
سیرجان  آباده  تاریخی  حمام 
به  دالک،  علی  حمام  به  معروف 
زیر  از  محله  این  جوانان  همت 
خاک بیرون آمد تا بتوان این حمام 
قدیمی را احیاء و ثبت ملی کرد. 
زیرخاکی یک روستا در سیرجان 

حمام قدیمی که احیا شد.
در  آباده  تاریخی  پایه های حمام 
دوران زندیه و به سبک حمام های 
دوره صفویه بنا شده است که بیش 
از ۳۰۰ سال قدمت دارد و در بافت 
و  شده  بنا  آباده  منطقه  قدیمی 
ساخت  در صورت  می تواند  امروز 
آن، مجموعه ای زیبا و کم نظیر از 
طاق و گنبدهای متعدد و تزئینات 
آجری احیاء شود و به عنوان مرکز 
دستی  صنایع  محصوالت  تولید 
و  محلی  فرش  و  گلیم  مانند 
پذیرایی  مرکز  و  موزه  سفالگری، 
و  اشتغال زایی  موجب  گردشگری 
آباده  کهن  و  اصیل  منطقه  رونق 

سیرجان شود.
آباده  حمام  معماری  فضای   
حمام های  سایر  مانند  سیرجان 
دیگر نواحی کویر مرکزی و جنوب 

رختکن،  فضاهای  دارای  ایران 
کفش کن، صحن شاه نشین، بینه، 
سر بینه، گرم خانه و خزینه  است 
بزرگ  گنبدی  سقف  دارای  که 
امروز  و  است  بوده  کوچک  و 
آثار  این  فراموشی،  و  بی توجهی 

ارزشمند را تخریب کرده است.
با توجه  اثر ارزشمند  این  مرمت 
به نداشتن سقف، نظر به تخریب 
سقف آن در گذشته و نزدیکی فصل 
بارندگی با توجه به قرار داشتن این 
بودن  آبگیر  و  زیرزمین  در  حمام 
دیوارها در  تخریب  احتمال  و  آن 
اثر تجمیع آب و بارندگی نیازمند 

و  خیران  مسؤوالن،  ویژه  توجه 
میراث  قبیل  از  مربوطه  نهادهای 
فرهنگی، شهرداری، شورای شهر 
معدنی  و  صنعتی  شرکت های  و 

شهرستان است.
اداره  رئیس  جعفری  نبی اهلل 
و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  
صنایع  دستی شهرستان سیرجان 
گفت: این حمام تاریخی از بنا های 
زمان  آن  روستای  به فرد  منحصر 
سیرجان به نام آباده است که در 
تاریخی  عمارت  و  قنات  مجاورت 
ثبت  که  است  شده  بنا  روستا 
ملی این اثر نیز در دست بررسی 

به  نسبت  پرونده  تهیه  با  تا  بوده 
ثبت ملی آن اقدام شود و پس از 
ثبت ملی این اثر به دنبال احیاء و 

مرمت و حفاظت آن خواهیم بود.
 جعفری افزود: قسمت هایی از این 
حمام در اواخر دهه ۷۰  تخریب 
و تمامی این بنا نیز در زیر خاک 
مدفون شده بود که توسط جوانان 
و دوستداران میراث فرهنگی محله 
از زیر خاک بیرون آمد که نیازمند 
حمایت مسؤوالن برای بازگشایی 
از  اعم  آن  اطراف  احیاء  و  مسیر 
بادگیر قدیمی و یا برخی درختان 

کهنسال اطراف آن هستیم.

مقابله  راه  تنها  اینکه  بیان  با  موقری  محمد 
فعلی با کرونا واکسیناسیون است بیان کرد: از 
همشهریان عزیز سیرجانی نیز درخواست داریم 
که در امر مهم واکسیناسیون عمومی مشارکت 
و شاهد  پیوسته  واقعیت  به  آرزو  این  تا  کرده 
بازگشایی مشاغل و از سرگیری زندگی عادی 

در جامعه باشیم.
سخنگوی ستاد مقابله با کرونا سیرجان گفت: 
تزریق واکسن مطالبه اساسی مردم طی چندین 

ماه گذشته در کشور بوده است و هم اکنون با 
لطف پروردگار و پیگیری مسئوالن، واکسن به 
اندازه کافی وارد شده و ذخیره قابل توجهی در 

