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سیرجان خبر: سخنگوی ستاد مقابله با کرونای سیرجان از تغییر رنگ وضعیت بیماری کرونا در سیرجان از زرد 
به نارنجی خبر داد. دکتر محمد موقری پور با اشاره به اینکه شهرستان های کرمان، رفسنجان و شهربابک از استان 
کرمان نیز نارنجی شده اند، گفت: متاسفانه آثار سفرهای نوروزی همشهریان به استان های پرخطر و کاهش رعایت 
موارد بهداشتی از جمله کاهش ماسک زدن موجب شد در چند روز اخیر البته همزمان با سراسر کشور، تعداد 
بیماران سرپایی و بستری کرونا در سیرجان هم افزایش یابد وی بیان کرد: شهروندانی که تازه از سفر بر می گردند، 

تا چند روزی خود را در خانه قرنطینه کرده و اگر عالیم بیماری در آنها ظهور کرد به دیگران منتقل نکرده باشند.

اعالم وضعیت 
نارنجی کرونا
 در سیرجان

تحقق قرارداد درآمد غیرشهریه ای معادل شهریه دانشجویان در دانشگاه آزاد
دانشجو: علی یعقوبی پور رئیس دانشگاه آزاد سیرجان در خصوص دستاورد های این واحد در سال ۱۳۹۹ گفت: سالی که گذشت به 
همت دانشگاهیان سال بسیار خوب و همراه با موفقیت برای واحد سیرجان بود، مسیر پیشرفت را با تالش شبانه روزی طی کرده ایم و 
توانسته ایم به اهدافی که ابتدای سال ۱۳۹۹ برای این سیستم تعریف کرده بودیم، دست پیدا کنیم. وی افزود: در خصوص کاهش اتکا به 
درآمد های شهریه ای، گفت: تالش های زیادی در این خصوص صورت گرفت و توانستیم در جذب درآمد های غیرشهریه ای خیلی جلوتر 
از برنامه های پیش بینی شده گام برداریم به طوری که در سفر اخیر رئیس دانشگاه آزاد اسالمی به واحد سیرجان این قضیه کامال ًمشهود 

و مورد رضایت ایشان بود.

نوروز  ویژه  کارهای  دیدن  برای  که  عید  ایام 
زیباسازی شهر کرمان رفته بودم، شهر یکدست 
از  لوکس نشین  و  باالشهر  و  مرکز  پایین،  از 
هنرمندان  آثار  بودند.  برخوردار  بصری  زیبایی 
سیرجانی هم که ناامید از کار در شهر خودشان 
کرمان  بوستان های  و  معابر  در  نیز  بودند 
به  جدید  سال  وقتی  حال  می کرد.  خودنمایی 
اطراف شهر، شهر پرطمطراق و  از  قسمت هایی 
داعیه دار مرکز استان شدن، سیرجان می روید 
المان های  به جای دیدن لچکی های پر از گل و 
که  زیبا  نماهای  آب  و  یراق  و  نوروزی  رنگین 
زاید  صحنه های  با  می کنند  تازه  آدمی را  روح 
الوصفی از نازیبایی و برخی جاها می توان گفت 
از  نیستند،  کم  که  می شوید  مواجه  »کثیفی« 
تا  بگیرید  شهرک ها  بالاستفاده ی  بوستان های 
و  )ع(  احمد  زاده  امام  اطراف  وقفی  زمین های 
انتهای  در  را  رسیدگی  عدم  این  سبد  سر  گل 
بلوار ولیعصر یعنی خیابان خزر و بلوار خبرنگار، 
می بینید. گزارشی در این رابطه تهیه کردیم که 

در پی می آید.

تخلیه نخاله ها و زباله ها در زمین های بایر داخل 
شهر

بسیار  درشهر  ایمنی  و  بهداشتی  نکات  رعایت 
حایز اهمیت می باشد چرا که دفع یا رهاسازی 
مخربی  آثار  می تواند  پسماندها  بهداشتی  غیر 
عالوه  باشد.  داشته  شهروندان  سالمتی  بر 
شهروندان  جسم  سالمت  افتادن  خطر  به  بر 
نیز  شهر  چهره  بدنمایی  و  بصری  زیبایی  عدم 
روان  سالمت  دلکش،  منظره  دیدن  جای  به 
می افتد.  خطر  به  زمان  مرور  به  نیز  شهروندان 
ریختن  و  ساختمانی  نخاله های  خاک،  تخلیه 
و  بایر  زمین های  در  شهری  پسماندهای 

همچنین پخش شدن زباله های نایلونی در بوته 
شهروندان  که  است  مشکالتی  جمله  از  زارها 
به  زمین ها  این  پاکسازی  هستند،  روبرو  آن  با 
منظور رفع این مشکل و ایجاد زیبایی بصری در 
معاونت  دستورکار  در  استحفاظی  حوزه  سطح 
در  پی  در  است.  گرفته  قرار  شهری   خدمات 
این مشکالت توسط همشهریان  میان گذاشتن 
بررسی های  از  پس  تازه  سخن  نامه  هفته  با 
چند ماهه از بازدید های میدانی، متاسفانه پس 

