند.
عدهای از زنان و مردان از سوی شهرستان نیریز بازداشت
و زندانی شدند.
هنوز مردم این روستاها در شعله آتش بی تدبیری مسووالن
می سوزند مشکالت مردم این روستاها روز به روز افزون می
گردد .حاکمیت دوگانه به سرگردانی مردم در حل مشکالت
افزوده است.
خدمات مخابراتی این روستاها از طرف نی ریز تامین می
شود شوربختانه امروز با مشکل ارتباطی و مخابراتی روبرو
هستند .نه همراه اول نه ایرانسل ،اینترنت را پشتیبانی
نمیکنند ،مردم در دوران کرونا جهت تحصیل فرزندان با
مشکالت زیادی روبرو هستند .سالها پیش آب منطقهای
سیرجان بدون هیچ درایت و مقاومتی پروندههای آب موتور
پمپ های کشاورزی روستاهای سیرجان را به استان فارس
منتقل کرد.
گل گهر که از سالهای  ۱۳۴۸چاه آب مصرفی خود را در
منطقه حفر کرده بود ،نیاز به مجوز از استان فارس دارد.
برق رسانی به روستاها که در سالهای  ۱۳۷۸با حضور
همزمان دو شهرستان سیرجان و نیریز آغاز شد .با بازداشت
و مصادره اموال برق شهرستان سیرجان ،نیاز برق رسانی
توسط شهرستان نی ریز انجام گردید اما مردم روستا جهت
توسعه فعالیت های روستایی شدیدا به برق سه فاز نیاز دارند.
بعد از تالش های مردم و مسووالن سیرجان پس از بیست
سال ازشروع اختالف مرزی مجددا ً این روستاها به سیرجان
ملحق شدند شوراها و دهیاری ها رسماً در سیرجان آغاز به
کار کردند اما به سبب عدم پیگیری گروههای کارشناسی
تقسیمات کشوری در وزارتخانه و استان و شهرستان
مشکالت همچنان پابرجا ماند و از نظر سیستم اداری آب

مدیر روابط عمومی شهرداری سیرجان
بر مناسبسازی شهر در سالگرد شهادت
سپهبد سلیمانی تأکید کرد؛

فضاسازی ویژه شهر سیرجان
به مناسبت ایام فاطمیه و دهه بصیرت

از آب تکان نخورد مردم مضطرب زندگی روزمرهشان ،در
این سال های اختالف مرزی خدمات آموزش و پرورش،
شرکت تعاونی عشایری ،آب روستایی به فعالیت خود از
طرف سیرجان ادامه دادند .دستگاه قضایی و امنیتی که
مدتی بالتکلیف بود رسماً به شهرستان سیرجان واگذار شد
و امنیت حاکم گردید.
جاده های روستایی شدیدا ً نیاز به آسفالت و مرمت دارند.
سختی تردد در این روستاها کار و فعالیت کشاورزی و
دامداری را مختل کرده است جهت توسعه دامپروری و
کشاورزی مردم این روستاها نیاز به مجوزهای قانونی دارند.
اخیرا ً اسناد و امالک منطقه در سیستم اسناد و امالک
نیریز فارس تعریف شدهاند ،مردم سرگردان اسناد ملکی خود
هستند سوابق اسناد ثبتی در سیرجان می باشند و هیچ گونه
سابقهای در شهرستان نیریز موجود نیست.
منابع طبیعی شهرستان سیرجان جهت مجوز های قانونی
فعالیت در این روستاها فقط با اداره ثبت سیرجان همکاری
می کند چرا که این روستاها تک به تک از سالهای ۱۳۲۸
در سیرجان ثبت داده شدهاند .با روی کار آمدن سیستم
یکپارچه ادارات مردم این روستاها به سبب حاکمیت دوگانه
قادر به زندگی نیستند و با مشکالت تاریخی و کنونی زیادی
روبرو هستند ،محیط زیست و منابع طبیعی جهاد کشاورزی
و دامپزشکی سیرجان در صورتی می توانند همکاری کنند
که ادارهی ثبت پای کار باشد.
عدم توسعه روستایی فعالیت های دامپروری صنعتی
و کشاورزی مدرنیزه و عدم توجه به صنایع دستی سبب
مهاجرت مردم این روستاها به شهرستان سیرجان شده
است ،خطری که مسوولین سیرجان باید جدی بگیرند.
رشد جمعیت و بیکاری جوانان تحصیل کردهی این روستاها
را نباید نادیده گرفت .آتشی که سالها چشم طمع مسوولین
شهرستان نیریز به معدن سنگ آهن گل گهر دوختهاند.
دامن مردم را گرفته است .نکته قابل توجه در این است که
فقط پشتکار و جدیت استاندار کرمان و فرماندار سیرجان و
نماینده شهرستان در مدت کوتاه عمر دولت روحانی شاید
گرهای از مشکل بگشاید و اال این مشکالت به یادگار به دولت
بعدی منتقل خواهد شد.