اختیار مراکز واکسیناسیون قرار گرفته است. 
مقابله  راه  تنها  اینکه  بیان  با  موقری  محمد 
کرد:  بیان  است  واکسیناسیون  کرونا  با  فعلی 
درخواست  نیز  سیرجانی  عزیز  همشهریان  از 
عمومی  واکسیناسیون  مهم  امر  در  که  داریم 
مشارکت کرده تا این آرزو به واقعیت پیوسته و 

شاهد بازگشایی مشاغل و از سرگیری زندگی 
عادی در جامعه باشیم. دکتر موقری پور گفت: 
تا به این لحظه تعداد1591۷5 نفر دوز اول و 
تزریق  را  کرونا  واکسن  دوم  دوز  نفر   8۳415
کرده و مراکز 4 گانه واکسیناسیون در سیرجان 
از ساعت 8 الی 19 روزهای شنبه تا پنج شنبه 
سیرجان  حومه  درمانی  بهداشتی  مراکز  و 
)روستایی( نیز همه روزه پذیرای افراد 16 ساله 

و باالتر برای این امر مهم هستند.

آموزش  بر  تاکید  جمهور  رئیس  و  ملی  ستاد  گفت:  کرمان  استاندار   
حضوری دارند و تقریبا فعالیت حضوری مدارس از 15 آبان دارد جا می 
افتد و باید همه مدارس برای واکسیناسیون دانش آموزان آماده شوند که 
اداره کل آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی کرمان دانش آموزان 

باالی 1۲ سال را با واکسن سینوفارم واکسینه کنند.
به  اشاره  با  کرونا  مدیریت  استانی  در جلسه ستاد  وند  زینی  دکترعلی 
اظهار رضایت وزیر بهداشت از مدیریت کرونا در استان کرمان و تالش 
دانشگاه های علوم پزشکی سطح استان افزود: با توجه به گستره وسیع 
استان، مسائل کارگری و ایاب و ذهاب ها، مشکالت بیشتری در استان 

کرمان در بحث بیماری کرونا وجود دارد.
وی اظهار کرد: برخی از استان ها در اوج پیک کرونا حدود 4۰۰ تا 5۰۰ 
بیمار بستری داشتند و ما اکنون که در روزهای فروکشی بیماری هستیم، 

حدود 8۰۰ بیمار بستری کرونایی داریم.
واکسیناسیون  درباره  کرونا  ملی  ستاد  گزارش  به  اشاره  با  وند  زینی 
کرونا بیان کرد: باید واکسیناسیون در کشور به ۷۰ درصد و طرح کنترل 
هوشمند اجرا شود که در این صورت قاعدتا باید فعالیت ها به روال عادی 

برگردد و مالک واکسینه شدن افراد و ارائه کارت واکسن در اماکن باشد.

استاندار کرمان در ادامه با اشاره به بازگشت زائران اربعین از کشور عراق 
اظهار کرد: باید زائران شناسایی و کنترل صورت بگیرد و از همه مسافران 
تا  اند،  کرده  عراق سفر  به  که  کارمندانی  و مجموعه  گرفته شود  تست 

تست منفی ارائه نداده اند، فعال به محل کار مراجعه نکنند.
علمی  مشترک  کمیته  باید  افزود:  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  وی 
با همکاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان و دانشگاه شهید باهنر و افراد 
استان  در  کرونا  دوران  در  مسائل چندوجهی  به  و  تشکیل شده  مرجع 
کرمان پرداخته شود تا به این حوزه ها در دوران بعد از کرونا توجه کنیم.

زینی وند تصریح کرد: 4۰ درصد مدارس کشور در حال حاضر با جمعیت 

کم در روستاها و مناطق عشایری به صورت حضوری فعالیت می کنند و 
از 85 درصد مقاومت والدین برای حضور فرزندانشان در مدارس به 55 
درصد رسیده ایم و مشخص می شود هر چه امنیت روانی برای خانواده 

ها ایجاد شود، اقبال و همکاری بیشتر می شود.
وی بیان کرد: ستاد ملی و رئیس جمهور تاکید بر آموزش حضوری دارند 
باید  و  افتد  می  جا  دارد  آبان  از 15  مدارس  فعالیت حضوری  تقریبا  و 
همه مدارس برای واکسیناسیون دانش آموزان آماده شوند که اداره کل 
آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی کرمان دانش آموزان باالی 1۲ 

سال را با واکسن سینوفارم واکسینه کنند.
استاندار کرمان گفت: کرمان این ظرفیت را دارد و باید کل جمعیت را 
واکسینه کند و دانشگاه ها نیز همین طور و تاکید ما بر واکسیناسیون 

در سطح استان و آمادگی برای بازگشایی مدارس و دانشگاه ها و اجرای 
طرح هوشمند مبتنی بر واکسیناسیون است.

