
فرماندار سیرجان با اشاره به افزایش آمار بیماران بستری 
از   کرونایی  محدودیت های  اعمال  از  شهرستان،  این  در 
پذیرایی،  »تاالرهای  گفت:  و  داد  خبر  گذشته  یکشنبه 
تفرجگاه ها  و  پیاده روی  پیست های  بوستان ها،  پارک ها، 

تعطیل و آب و برق این اماکن قطع خواهد شد«.
همچنین، بقاع متبرکه، باشگاه های ورزشی سرپوشیده و 

زبانسراها نیز از امروز در سیرجان تعطیل خواهند بود.
تکمیل ظرفیت تخت های بیمارستانی، شیوع کرونا و قرمز 
نشست  برگزاری  موجب  شهرستان،  این  وضعیت  شدن 
اضطراری ستاد مبارزه با کرونا و در نهایت تشدید اعمال 

محدودیت ها از یکشنبه 13 تیرماه در سیرجان شد.
سهراب بهاالدینی با اشاره به اینکه 1۲۰ بیمار مشکوک 
به کرونا در بیمارستان های این شهرستان بستری شدند، 
افزود: »۶۸ نفر از این تعداد به دلیل شدت درگیری ریه ها 
در بیمارستان بستری و ۷۴ نفر نیز با قرار دریافت روزانه 
در  را  درمان  مراحل  و  مرخص شدند  بیمارستان  از  دارو 
منزل طی می کنند«. وی با اشاره به اعمال محدودیت های 
کرونایی در سیرجان از مردم خواست در راستای اجرای 
این محدودیت ها همکاری الزم را داشته باشند. فرماندار 
شهرستان  این  پذیرایی  تاالرهای  اینکه  بیان  با  سیرجان 
»پارک ها،  کرد:  اظهار  بود  خواهد  تعطیل  تیرماه  از  13 

بوستان ها، پیست های پیاده روی و تفرجگاه ها تعطیل و آب 
و برق این اماکن قطع خواهد شد«. وی ادامه داد: »محل 
دفن اموات، بقاع متبرکه، باشگاه های ورزشی سرپوشیده 

و زبانسراها نیز از امروز در سیرجان تعطیل خواهند بود«.
بهاالدینی تصریح کرد: »برگزاری هرگونه همایش، مراسم 
باغ ها، منازل و  مذهبی، مراسم ترحیم، مراسم در خانه 

تجمعات نیز در سیرجان ممنوع است«.
وی گفت: »ورود خودروهای غیربومی از سمت بندرعباس 
به شهر سیرجان و بخش ها به دلیل شیوع کرونا و قرمز 
فرماندار  این شهرستان غیرممکن است«.  شدن وضعیت 
سیرجان با اشاره به ممنوعیت تردد خودروها از ساعت ۲۲ 
تا چهار بامداد در شهر سیرجان افزود: »از مردم بافرهنگ 
ساکن این شهرستان درخواست می شود برای پیشگیری 
از برگزاری برنامه های دورهمی و  از شیوع ویروس کرونا 
حضور غیرضروری در شهر و مسافرت های غیرضروری جدا 
پرهیز و پروتکل های بهداشتی از جمله فاصله اجتماعی و 

استفاده از ماسک را رعایت کنند«. 
در همین رابطه استاندار کرمان در جلسه ستاد استانی 
مقابله با کرونا با حضور تمامی مسئوالن ارشد استان کرمان 
و رییس کل دادگستری  انتظامی  و  نظامی  فرماندهان  و 
استان افزود: شرایط سختی است و راهی غیر از محدودیت 

نداریم و می دانیم نان مردم در مضیقه است اما بین نان و 
جان موقتا باید جان را انتخاب کرد.

