انعکاس

سخن همشهریان :دیشب به یکی از داروخانه های سیرجان مراجعه کردم که ۶نفر
ِ
فروشنده داشت و ما  ۳نفرمشتری بودیم .اوال که انگار گوش هاشون مشکل داشت و حرف
های ما را نمی شنیدن درخواست دارویی دادم نفر اول گفت برو به آخری بگو رفتم پیش
نفر آخر اون داشت با فامیل یا دوستش بگو بخند میکرد گفت برو از نفر وسط بپرس نفر
وسطی گفت برو از اون یکی خالصه به  ۴نفر پاسم دادند بعد هم اعتراض کردم و اومدم
بیرون نمیدونم چه کسی مسئول هست ولی خواهشا این رفتار را با بیماران نکنید یه روزی
خودتون هم گرفتار میشی️نسخن تازه :شماره فرستنده پیام و نام داروخانه جهت پیگیری
مسؤلین نزد سخن تازه محفوظ است.
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اطالعیه پلیس درباره جریمه
 1میلیون تومانی خودروهای غیربومی

پلیس تمام مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا
را همچون روال گذشته اجرایی خواهد کرد
و عالوه بر جرایمی که در دستورالعمل وجود
دارد در هر کجا که با سفرها در جادهها مواجه
شود ،خودروهای شخصی را اعمال قانون خواهد
کرد .نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران در
اطالعیهای از هموطنان خواست با توجه به موج
پنجم کرونا ،از سفرهای غیرضروری بپرهیزند.
در این اطالعیه آمده است:
با ورود به موج پنجم کرونا و وضعیت قرمز
و نارنجی بسیاری از شهرها و همچنین بنا بر
تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا از مردم عزیز و
فهیم ایران اسالمی تقاضا داریم که در ایام پیش
رو از هرگونه سفر غیرضروری پرهیز کنند.
به تمام هموطنان عزیز اعالم میکنیم که نیروی
انتظامی جمهوری اسالمی ایران تمام مصوبات
ستاد ملی مقابله با کرونا را برای ریشهکن شدن
این ویروس منحوس اجرا خواهد کرد از این
رو عالوه بر جرایم که در دستورالعمل وجود
دارد( ،جریمه یک میلیون تومانی برای ورود به
شهرهای قرمز و جریمه  500هزار تومانی برای
ورود به شهرهای نارنجی و زرد) در هر کجا که
با سفرها در جادهها مواجه شویم خودروهای
شخصی را اعمال قانون خواهیم کرد.
نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران ضمن
قدردانی از همراهی و همکاری مردم فهیم
در اجرای طرحهای محدودیتهای تردد (بین
شهری و داخل شهری) تقاضا دارد که در این
ایام نیز به مقررات ابالغی توسط ستاد ملی
مقابله با کرونا بیش از گذشته توجه و از هرگونه
سفر غیرضروری پرهیز کنند تا در آیندهای
نه چندان دور شاهد شکست زنجیره انتقال و
شیوع ویروس منحوس کرونا باشیم .انشاءاهلل
با اعالم برخی تذکرات و برای کمک کردن به
کاهش فشار سنگینی که این روزها مدافعان
سالمت متحمل میشوند ،هیچگونه سفری
انجام نخواهد شد.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا
گفت :هیچ استانی در کشور به قله
بیماری نرسیده و در حال حاضر در
شاخه صعودی موج پنجم هستیم و این
در شرایطی است که استان کرمان یکی
از استانهایی استانهایی است که در آن
روند شیوع ویروس دلتا افزایشی است.
براساس آخرین رنگبندی اعالم شده
 169شهر قرمز در کشور وجود دارد
که از این تعداد  16شهرستان در استان
کرمان به طوری که در حال حاضر از 23
شهرستان استان 9 ،شهرستان منوجان،
بم ،جیرفت ،کهنوج ،رودبارجنوب،
سیرجان ،رفسنجان ،فهرج و کرمان در
وضعیت بسیار پرخطر و به رنگ قرمز
پررنگ قرار گرفتهاند و  7شهرستان زرند،
شهربابک ،ارزوئیه ،فاریاب ،عنبرآباد،
نرماشیر و قلعهگنج در وضعیت قرمز،
شش شهرستان بافت ،رابر ،بردسیر،
انار ،راور و ریگان در وضعیت نارنجی و
تنها شهرستان کوهبنان در وضعیت زرد
کرونایی قرار دارد.
شیوع کرونا آن هم از نوع دلتای آن