زیرخاکی یک روستا در سیرجان؛ 

حمام قدیمی که احیا شد

تنها راه مقابله فعلی با کرونا واکسیناسیون است
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سخِن همشهریان:انعکاس
باسالم خدمت پیج مردمی سخن تازه مگر قرار نشد مغازه دارها و نانوایی ها به مشتری 
هایی که ماسک ندارن خدمات ارائه ندهند پس چی شد این نانوایی در خیابان احمد 
 کافی اکثر مشتریهاش بدون ماسک هستند و بدتر اینکه فاصله را هم رعایت نمی کنند 
نانوای محترم با رعایت نکردن قانون فاصله گذاری و پروتکل ها به مشتری ها تذکر نمی دهد  
 حتی برای سالمتی خودش هم خطرناکه  انگار کرونا در خیابان احمد کافی وجود ندارد!

لطفا به این موضوع رسیدگی شود
#انتقادحق مردم است # پاسخگویی وظیفه مسئوالن 

       اخبار کوتاه 

 تخفیف پرداخت جرایم رانندگی تا پایان دی ماه 
رئیس پلیس راهور ناجا گفت: »بر اساس مصوبه ی مجلس، فرصت پرداخت جرایم با 
تخفیف، تا پایان دی ماه امسال است و بعد از این تاریخ دوباره جرایم دو برابر می شوند«.

 سید کمال هادیانفر 19 مهرماه در خصوص جرایم بیش از سه میلیون تومان رانندگان 
اظهار کرد: »ما در یک دوره که مربوط به سال 1۳98 بود، پرداخت قسطی جرایم را برای 
همه ی رانندگانی که باالی یک میلیون تومان جریمه داشتند، ابالغ کردیم. در آن زمان 
این گونه بود که برای پرداخت روزانه یا ماهانه از طریق درگاه های بانکی یا پلیس راهور در 
بازه ی یک سال بدون پیش پرداخت، رانندگان خودروی خود را ترخیص یا جریمه را به 
صورت تعلیق درآوردند«. وی ادامه داد: »بر اساس آمار، در پایان سال 98 فقط ۳5 درصد 
کسانی که تعهد داده بودند، جرایم خود را پرداخت و 65 درصد فقط تعهد را امضا کردند 
و به قولی که داده بودند، عمل نکردند. ما مجبور شدیم این طرح را متوقف کنیم. اما در 
حال حاضر، شرایط مساعدی وجود دارد و خودرویی وجود ندارد که جریمه ای باالتر از ۷ 
یا 8 میلیون داشته باشد. توصیه ی ما به رانندگان این است که چون مصوبه ی مجلس تا 
پایان دی ماه 14۰۰ است، هموطنان از فرصت پرداخت جرایم با تخفیف استفاده کنند 

و بعد از این تاریخ دوباره جرایم دو برابر می شوند«.

احتمال سرمازدگی محصوالت کشاورزی
رییس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان گفت: حاکمیت هوای سرد 
به ویژه در مناطق شمال و غرب استان کرمان را داریم و احتمال سرمازدگی محصوالت 
زراعی و باغی در این مناطق دور از انتظار نیست. حبیبی درباره وضعیت جوی استان 
کرمان اظهار کرد: در حال حاضر مهم ترین پدیده در شرق استان وزش باد و گرد و خاک 
است و در بقیه نقاط جوی آرام داریم و از فردا شدت وزش باد در شرق نیز کمتر خواهد 
شد. وی افزود: حاکمیت هوای سرد به ویژه در مناطق شمال و غرب استان کرمان را 
داریم و احتمال سرمازدگی محصوالت زراعی و باغی در این مناطق دور از انتظار نیست.

رییس اداره پیش بینی هواشناسی استان کرمان با اشاره به اینکه روند کاهشی دمای هوا 
تا پایان هفته جاری در سطح استان کرمان ادامه دارد، بیان کرد: صبح امروز دمای هوای 
شهر کرمان شش درجه بود که پیش بینی می شود در گرم ترین ساعات به ۲6 درجه 
برسد. وی با اشاره به اینکه فعال خبری از بارندگی در استان کرمان نیست، گفت: در ۲4 

ساعت گذشته گرم ترین نقطه استان منوجان با دمای ۳6 درجه سانتیگراد بوده است.