زینی وند تصریح کرد: متاسفانه بحرانی ترین وضعیت را 
در بین استان های کشور به لحاظ شهرهای قرمز، کرمان 
دارد و نگرانی بابت این است این روند افزایشی تا دو هفته 
دیگر ادامه دارد و اگر تدبیر نکنیم و سرعت افزایش موارد 
ابتال به بیماری را کنترل نکنیم، حجم زیادی از بیماران به 

بیمارستان ها سرازیر می شوند.
وی بیان کرد: داریم بخش های عادی بیمارستان ها را 
در  ها  بیمارستان  وضعیت  تمام  اگر  و  کنیم  می  تعطیل 
خدمت کرونا باشد، سطح خدمات پایین می آید و میزان 

مرگ و میر به شدت باال می رود.
بسیار خطرناکی است و  استاندار کرمان گفت: وضعیت 
راهی نداریم به جز اینکه محدودیت های جدی قائل شویم 
و زمان محدودیت ها حداقل دو هفته خواهد بود و همه 
دستگاه ها و ادارات و دستگاه قضائی باید در این زمینه 
همکاری داشته باشند تا سرعت انتشار را کاهش بدهیم و 

بتوانیم از این پیک عبور کنیم.
وی با اشاره به اینکه مهم ترین مسئله اکنون عادی انگاری 
است و باید محدودیت ها را اعمال کنیم، افزود: بازارهای 
تعطیل  باید  هستند،  تجمع  محل  که  پاساژها  و  شلوغ 

شود و ورود خودروهای پالک شخصی از شهرهای آلوده به 
شهرهای دیگر ممنوع است و از نیروی انتظامی درخواست 
ها  ورودی  بسیج  کمک  با  ترکیبی  های  گشت  با  داریم 

مسدود و کنترل شود.
زینی وند با اشاره به اینکه از ترددهای پرتعداد خانوادگی 
نیز در دو هفته پیش رو اغماض نکنید و از برگزاری هر 
پارک  ورودی  باید  گفت:  شود،  جلوگیری  باید  مراسمی 
هایی که امکان دارد، مسدود شود و برق و آب و خدمات 
قطع شود و غرفه های درون پارک ها تعطیل باشد و اگر با 
وجود این مردم در پارک حضور می یابند، نیروی انتظامی 

اخطار بدهد.
استاندار کرمان بیان کرد: وضعیت استان خیلی بحرانی 
است و پذیرفته نیست مردم در پارک ها باشند. اگر تمکین 
نمی کنند، خودروها جریمه شوند. ضمن اینکه دورکاری 

کارمندان نیز باید اجرا شود.

گروه اقتصاد: استاندار کرمان با اشاره به طرح پرداخت 
محل  از  خانگی  و  خرد  مشاغل  متقاضیان  به  تسهیالت 
گردش حساب شرکت های بزرگ استان گفت: »از گل گهر، 
مس و گهرزمین خواسته ایم تا هلدینگ های غیر تخصصی 
از جمله گردشگری تاسیس کنند و مطمئنا از این طریق 

شاهد تحولی در استان خواهیم بود«.
اطالع رسانی  پایگاه  از  نقل  به  فردای کرمان  گزارش  به 
و  اشتغال  اقتصادی،  کارگروه  کرمان،  استانداری 
سرمایه گذاری استان 13 تیرماه و به ریاست استاندار کرمان 
برگزار شد و به بررسی تعهد اشتغال دستگاه های اجرایی 

استان در سال 1۴۰۰، دستورالعمل بند »الف« تبصره 1۸، 
عملکرد قانون اشتغال پایدار روستایی، تسهیالت کرونا و 
مشاغل خانگی پرداخته شد. علی زینی وند استاندار کرمان، 
اظهار کرد: »مشاغل خرد و خانگی تحول  این جلسه  در 
اساسی و جدی در استان ایجاد می کنند و لذا طرح ها باید 
با کار کارشناسی به بانک ها معرفی شود تا منتج به اشتغال 
شغل  هزار   1۲ »هدف مان  داد:  ادامه  وی  شود«.  واقعی 
خانگی و خرد است و در وهله ی اول باید به افراد با دانش و 

توانمند داده شود که منجر به نتیجه شود«.
و  مقاومتی  اقتصاد  اشتغال، شورای  توجه شورای  بر  وی 

توسعه  و خانگی،  واژه های مشاغل خرد  به کلید  رسانه ها 
تاکید  بزرگ  معادن  اجتماعی  مسئولیت های  و  متوازن 
کرد و افزود: »از گل گهر، مس و گهرزمین خواسته ایم تا 
تاسیس  گردشگری  جمله  از  تخصصی  غیر  هلدینگ های 
استان  در  تحولی  شاهد  طریق  این  از  مطمئنا  و  کنند 
خواهیم بود«. استاندار کرمان ادامه داد: »یک نقطه آسیب 
شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی این بوده که خیلی از 
ظرفیت های نهفته استان را غیرفعال گذاشتند، آن ها باید به 
وظیفه خود عمل و این ظرفیت ها را از جمله گردشگری و 

