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ِ

من یک مدته تقاضا وام خود اشتغالی به بانک ......دادم که این طرح رو گل گهر به بانک  ....داده و برای خود اشتغالی
جوانان وام میدن .با  ۸۰میلیون وام من داخل بانک توافق کردن و مسئول بانک منو مجبور کرده که برم از آقای .....که
ابزار فروشی داره فاکتور بگیرم و ارائه بدم به بانک که وا م رو واریز کنن .رفتم پیش آقای  ........برای دریافت وام که این
آقا میگه یا  5درصد مبلغ وامرو باید اینجا واسه من کارت بکشی که میشه  ۴میلیون برای یک تکه کاغذ یا باید کل
مبلغ رو اینجا جنس بخری که من کل مبلغ رو گفتم جنس بدین که وقتی استعالم گرفتم از بقیه ابزار فروشی های
داخل شهر دیدم کلیه اجناسش که فاکتور کرده قیمت هاش خیلی باالتر از بقیه جاها بوده و بانک هم کل مبلغ وام
رو به حساب این آقا واریز میکنن میخواستمبدونم این چه جور قانونی هست که فقط باید از یک فرد خاص جنس
بخریم و این چه جور خود اشتغالی هست که من باید این اجناس رو گرونتر از این آقا بخرم وگرنه بهم وام نمیدن.

االن دو روز انسولین تمام کردم تاریخ نسخه به تاریخ ۹ / ۲۴
هستش از مسئولین خواستم بپرسم اگر انسولین من بیمار رو االن
بدن چه اشکالی داره؟ من که ماهیانه سهمیه ام هست اول ماه
بدهند یا آخر ماه درسته سیستم باید تایید بشه این رو میدونم ولی
یه بیمار دیابتی بدون انسولین اذیت میشه از مسئولین دانشکده
علوم پزشکی خواهش میکنم تاریخ سهمیه انسولین را متغیر بگذارند

#انتقادحق مردم است  #پاسخگویی وظیفه مسووالن

معاون دانشکده علوم پزشکی سیرجان:

خبر

 ۱۷درصد سیرجانیها واکسن کرونا دریافت نکرده اند

رئیس کل دادگستری کرمان مطرح کرد:

حل مشکل واحدهای اقتصادی
با تاکید بر حفظ تولید
رئیس کل دادگستری استان کرمان در نشست ستاد استانی
اجرای کلی سیاستهای اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و
قضایی کرمان که برای بررسی مشکالت چهار واحد تولیدی و اخذ
تصمیمات الزم برای تسهیل روند تولید آنها تشکیل شده بود،
گفت« :اقدامات قوه قضائیه در مسیر حمایت از اقتصاد مقاومتی
به نحوی انجام میشود که جنبهی تولیدی واحدها حفظ شود».
به گزارش فردای کرمان به نقل از روابط عمومی اداره کل
دادگستری استان کرمان ،یداهلل موحد ادامه داد« :متاسفانه شرایط
به شکلی است که مشکالت متعددی د ر مسیر سرمایهگذاری ایجاد
میشود و از این رو باید نسبت به اصالح فرایندها اقدام شود».
وی خاطرنشان کرد« :برخی از مشکالت واحدهای تولیدی ناشی
از شرایط اقتصادی موجود جامعه است و دستگاه قضایی تالش
میکند که از مسیر قانونی و با استفاده از اختیارات خود نسبت به
حل مشکالت موجود اقدام کند».
رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود« :ستاد استانی اجرای
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی،
تالش میکند با همکاری بانکها ،سازمانهای اجرایی و نهادهای
نظارتی ،سادهترین و آسانترین راه را برای حمایت از اقتصاد
مقاومتی پیشبینی و اجرا کنند».
بر اساس این گزارش ،در نشست ستاد استانی اجرای کلی
سیاستهای اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی استان
کرمان ،مشکالت چهار واحد تولیدی مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست مقرر شد که برای حل مسائل یک واحد ترمینال
ضبط پسته ،مهلت شش ماهه به سرمایهگذار داده شود که با
فروش ملک وثیقه ،نسبت به تسویهی بدهی بانکی خود اقدام کند
ک نیز موظف است در صورت تسویهی نقدی سرمایهگذار،
و بان 
جریمهی شش درصدی تسهیالت را ببخشد.
در این نشست همچنین مشکالت بزرگترین مجتمع صنایع
غذایی کشور مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد یک سال زمان
داده شود که این واحد به روند تولید بازگشته و مشکالت بانکی
آنها نیز برطرف شود.
در این جلسه همچنین مقرر شد نسبت به یک پروژهی
سرمایهگذاری کشاورزی ،سازمان بازرسی پیگیریهای الزم را
انجام داده و گزارش مربوطه را به ستاد اقتصاد مقاومتی استان
ارائه کند .بررسی مشکالت واحد بزرگ تولیدی و صنعتی قطعه
گستر نیز به صورت ویژه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد
دادستان کرمان موضوعات مربوطه را تا رسیدن به نتیجهی
مطلوب پیگیری کند.