مدیر روابط عمومی شهرداری سیرجان در آستانه نزدیک شدن به
سالگرد شهادت سردار دلها ،بر انجام اقدامات الزم برای مناسبسازی
شهر و جدیت مدیران اجرایی شهرداری بر آمادهسازی شهر تأکید کرد.
مدیر روابط عمومی شهرداری سیرجان نیز با اشاره به اینکه
ورودی های شهر باید مناسبتر باشد و فضای سالگرد شهادت
سردار را تداعی کند ،افزود :بیلبوردها و تبلیغات شهری در حال
نصب که امیدواریم فضاسازی شهری در خور سردار دلها باشد.
مهندس قلیچ خانی پیشنهاد داد :با توجه به فرا رسیدن
ایام فاطمیه ،تبلیغات شهری عالوه بر اطالعرسانی،

حاوی پیامهایی از فرهنگ ایثار و شهادت باشد.
به گزارش واحد خبر و امور رسانه مدیریت ارتباطات شهرداری
سیرجان ،رضا قلیچ خانی با اشاره به فرارسیدن ایام فاطمیه
و تقارن آن با دهه بصیرت ،اظهار داشت :با بیان اینکه
فضاسازی و تبلیغات محیطی به مناسبت ایام فاطمیه و دهه
بصیرت در شهر سیرجان به صورت ویژه رقم خواهد خورد.
مدیر روابط عمومی شهرداری سیرجان با اشاره به فرا رسیدن
ایام فاطمیه و سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم
سلیمانی در همین ایام اظهار داشت :با توجه به جایگاه واالی

در پانزدهمین جشنواره ملی روابط عمومی؛
درخشش روابط عمومی شرکت جهان فوالد سیرجان در با کسب  8عنوان برتر
به گزارش انجمن متخصصان روابط عمومی پانزدهمین جشنواره ملی انتشارات
روابطعمومی در مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی با حضور جناب
آقای دکتر محمد خدادی معاون امور مطبوعاتی و اطالعرسانی وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی و جناب آقای دکتر حسین امامی رئیس انجمن متخصصان
روابطعمومی ایران در تهران برگزار گردید و از جناب آقای مسعود میرمحمدی
مدیر حوزه مدیرعامل،روابط عمومی وامور بین الملل شرکت جهان فوالد سیرجان
به خاطر کسب  8عنوان برتر در قسمت های مختلف جشنواره تجلیل گردید
کسب رتبه های متعدد در بخش های مختلف پانزدهمین جشنواره ملی انتشارات
روابطعمومی از جمله نشریه داخلی رتبه اول  -وب سایت رتبه دوم  -بروشور رتبه
دوم  -تیزر رتبه دوم  -پوستر رتبه سوم -عکس رتبه سوم  ،شایسته تقدیر در بخش
کلیپ و انتخاب آقای علی ارجمند رئیس روابط عمومی و امور بین الملل شرکت
جهان فوالد سیرجان به عنوان کارشناس برتر کشوری حوزه انتشارات و روابط
عمومی به انتخاب داوران پانزدهمین جشنواره ملی انتشارات روابطعمومی از جمله
این موفقیت ها است.

سردار شهید سلیمانی ،در فضاسازیها و برنامههای فرهنگی
در شهر سیرجان به این دو مناسبت باید توجه ویژه شود.
وی همچنین به فرارسیدن دهه بصیرت از نهم تا نوزدهم
دی اشاره کرد و گفت :الزم است برای تبیین و تشریح
آن اقدامات الزم در فضاسازیهای شهری لحاظ گردد.
قلیچ خانی با اشاره به مطرح شدن تمام این مناسبتها در کمیته
فرهنگی شهرداری و شکل گرفتن کارگروه محتوایی ،افزود :برای
تمام این موضوعات محتوای مناسب تولید و در قالبی هنرمندانه
تصویرسازی شده است.

تقدیر مجمع خیرین سالمت کشور از شرکت جهان فوالد سیرجان

دیدار دکتر غنیان معاون امور استان های مجمع خیرین
سالمت کشور با مدیرعامل شرکت جهان فوالد سیرجان
ظهر امروز یکشنبه هفتم دی ماه آقای دکتر غنیان
معاون امور استان های مجمع خیرین سالمت کشور،
با حضور در دفتر شرکت جهان فوالد سیرجان ضمن
تقدیر و تشکر فراوان از جناب آقای مهندس علی
عباسلو مدیر عامل مجتمع جهان فوالد سیرجان با
اهدای لوح از حمایتهای این شرکت از مجمع خیرین
سالمت در شهرهای سیرجان و بردسیر تجلیل کردند
ایشان افزودند که این لوح در راستای حمایت ها و
مساعدت های ویژه جناب آقای مهندس علی عباسلو
مدیر عامل شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان از
طرح های بهداشتی و درمانی مجمع خیرین سالمت
شهرستان های سیرجان  ،بردسیر و کشور بوده و همچنین کمک
های بسیار خوب در شرایط کرونا ازجمله تامین اکسیژن رایگان
بیمارستان های سیرجان ،خرید دستگاه های ونتیالتور ،خرید بای
پپ و سی پپ ،پالس اکسی متر ،تب سنج لیزری و تامین ماسک
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مجتمع جهان فوالد سیرجان آرزوی سالمتی و توفیق روز افزون
نمودند.

گواهینامــه رانندگـی پایــه دوم
بنام رضوان لشکری فرزند عباس
به شماره ملی 2991822864
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
یابنده با شماره 09133775389
تماس حاصل نموده و مژدگانی دریافت نماید

مجوز حمل اسلحه ساچمه زنی تک لول
نخجیر ،کالیبر  ،12به شماره 012307094

نق

د و اقساط

ساخت ایران بنام سینا اسالمی
مفقود گردیده و
از درجه اعتبار ساقط می باشد