خدمات را فعال کنند«

فرماندار سیرجان عنوان کرد:

 بازگشت محدودیت های کرونایی 

استاندار کرمان بیان داشت:

گل گهر، مس و گهرزمین هلدینگ گردشگری تاسیس کنند

 نصب بدافزار در پی دانلود فایل   چند رسانه ای
رئیس پلیس فتا استان در خصوص دیگر ترفند این مجرمان 
فایل های  یا  مداحی  دانلود  تبلیغات  پی  در  گفت:  سایبری 
مذهبی با کمترین قیمت شاهد ارسال لینک های جعلی در 
کانال ها و شبکه های اجتماعی هستیم که کاربران به صفحات 
اطالعات  سرقت  به  منجر  که  کرده  هدایت  پرداخت  جعلی 
بانکی و در نهایت خالی شدن حساب شهروندان می شود که 
از نفوذ بدافزارها به کاربران توصیه می شود  برای جلوگیری 
آنتی ویروس سیستم خود را به روز کرده و بعد از هر دانلود، 

ویروس کشی سیستم نیز ضروری است.
رئیس پلیس فتا استان کرمان هشدار داد: شهروندان هنگام 
دانلود هر نوع نرم افزار با محتوای فیلم، کلیپ، آهنگ و دیگر 
آلوده  را  سیستم شان  که  مخربی  بدافزارهای  مراقب  محتوا 

می کند باشند. 
سرهنگ امین یادگارنژاد اظهار داشت: با توجه به مراسم های 
شبکه های  از  کاربران  استفاده  کشور  و  در  ملی  و  رسمی 
اجتماعی، مجرمین ممکن است اقدام به قراردادن نماهنگ، 
کلیپ و نرم افزاهای مرتبط با این مراسم ها در سطح گروه ها و 

کانال های شبکه های اجتماعی کنند.
ارسال  کاربران،  اطالعات  سرقت  راه های  از  افزود:یکی  وی 
به  کاربر  که  است  شده  ضمیمه  فایل های  قالب  در  بدافزار 
هنگام نصب برنامه مجوزهایی از قبیل دسترسی به دفترچه 
تلفن،پیامک ها، تماس های تلفنی را به نرم افزار داده و این گونه 
را  قربانی  همراه  تلفن  به  نفوذ  اجازه  سایبری  مجرمان  به 

می دهد.
در  بدافزارها  این گونه  ارسال  احتمال  یادگارنژاد،  سرهنگ 
قالب فایل ها وجود دارد؛بنابراین هموطنان عزیز باید دقت و 
حساسیت بیشتری در دانلود و نصب فایل های مذهبی داشته 

باشند.
رئیس پلیس فتا استان در خصوص دیگر ترفند این مجرمان 
فایل های  یا  مداحی  دانلود  تبلیغات  پی  گفت:در  سایبری 
مذهبی با کمترین قیمت شاهد ارسال لینک های جعلی در 
کانال ها و شبکه های اجتماعی هستیم که کاربران به صفحات 
اطالعات  سرقت  به  منجر  که  کرده  هدایت  پرداخت  جعلی 
بانکی و در نهایت خالی شدن حساب شهروندان می شود که 
برای جلوگیری از نفوذ بدافزارها به کاربران توصیه می شود 
آنتی ویروس سیستم خود را به روز کرده و بعد از هر دانلود، 

ویروس کشی سیستم نیز ضروری است.
وی تاکید کرد:برای دانلود برنامه ها و فایل های خود حتما از 
طریق سایت های معتبر اقدام کنند و به هیچ عنوان به پیام ها 
یا کانال های راه افتاده در شبکه های اجتماعی اطمینان نکنند. 
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سخِن همشهریان:انعکاس