پاسخگویی معاونت غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی سیرجان به انتقاد یک بیمار از برخورد
نامناسب فروشندگان یک داروخانه :بنام خدا  .ضمن سالم خدمت همشهریان گرامی در خصوص انتقاد منتشر
شده در پیج سخن تازه مبنی بر رفتار نامناسب فروشندگان یک داروخانه الزم به توضیح است که شهروندان محترم
در چنین مواردی می توانند به صورت حضوری به آدرس :سیرجان بلوار سید جمال الدین اسد ابادی جنب پارک
ترافیک ،دانشکده علوم پزشکی سیرجان مراجعه نموده و یا با شماره تلفن 034 42340640- :تماس حاصل نمایند.
قطعا موارد شکایت و انتقادات سیرجانی های عزیز بررسی خواهد شد و در صورت احراز تخلف
توسط کارکنان و یا فروشندگان هر یک از داروخانه های سطح شهر ،با آنان برخورد خواهد شد.
با تشکر ،دکتر سیدمحمد رضوی ( معاونت غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی سیرجان)

استان کرمان در پیک پنجم کرونا؛

با کمبود فضای بستری مواجیم

در استان کرمان هر روز بد و بدتر شده
و آمارهای کرونایی روزانه رکوردهای
جدیدی را ثبت میکنند و این در
شرایطی است که کرمان در گذر از
سختترین و سنگینترین روزهای
کرونایی قرار دارد و ظرفیت تختهای
بیمارستانی در استان در حال تکمیل
شدن است ،مسئوالن از کم شدن
میزان رعایت پروتکلهای بهداشتی خبر
میدهند.
در حالی که تابستان آخرین روزهای
نخستین ماه خود در سال  1400را
تجربه میکند که کل موارد بستری
مثبت کرونا در استان کرمان از مرز 26
هزار نفر گذشته و موارد بستری کرونا با
شیب تند و بی سابقهای در استان رو
به افزایش است تا جایی که به گفته

مسئوالن کرمان تندترین شیب رشد
بیماری در کشور را به خود اختصاص
داده است .نگاهی به آمار بستریها،
بیماران سرپایی و فوتیهای کرونا در
استان نشان میدهد که وضعیت قرمز

کرونایی در استان کرمان روزبهروز
پررنگتر شده و این ویروس در شرایط
فوق قرمز کرمان بیرحمانه قربانی
میگیرد.
حمیدرضا رشیدینژاد رئیس دانشگاه

مزایای ویژه برای مشموالن غایب خود معرف
فرمانده انتظامی سیرجان گفت:
مشموالني که غيبت سربازي آنها
بيشتر از  3سال است با ثبت
درخواست در دفاتر پليس +10
و معرفي خود به معاونت وظيفه
عمومي ،مي توانند از مزایا و
امتیازات این طرح بهره مند شوند.
سرهنگ "محمدرضا ایران نژاد" در
گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری
پلیس در تشریح این خبر بیان
کرد :مشموالني که غيبت سربازي
آنها بيشتر از  3سال است با ثبت
درخواست در دفاتر پليس  +10و
معرفي خود به معاونت وظيفه عمومي،
مي توانند ضمن استفاده از مزايا
و امتيازات بخشش اضافه سنواتي،

از کسری خدمت دو ماهه برای
متاهلین و سه ماهه به ازای هر فرزند،
خدمت سربازي در استان و شهر
محل سکونت خود بهره مند شوند.
وی افزود :مشموالن غایبی که
تاکنون برای تعیین تکلیف وضعیت
خدمتی خود اقدام نکرده اند ،برابر
ماده  10قانون خدمت وظیفه
عمومی با محرومیت اجتماعی از
جمله عدم امکان ادامه تحصیل در
مقاطع دانشگاهی ،عدم برخورداری
از معافیت کفالت ،عدم دریافت
تسهیالت بانکی ،عدم امکان اخذ
پروانه کسب و ممنوعیت خروج از
کشور و موارد دیگر مواجه می شوند.
فرماندهی انتظامی سیرجان با بیان

اینکه مشموالن می توانند با شماره
تلفن گویای  096480از مشاوره
کارشناسان استفاده کنند ،خاطرنشان
کرد :با ارسال کد ملی و کد سخا به
شماره  110206010جهت پیگیری
پرونده معافیت یا اعزام به خدمت ،از
آخرین وضعیت درخواست مشمولیت
خود آگاه شوند.