برقراری  برای  ما  خبرنگار  بسیار  تالش های  از 
شهری  خدمات  معاونت  و  شهردار  با  ارتباط 
شهرداری، مدیرعامل سازمان پسماند در رابطه 
پاسخگویی  به  حاضر  یک  هیچ  گزارش  این  با 

نشدند.
هر چند که در یک سال گذشته ورود اصحاب 
رسانه به شهرداری سیرجان و خروج گزارش و 
 ۱۴۰۰ سال  اما  بود  فیل  حضرت  کار  مصاحبه 

و  است  شده  پیش  از  بیشتر  گیری ها  سخت 
آدم را یاد تیم فوتبالی می اندازد که وقت کشی 
می کند. این روزهای آخر عمر شورای پنجم جز 
در  دید.  نخواهیم  هیچ  کشی  وقت  و  پاسکاری 
رییس کمیسیون خدمات  نظر  توانستیم  نهایت 
جویا  را  سیرجان  اسالمی شهر  شورای  شهری 

شویم.
در چند مرحله شهر پاکسازی شد

خدمات  کمیسیون  رییس  جهانشاهی؛  طاهره 

گذشته  سال  گفت:  چنین  شهر  شورای  شهری 
اما کمک  پاکسازی کردیم  را  چند مرحله شهر 
در  را  زباله ها  کمتر  که  می طلبد  هم  را  مردم 
بریزند که موجب پخش  داخل شهر  زمین های 
خیلی  پاکسازی  هزینه های  که  چون  شود  آن 
هم  گذشته،  سال  حال  این  با  ولی  است  باال 
که  هرز  گیاهان  هم  شد،  آوری  جمع  زباله ها 
باعث گیر کردن زباله ها به آن ها می شد اصالح 

شدند.
مردم کمتر آشغال بریزند

 وی گفت: جلوی رشد علف های هرز را نمی توان 
بریزند  کمترآشغال  مردم  اگر  شاید  گرفت 
مرحله  سه  در  گذشته  سال  شود  کمتر  مشکل 
طی یک ماه کل شهر پاکسازی شده و حتی به 
گهرزمین  شرکت  تومان  میلیارد  یک  اندازه ی 
اختیار سازمان پسماند  را در  دستگاه های خود 
پاکسازی ها  این  که  هستم  جریان  در  قرارداد. 

به  اما  گرفت  انجام  گذشته  سال  ماه  بهمن  در 
دلیل بادهای شدید اسفند ماه عمال کارمان بی 

فایده بود.
اداره اوقاف تکلیف زمین موقوفی را روشن کند 
اکثر  افزود؛  ادامه  در  شهر  شورای  عضو  این 
زمین های اطراف امام زاده احمد )ع( متعلق به 
اداره اوقاف است. منطقی است که اوقاف اطراف 
را حصار  رها شده  و  بی استفاده  زمین های  این 

حصار  چون  لیکن  نکنند.  بدنمایی  که  بکشد 
کشی هزینه بر است زیر بار نمی روند و باید از 
که خود شهرداری  بگیرند  مجوز  نیز  شهرداری 
صدور  مانع  گیرش  پا  و  دست  قوانین  دلیل  به 

چنین پروانه هایی می شود. 
زاده  امام  حوالی  در  زمین  یک  کنید  فرض 
بخواهد  که  بعدا  کنند  کشی  حصار  را  احمد 
این  از بین  مورد استفاده قرار بگیرد شهرداری 

حصار ها چگونه کوچه و معبر بسازد؟ 

روابط  مدیر  که  است  حالی  در  این 
اقداماتی  شهرداری  می گوید:  عمومی شهرداری 
به  می توان  که  داده  انجام  نوروز  ایام  برای  را 
افزایش  راستای  در  شادی  کارناوال  اندازی  راه 
معابر،  برخی  اصالح هندسی  و  اجتماعی  نشاط 
همچنین  و  شهری  معابر  آسفالت  تسطیح، 
آغاز  از  قبل  معابر  آسفالت  گیری  لکه  و  مرمت 

تعطیالت عید نوروز اشاره کرد.

همچنین معاونت خدمات شهری شهرداری در 
تعطیالت نوروز نسبت به جمع آوری سگ های 
تقاطع ها،  در  گری  تکدی  از  جلوگیری  ولگرد، 
و  ساخت  از  جلوگیری  شهر،  معابر  و  میادین 
حفاری های  گودبرداری ها،  مجاز،  غیر  ساز های 
سطح  در  نخاله  و  خاک  تخلیه  غیرمجاز، 
و  تابلوها  استندها،  بنرها،  آوری  جمع  شهر، 
کیوسک های  با  برخورد  غیرمجاز،  داربست های 
از  جلوگیری  تمامی مسیرها،  در  فروشان  دست 
بارهای  وانت  توسط  موارد  سایر  و  میوه  فروش 
شخصی در معابر شهر و جمع آوری خودروهای 
را  ای  سازنده  اقدامات  شهر  سطح  در  فرسوده 