معاون دانشکده علوم پزشکی سیرجان
با اشاره به اینکه خطر کرونا رفع نشده
است ،گفت ۱۷ :درصد از جمعیت
شهرستان سیرجان هنوز برای تزریق
واکسن کرونا مراجعه نکردهاند .محمد
موقری پور اظهار کرد :وضعیت کنونی
سیرجان از نظر رنگبندی کرونایی
نارنجی است که دلیلش آمار روزانه
مبتالیان به ویروس کرونا است .از
مردم تقاضا داریم نسبت به رعایت
دستورالعملها هنوز هم احساس وظیفه
کنند تا بتوانیم زنجیره انتقال ویروس
در جامعه را قطع کنیم .موقری پور در
رابطه با آمار واکسیناسیون در شهرستان
سیرجان گفت :جمعیت باالی  ۱۲سال
شهرستان سیرجان بیش از  ۲۷۰هزار
نفر است که بیش از  ۲۲۲هزار نفر حدود
 ۸۲.۵درصد جمعیت دوز اول واکسن

واکسن را تزریق کنند که زنجیره انتقال
ویروس کرونا در جامعه قطع شود.
معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی
سیرجان اظهار کرد :هنوز تا بازگشت به
شرایط عادی با توجه به سویه جدید
کرونا اومیکرون زمان زیادی مانده است
که بگوییم خطر رفع شده است و باید
با زدن ماسک ،رعایت فاصله اجتماعی
و پرهیز از حضور در تجمعات به قطع
زنجیره کرونا در جامعه کمک کنیم.
مخالف برگزاری نمایشگاه کاال بودیم

خود را تزریق کردهاند.

 ۶۸.۵درصد سیرجانیها واکسن کرونا را
دریافت کردهاند

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی
سیرجان ادامه داد :همچنین برای ۱۸۶
هزار نفر هم دوز دوم تزریق شده است

و در مجموع میزان  ۶۸.۵درصد جمعیت
واکسیناسیون خود را انجام دادهاند.
وی افزود :حدود  ۱۷درصد از جمعیت
هنوز جهت تزریق واکسن خود مراجعه
نکردهاند که از این افراد درخواست داریم
که به پایگاههای تجمیعی ما مراجعه و

موقری در مورد برگزاری نمایشگاه
کاال در سیرجان نیز گفت :ما موافق با
برگزاری نمایشگاه نبودیم و مخالفت خود
را هم اعالم کردیم .وی در پایان از مردم
خواست برای بازگشت به شرایط عادی
باید دستورالعملهای بهداشتی را رعایت
کنند.

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گلگهر:

با «توقف» بیگانهایم

ایمان عتیقی در گفتوگو با خبرنگار
پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنالین»،
اظهار داشت :شرکت معدنی و صنعتی
گلگهر ،بزرگترین تولیدکننده مواد
اولیه صنعت فوالد کشور است و 32
درصد تولید کنسانتره سنگآهن و 24
درصد تولید گندله را بر عهده دارد.
گلگهر حضور بسیار فعالی در تامین
مواد اولیه صنعت فوالد کشور دارد و
با اجرای طرحهای توسعهای متعدد
توانسته است همواره جایگاه خود را به
عنوان تامینکننده نخست صنعت فوالد
کشور حفظ کند.
وی افزود :گلگهر هماکنون هفت خط
تولید کنسانتره در حال بهرهبرداری به
ظرفیت حدود 16میلیون تن در اختیار

دارد .در حال حاضر ،اصالح خطوط تولید
کنسانتره سنگآهن را در دستور کار قرار
دادهایم .به طوری که خطوط شماره ،4
 6 ،5و  7به صورت مجزا جهت افزایش
ظرفیت و بهبود کیفیت اصالح خواهد
شد .این طرحها در شرکت گلگهر
حدود  60تا  70درصد پیشرفت فیزیکی
دارند.
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی
گلگهر اضافه کرد :عالوه بر طرح اصالح
خطوط تولید کنسانتره ،به دنبال ارتقای
ظرفیت گندلهسازی نیز هستیم .در حال
حاضر ،گلگهر دو خط تولید گندله با
ظرفیت مجموع  12میلیون تن در
اختیار دارد .گلگهر قصد دارد ظرفیت
و کیفیت این خطوط را افزایش دهد

و در این رابطه ،طرحهایی همچون
احداث آبگیری فیلتراسیون باطلههای
کارخانههای کنسانتره ،سیستمهای
کنترل کارخانه تغلیظ ،پیشفرآوری
خوراک خط چهارم و طرحهای توسعه
دیگر را در دستور کار قرار داده است.
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی
گلگهر با اشاره به اهمیت انجام
مسئولیتهای اجتماعی در این شرکت،
گفت :یکی از دغدغههای مهم مدیران
گلگهر توجه به مسائل فرهنگی و هنری
استان کرمان به ویژه شهر سیرجان
و ارتباط دادن آن با صنعت و معدن
بوده است .بر این اساس ،گلگهر از
سال گذشته میزبان برگزاری چندین
دوره رویداد هنری بوده که ازجمله