لولـه کشی زیرکار
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بستری هستند افزود 86 :مورد در حوزه
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان192 ،
مورد در حوزه دانشگاه علوم پزشکی
جیرفت 87 ،مورد در حوزه دانشگاه علوم
پزشکی بم و  95مورد در حوزه دانشکده
علوم پزشکی سیرجان تحت درمان قرار
دارند .سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی
کرمان با اشاره به بستری  127بیمار
جدید قطعی کرونا در بیمارستانهای
استان کرمان گفت :تعداد کل موارد
بستری مثبت کرونا در استان از ابتدای
شیوع کووید  ،19تاکنون به  26هزار و
 332مورد رسیده است .وی به فوت 12
بیمار کرونایی دیگر در استان کرمان
اشاره کرد و افزود :مجموع جان باختگان
کرونا در استان کرمان از ابتدا به  3هزار
و  321نفر رسیده است.
شفیعی با بیان اینکه آمار واکسن تزریق
شده نوبت اول کرونا در استان کرمان
 191هزار و  297مورد عنوان کرد و
گفت :واکسن تزریق شده نوبت دوم
کرونا در استان را  75هزار و  861مورد
است.

پوشش خانوادگی هم مانع کشف مواد افیونی نشد
فرمانده انتظامي سیرجان از
کشف 8کیلو و300گرم هروئین
و  7کیلو و 700گرم کراک ازیک
دستگاه خودرو پژو  405که تحت
پوشش مسافرت خانوادگی در حال
انتقال مواد از استانهای شرقی به
استان های مرکزی بوده در محور
بافت به سیرجان توسط پلیس
شهرستان سیرجان خبر داد.
سرهنگ محمد رضا ایران نژاد ،اظهار
داشت :ماموران پلیس مبارزه با مواد
مخدر این شهرستان در راستای
اقدامات مبارزهای با ورود مواد مخدر
حین کنترل خودروهای عبوری در
محور بافت به سیرجان به یک سواری

فروش ،نصب ،سرویـس،شــارژ گـــاز و
د
و
ا
ق
سا

علوم پزشکی کرمان با بیان اینکه تا
هفته آینده واکسیناسیون افراد باالی
 60سال در استان به اتمام میرسد
اظهار داشت :طبق مکاتبه استاندار
کرمان با وزارت بهداشت و موافقت این
وزارتخانه بهزودی سن تزریق واکسن در
استان کرمان همانند استان سیستان و
بلوچستان به  50سال خواهد رسید.
مهدی شفیعی سخنگوی دانشگاه
علومپزشکی کرمان با اشاره به آخرین
آمار استان کرمان از وضعیت موارد
مثبت بستری و مرگ و میر ناشی از
کرونا بیان کرد :تعداد کل موارد بستری
مثبت کرونا در بیمارستانهای استان
کرمان  947مورد است.
وی با بیان اینکه از این تعداد  487مورد
در حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان
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پژو  405که بصورت خانوادگی در
حال مسافرت بوده مشکوک و آن
را برای بررسی بیشتر متوقف كردند.
وی افزود:ماموران در بازرسی از
خودروی موصوف که به طرز ماهرانه
ای داخل خودرو جاساز شده بود
مقدار 8کیلو و300گرم هروئین و 7
کیلو و 700گرم کراک کشف کردند .
سرهنگ ایران نژاد افزود :در این
راستا راننده خودرو و سرنشین
خودرو که یک نفر خانم و  5فرزندش
بوده و قصد انتقال مواد از استان های
شرقی به استانهای مرکزی را داشته
را دستگیر و جهت بررسی به پلیس
مبارزه با مواد مخدر داللت دادند.

فرمانده انتظامي شهرستان سیرجان
در پايان با اشاره به تشکیل پرونده
و معرفی متهمان به مرجع قضائی
خاطر نشان سوداگران مرگ و
عامالن نابودی نسل جوان باید در هر
کجای کشور منتظر ضربات سنگین
خادمان نظم و امنیت باشند.