بستری ۳۵۰ بیمار مبتال به کرونا در بیمارستان های کرمان
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: در حال حاضر مجموع بستری های کرونا 
در بیمارستان های استان کرمان ۳5۰ نفر است.  شفیعی در تشریح آخرین آمار از وضعیت 
بیماری کرونا در استان کرمان موارد بستری قطعی ابتال به کرونا در بیمارستان های استان 
را ۳5۰ مورد برشمرد و گفت: تعداد کل موارد بستری مثبت کرونا در استان 4۰ هزار و 
46۲ مورد است. وی موارد جدید بستری و فوتی در ۲4 ساعت گذشته در استان را ۷9 
مورد بستری و 8 فوتی عنوان کرد و گفت: مجموع فوتی های کرونا در استان 4۷99 نفر 
بوده است. وی خاطرنشان کرد: واکسن تزریق شده نوبت اول در استان یک میلیون و 65۰ 

هزار و ۷۰9 دز و نوبت دوم ۷5۰ هزار و 64۷ دز است.

سخِن همشهریان:
سالم وقت بخیر یه گالیه دارم لطفا تو پیجتون بزارید تا شاید مسوالن متوجه این کارا بشن. من رفتم 
 پیش دکتر..... متخصص ارتوپد 8۰تومن ویزیت دادم برام ام آر آی نوشت یه عالمه هم پول ام آر آی شد 
حاال میخوام برم نشون دکتر بدم میگه باید دوباره ویزیت بدی!  میگم کجای قانون پزشکی گفته برای دیدن آزمایش 
 ام آر آی باید ویزیت داد؟  دوباره اومدم برم پیشش میگم میخوام نامه بگیرم برای هزینه هام میگه ویزیت بده!!

 میگم اگر من اینقدر پول داشتم با این وضعیت نمی آمدم نامه بگیرم که شما میگین همش ویزیت بده یه 
 خواهش دارم  لطف کنید اینو داخل پیج سخن تازه منتشر کنین شاید مسئوالن به داد ما بیماران برسند

 نام پزشک ارتوپد مورد انتقاد، جهت پیگیری مسئوالن مربوطه، نزد سخن تازه محفوظ است.

رضا فتح آبادی به مس کرمان پیوست
مربی سیرجانی که سالها در باشگاه گل گهر حضور داشت و بااین تیم به لیگ 
برتر صعود کرد به مس کرمان پیوست. رضا فتح آبادی که سالها به عنوان مربی 
و مدیر تیم گل گهر مشغول فعالیت در این باشگاه بود با توجه به درخواست 
فرزاد حسینخانی سرمربی جوان تیم مس به عنوان کمک مربی به باشگاه مس 
پیوست.گفتنی است رضا فتح آبادی فصل گذشته هم به عنوان الین مبی استان 
کرمان بود که در تیم های خارج استان مشغول فالیت شده بود. این مربی فصل 
قبل در تیم خوشه طالیی ساوه دستیار سهراب بختیاری زاده شده بود و در 
ابتدای امسال در آکادمی گل گهر مدیر فنی این آکادمی بود که از مجموعه 
 گل گهر جدا شد تا یک فصل دیگر خارج از سیرجان مشول فعالیت باشد.

آیا آرمان گهر لیگ برتری می شود؟
فصل جدید رقابت های لیگ دسته اول فوتبال ایران در حالی استارت می خورد 
که در کشور ایران بر خالف دیگر کشورها ورزشکاران با ویروس کرونا دسته و پنجه 
نرم می کنند. این بازی از بیست و چهارم مهرماه در فصل جدید کار خود را شروع 
می کنند، بیشترین نماینده فوتبال در لیگ دسته اول را استان کرمان دارد، جایی 
 که آرمان گهر، مس کرمان و مس شهربابک باید برای مقابله با رقبا به میدان بروند.