انجام داد. 
قلیچ خانی گفته است سازمان مدیریت پسماند 
شهری در طی اسفند ماه سال گذشته با توجه 
پاکسازی  به  نسبت  شهر  پاکسازی  نهضت  به 
کامل شهر اقدام و در طول ایام عید نیز در طول 
پاکسازی  و  جداول  گندزدایی  به  نسبت  شب 

شهر اقدام نمود.
نیز  عکس  چند  نیز  گفته ها  این  کنار  در  البته 
یک  رنگی  پرچم های  و  کاری شهرداری  از گل 
خیابان برای استقبال از نوروز نیز دیده می شد. 
المان گلیمی که قرار بود برای عید ۹۸ در چشم 

مردم خودنمایی کند. 
این ها تمام داشته های مناسبتی شهرداری برای 
مردم شهرشان بود. هم رسانه ها و هم مردم فکر 
جهت  شخصی  وانت  یک  وجود  که  نمی کنند 
دشت  وجود  اما  کند  بدنمایی  تره بار  فروش 
به  شهر  خیابان  بهترین  انتهای  در  پالستیک 

بدترین شکل ممکن بدنمایی می کند. 
رها بودن این زمین ها از سوی مالکین شخصی 
به بهانه کشت و کار وسط شهر و دکه های عرضه 
سبزیجات در جوار این زمین ها و پراکندن اقالم 

نایلونی هم تا حدی دست در این فاجعه دارد.

بررسی وضعیت نابسامان زمین های بایر داخل شهر؛

دشت پالستیک، جاذبه گردشگری جدید
      معظمه صادقی

  عکس ها : سید محسن فروزنده

قالــی محلــی 
دستبـاف سیرجانی

)نو و دست دوم(شما را خریداریم.
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جوشکـاری سیــار
َفنس ِکشی- تعمیر در و پنجره - اجرای سایه بان و...

09135320842-09132794372

لوله بازکنی اعتماد
بازکردن لوله های فاضالب 

توالت ، آشپزخانه و . . .
6216 669 0913- رضایی

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
 شما را با باالترین قیمت در محل  خریداریم.
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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 7 ، واحد 1 
0 9 1 3 1 ۴ 1 0 1 2 9   - 3 2 6 5 8 3 1 6 تلفــن: 

بیش از 100 مدل انواع مبلمان راحتی، کالسیک، اِل و سلطنتی تولیدی و بازار مبل امام علی )ع(

 میـــز و صندلی هــای باغــــــــی و ویالیـــی

تاب های ریلکسـی و تابهای سه نفره باغی و ویالیــی

میز LCD تمام MDF به قیمـت درب کارخانــــــه

 لطفا و حتما قبل از خرید 

قیمت ها را مقایسه کنید

تعطیل و روزاهی جمعه  باز هستیم
ایام 

 سرویس چوب کامل ویژه جهیزیه عروس شامل؛

رختکن،جاکفشی
پا تختیمیز جلو مبلیمیز ناهارخوری

کمد لباسی

بوفه بزرگ

تشک طبی فنری سرویس خواب
میز آرایش مبـــل

در این شرایط اقتصادی هوای شما را داریم شرایط نقد و اقساط به مدت محدود

 انتهای بلـوار اصلی حجــت آبــاد  
     تلفـن تماس : 

0 9 1 2 4 1 5 8 0 0 همگی یکجا : 2۴/500/000 تومان1

فروش ویــژه ماه مبارک رمضــان آغاز شد

در اجرای بند 2 ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن بدینوسیله به اطالع می رساند در اجرای قانون فوق الذکر 
آقای محمدرضا ایران نژاد فرزند غالمحسین به شناسنامه 1  کد ملی 3071656246 صادره از حوزه سیرجان  با نمایندگی بنیاد مسکن  انقالب اسالمی 
سیرجان درخواست صدور سند شش دانگ خانه پالک ثبتی  10322 فرعی از 5087 اصلی به مساحت 290 متر مربع واقع در نجف شهر سیرجان بخش 36 
کرمان را نموده است که پس از رسیدگی رای شماره 100400 مورخ 1400/01/14 هیات حل اختالف موضوع ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر 
رای به صدور سند ملک متصرفی نامبرده صادر نموده، بدینوسیله به اطالع عموم می رساند ظرف مدت 20روز از تاریخ انتشار این آگهی چنانچه کسی به 
تقاضای نامبرده معترض است اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد سیرجان  تسلیم و از تاریخ تسلیم ظرف مدت یک ماه دادخواست اعتراض بر ثبت 
به مرجع صالح قضایی تسلیم و گواهی مربوطه را به اداره ثبت اسناد  سیرجان ارائه نماید. چنانچه ظرف مدت 20 روز از انتشار آگهی اعتراض نرسد و یا 
معترض ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض گواهی تنظیم دادخواست به مرجع صالح قضایی را ارائه ننماید. سند مالکیت به نام متقاضی صادر و تسلیم می گردد. 

 م الف 968   تاریخ انتشار: چهارشنبه 1400/01/18
محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی رای هیات