آگهـــی مزایـــده
شماره /1400/01م

ط

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید  -روبروی فروشگاه افق کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
42338788 - 09164458335
آگهی فقدان سند مالکیت

شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد؛

« یک دستگاه بچینگ  LIEBHERRقدیمی
نیم متری به همراه متعلقات »

خود را از طریق برگزاری مزایده به فروش رساند .لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت
اسناد مزایده به آدرس الکترونیکی  www.parizpishro.irمراجعه و اسناد مذکور را از قسمت
مناقصه و مزایده دانلود نمایند.
مهلت تحویل پاکات روز چهارشنبه مورخ  1400/05/06در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در
سیرجان ،محله کوی فرهنگیان ،بلوار پیروزی ،طبقه همکف ،پالک  ،36کدپستی،7816947838

آقای محمد پورفریدونی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره  150سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ

شماره تلفن034-42273204می باشد.

گردیده است که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت ،مراتب جهت

ضمنا ً بازدید در روزهای شنبه مورخ  1400/05/02و یکشنبـه مورخ  1400/05/03از ساعـــت

پالک  9843فرعی از یکفرعی از  5087اصلی واقع در بخش  36کرمان بنام محمد پورفریدونی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم
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 .ضمنا حساب شماره  88/09/02-450/88/12889طبقه بندی زندان سیرجان بازداشت است.
 1130م الف تاریخ انتشار :روز چهارشنبه 1400/04/27

محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی تاسیس شرکت ایمن تجارت سپنتا

تاسیس شرکت سهامی خاص ایمن تجارت سپنتا درتاریخ  1400/04/19به شماره ثبت  5283به شناسه ملی  14010151340ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت
اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :عملیات بارگیری و تخلیه و یا ترخیص کاال،خرید  ،فروش  ،توزیع  ،واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی اعم از کاالهای الکتریکی ،الکترونیکی
 ،تاسیسات گرمایش و سرمایش و نصب و راه اندازی و نگهداری آنها  ،تجهیزات پزشکی  ،محصوالت بهداشتی  ،آرایشی  ،مواد غذایی  ،محصوالت کشاورزی و پتروشیمی و لوازم خودرویی و
همچنین ترخیص کاال از گمرکات داخلی و بین المللی  ،شرکت در مناقصه ها و مزایده ها  ،عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی  ،گشایش اعتبارات و ال سی  ،اخذ وام و
تسهیالت ریالی و ارزی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی  ،اخذ نمایندگی مجاز از شرکتها و موسسات داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به آنها  ،مشارکت و شرکت در
نمایشگاه های تخصصی و غیر تخصصی داخل و خارج کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان کرمان ،
شهرستان سیرجان  ،بخش مرکزی  ،شهر سیرجان ،محله شهسوار  ،کوچه سعیدی[8شهید رجایی ، ]5خیابان سعیدی  ،پالک  ، 393طبقه همکف کدپستی  7816655188سرمایه شخصیت حقوقی
عبارت است از مبلغ  1,000,000ریال نقدی منقسم به  100سهم  10000ریالی تعداد  100سهم آن با نام عادی مبلغ  1000000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 4-46276/1400
مورخ  1400/04/03نزد بانک بانک ملت شعبه مهیاشهر با کد  46276پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای پیمان اکبری پور به شماره ملی  3060072574و به سمت نایب رئیس هیئت
مدیره به مدت  2سال آقای احسان اکبری پور به شماره ملی  3060206554و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای ساسان اکبری پور به
شماره ملی  3071877811و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت منشی هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از
قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء احسان اکبری پور با شماره ملی  3060206554همراه بامهرشرکت معتبر می باشد اختیارات
مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان خانم سارینا سرحدی رودباری به شماره ملی  3020320704به سمت بازرس علی البدل به مدت  1سال آقای ساجد ادیب زاده به شماره ملی 3060317781
به سمت بازرس اصلی به مدت  1سال روزنامه کثیر االنتشار سخن تازه جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان (شناسه آگهی)1163722 :

 8الی  13برای متقاضیان بالمانع می باشد.
شرایط شرکت در مزایده :
-1سپرده شرکت در مزایده  200.000.000 :ریال( دویست میلیون ریال )
-2شرکت در مزایده صرفا ً برای کلیه اموال به صورت سرجمع مجاز است.
*این شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
* مدت اعتبار قیمت پیشنهادی دو ماه از تاریخ گشایش پاکت ها می باشد.
*هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  09132455676آقای مهندس دهیادگاری
تماس حاصل نمایند.

پیش
امور حقوقی و رقارداداهی رشکت اپرزی رو صنعت توسعه