مس کرمان که به اسطوره فوتبال این باشگاه و مربی جوان خود» فرزاد حسین 
خانی« اعتماد کرد تا این فصل بر خالف فصول گذشته به دنبال مربیان اسم رسم 

دار بی کیفیت نرود، و کارش را با این مربی جویایی نام شروع کند.
اما مس شهربابک که اولین فصل حضور خودش در لیگ یک را تجربه می کند 
با وحید رضایی مربی فصل قبل خود استارت کارش را در لیگ دسته اول می 
زند و با توجه به نداشتن استادیوم در هفته های اولیه لیگ در سیرجان میزبان 
رقبا خواهد بود، البته ناگفته نماند که شهربابکی ها از نداشتن هتل هم کمبود 

دارند و این یک مضل برای تیم های میهمان است. 
و  خود  بومی  مربی  با  که  سیرجان  گهر  آرمان  استان،  تیم  دیگر  اما 
است. کرده  شروع  را  خود  کار  یک  لیگ  مربی  ترین  سابقه  با  نوی   به 

شهبا در کنار خود مربی با دانش، کاربلد و کهنه کار بوشهری را آورده است تا 
بتواند در این فصل با حضور در لیگ برتر برگی زرین در کارنامه خود داشته 
باشد. آرمان گهری ها در این فصل با گرفتن بازیکنان لیگ برتری از همان ابتدا 
گوی سبقت را از حریفان ربودند و نشان دادند که می خواهند یکی از مدعیان 
اصلی برای حضور در لیگ برتر باشند. حضور بازیکنان تراز اول لیگ برتری و 
مجموعه ی از بازیکنان با کیفیت و با تجربه لیگ یکی می تواند برای قاسم شهبا 

و مجموعه آرمان گهر فصلی با روزهای خوب به آرمان بیاورد.
تیم فوتبال آرمان گهر با وجود مربی کهنه کار و کاربلد خود قاسم شهبا و مربی با 
 دانش و کوهی از تجربه »کللی فر«  می تواند آرمان ، آرمان گهری ها را تحقق یابد.

حال باید دید که آرمان گهر و قاسم شهبا در این فصل از همان ابتدا لیگ دسته 
اول می توانند با چالش بزرگ لیگ کنار بیایند و جلو بروند و یا اینکه به مانند 
فصول گذشته در نیم فصل اول مضل و دردسرهای لیگ مان از کسب امتیازات 

برای ین مربی و باشگاه آرمان گهر می شود.

   خبر ورزشی

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  

جوشکـاری سیــار
َفنس ِکشی- تعمیر در و پنجره - اجرای سایه بان و...

09135320842-09132794372

آقای مهران صادقی گوغری با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 194 سیرجان مدعی است که سند 
مالکیت سه دانگ مشاع  از ششدانگ پالک 1013 فرعی از 2312  اصلی  واقع در بخش 35 کرمان  بنام  آقای مهران 
صادقی گوغری 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.   1262  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1400/07/21
محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت
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 حسن حدیدی فرزند اصغر به شناسنامه 1441 کد ملی 3071200862 صادره از سیرجان مبنی بر صدور سند شش دانگ یک باب خانه پالک 94 فرعی 
از 1913 اصلی واقع در هماشهر سیرجان بخش 38 کرمان به مساحت 555/76  متر مربع  را نموده است که پس از رسیدگی هیات حل اختالف موضوع ماده 
7 آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر رای شماره 10074 مورخ 1400/07/07 به صدور سند ملک مذکور 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 125  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1400/07/21
محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی رای هیات

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی انسانی جهت 

انجام امور خدمات عمومی و منشی گری دانشکده و سایر واحدهای تابعه

دانشکده علوم پزشکی سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی انسانی جهت انجام امور 
را از طریق   2000092962000020 خدمات عمومی و منشی گری دانشکده و سایر واحدهای تابعه به شماره 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق در گاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت 

نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1400/07/21 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت  14:00  روزپنج شنبه  تاریخ 1400/07/29         
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14:00 روز چهارشنبه   تاریخ1400/08/12  

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 روز شنبه   تاریخ1400/08/15  
زمان  جلســــه توجیهی: ساعت 10 روز شنبه مورخ 1400/08/08 

جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها به آدرس ذیل مراجعه نمایند. 
الف: آدرس : بلوار سیدجمال جنب پارک ترافیک دانشکده علوم پزشکی   و تلفن:42340625

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:مرکز تماس:021-41934
دفتر ثبت نام: 88969737  و  85193768

روابط  عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان

 استاندار کرمان   عنوان کرد: 
 بازگشایی حضوری مدارس از ۱۵ آبان