سالم وقتتون بخیر / ببخشید با توجه به خشکسالی های سال های اخیر و کمبود آب اما متاسفانه کسی  موضوع  بحران آب رو جدی نمی گیره عده ای از مردم روزانه با شستن حیاط و کوچه و خیابان این سرمایه بزرگ 
را هدر می دهند مسئولین هم که انگار خواب هستند نشریات و خبرنگاران هم متاسفانه کمتر به این موضوع می پردازند خواهشا اوایل صبح یا موقع غروب یک سر به کوچه و خیابان های شهر  بزنین از زیر هر خانه نهری 
از آب به داخل کوچه سرازیر شده و عده ای هم ساعت ها مشغول شستن کوچه یا ماشین و بازی با آب هستند. در ضمن آب و آسفالت مثل کارد و خیار هستند و اکثریت چاله های وسط کوچه که آسفالت خراب شده 
به خاطر همین شستن ها و آب هست فقط عده ای از مردم که شرایط را درک می کنند باید این صحنه ها را ببینند و افسوس بخورند و ناراحت شوند کاری هم از کسی ساخته نیست، در حالی که خیلی راحت می شود 
با راه اندازی یک گشت بعنوان پلیس آب و دادن یک اخطار و جریمه به افراد خاطی از هدر رفتن آب جلوگیری شود کلیپی که از دختر سیستان و بلوچستانی منتشر شد تلنگری باید باشد برای ما که هوشیار شویم و 
گرنه بچه های ما هم در آینده به همین مشکل دچار خواهند شد خواهشا هر طور صالح میدانید با یک گزارش میدانی یا هر طور دیگه به این موضوع بپردازید بخدا جلوگیری از این کار بسیار راحت هست در صورتی 

که مسئولین  بخواهند و دلسوز باشند. درست نیست که میلیارد ها تومان از سرمایه مملکت هزینه شود تا آب از خلیج فارس بیاورند،  چقدر هزینه شیرین سازی بشود خواهشا شما بیشتر به این موضوع مهم بپردازید.

فروش، نصب، سرویـس،شــارژ گـــاز و 

نقد و اقساطلولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
4 2 3 3 8 7 8 8 - 0 9 1 6 4 4 5 8 3 3 5  

آقای سجاد پورعلی حسینخانی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 134 سیرجان مدعی است که سند 
مالکیت ششدانگ پالک 3560 فرعی از 5087  اصلی  واقع در بخش 36 کرمان  بنام  آقای سجاد پورعلی حسینخانی ثبت 
و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده  است که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی 
ماده 120 آیین 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 10 روز 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. 

 1112  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1400/04/16
محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای غالمرضا رحمانی زاده با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 93 سیرجان مدعی است که سند مالکیت 
سه دانگ مشاع از 96 سهم ششدانگ پالک 4860 فرعی از 2112  اصلی  واقع در بخش 35 کرمان  بنام  آقای غالمرضا 
رحمانی زاده ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده  است که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره 
یک اصالحی ماده 120 آیین 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 10 روز 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.  1116  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1400/04/16
محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت

برگ سبز پژو 405 اس ال ایکس 

مدل 99 به رنگ سفید و 

شماره پالک ایران75- 867 ص 96 

به نام زهرا محمودآبادی 

مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز کامیون بنز باری  
19 تُن، مدل 1349 

به رنگ طوسی روغنی و 

شماره پالک ایران45- 697 ع 48 

به نام سید منصور محسنی الحسینی 

مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

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 
مورد تقاضای مهریدخت ستوده نیا باقری پور فرزند درویش با  کد ملی 3179569182 متولد 1338/01/02 و شماره شناسنامه 3 با نمایندگی بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی سیرجان درخواست صدور سند شش دانگ خانه پالک ثبتی  10274 فرعی از 5087 اصلی به مساحت 294/02 متر مربع واقع در نجف شهر 
سیرجان بخش 36 کرمان را نموده است که پس از رسیدگی رای هیات 10049 مورخ 1400/03/25 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 1114   تاریخ انتشار: چهارشنبه 1400/04/16
محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی رای هیات
خانم فاطمه پرور با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 113 سیرجان مدعی است که سند مالکیت 
ششدانگ پالک 1088 فرعی از 5070  اصلی  واقع در بخش 36 کرمان  بنام  فاطمه پرور ثبت و سند مالکیت صادر 
و تسلیم گردیده  است که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین 
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 10 روز 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.  
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آگهی فقدان سند مالکیت