آنها میتوان به نخستین سمپوزیوم
مجسمهسازی گلگهر ،نمایشگاه آثار
خوشنویسی ،نخستین نمایشگاه کتاب
گلگهر ،مسابقات سازههای ماکارونی،
جشنواره داستان آهن سیرجان ،دوره
آموزش فیلمسازی و کارگردانی،
جشنواره تئاتر استان و ...اشاره کرد.
عتیقی در پایان تصریح کرد :شرکت
معدنی و صنعتی گلگهر همواره به
مسئولیتهای اجتماعی به عنوان یک
وظیفه نگاه کرده و بر این اساس ،شعار
«گلگهر ،همراه فرهنگی سیرجان» برای
این شرکت انتخاب شده است.
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به ابتکار شهردار سیرجان

️آغاز به کار شهردار شب

️شهردار سیرجان با
هدف پیشبرد سریعتر
و سرعتبخشی به
حل مشکالت و رفع
موانع در حوزه مدیریت
شهری دستور راهاندازی
«شهردار شب» را صادر
کرد.
️به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری ،دکتر علیاکبر کریمیپور در
تشریح این خبر گفت :با توجه به اینکه پس از پایان ساعت کاری در
شهرداری ،صرف نظر از واحدهای نظارتی و پیمانکاری ،فعالیت سایر
بخشها مانند سایر ادارات تا صبح روز بعد تعطیل میشود ،تصمیم
گرفته شد که از این پس برای کنترل ،نظارت و رسیدگی به حوادث
و اتفاقاتی که ممکن است در طول شب رخ دهد ،تشکیالتی تحت
عنوان «شهردار شب» یا «اداره شب» در شهرداری راهاندازی گردد.
️شهردار سیرجان با اشاره به چارت و وظایف شهردار شب گفت :این
طرح در قالب شهرداران شب مناطق و دو شهردار شب ناحیه در هر
منطقه دیده شده است که همگی زیر نظر ستاد یا همان شهردار شب
کل فعالیت خواهند کرد.
وظیفه شهردار شب کنترل و بررسی وقایع رخ داده در سطح شهر
از جمله نظارت بر پیمانکار و امور شهرداری و رفع نواقصی است که
از روز به شب و یا بالعکس منتقل خواهند شد .همین وظایف نیز در
شرح کار شهرداران شب مناطق وجود دارد که از طریق بازدید میدانی
اعمال خواهد شد.
شهردار شب ناحیه نیز حکم خط مقدم این طرح را دارد که باید
به صورت ریز به مسائل ورود کرده و مشکالت را پیگیری نماید .در
نهایت تمام اقدامات انجام شده در شب و اقداماتی که نیاز به پیگیری
در طول روز دارند ،به شکل صورتجلسه به مقامات باالتر و در نهایت
به دفتر من ارسال میگردند.
️کریمیپور مهمترین بخش طرح فوق را هماهنگی با سازمانهای
خارج از شهرداری دانست و افزود :گاه مشکالتی در شهر ایجاد
میشود که مربوط به شهرداری نیست؛ به طور مثال حوادث مربوط
به آب یا برق که شهرداران شب هماهنگیهای الزم جهت رفع مشکل
را با ادارات مربوطه انجام خواهند داد.
️شایان ذکر است انتخاب شهردار و شهرداران مناطق و نواحی در هر
شب ،به صورت دورهای و از بین نیروهای متعهد و جهادی سازمان
شهرداری خواهد بود.

در ادامه بازدید هاي شهردار و اعضاي شورا از محالت کمبرخوردار

مشکالت شهرکهای شورا ،رسالت ،ثاراهلل و  ۱۲۰هکتاری زیر ذر ه بين مديريت شهري

شهردار و رئیس شورای شهر سیرجان به همراه اعضای
شوراي اسالمي شهر و معاونان و مدیران سازمانهای
مختلف شهرداری در ادامه بازدید از محالت کمبرخوردار
شهر ،ضمن بازدید میدانی از شهرکهای شورا(سی بی
جی) ،رسالت ،ثاراهلل و محله  ۱۲۰هکتاری از نزدیک در

جریان مشکالت این محالت قرار گرفتند.
به گزارش روابط عمومی شهرداري و شورای اسالمی شهر
سیرجان همچنین پس از حضور مسئوالن شورا و شهرداری
در مسجد امام هادی(ع) شهرک ثاراهلل جهت اقامه نماز
جماعت مغرب و عشا ،شهروندان بدون واسطه سوالها و

مشکالت شهری منطقه خود را با ایشان در میان گذاشتند.
شهردار سیرجان نیز ضمن پاسخ به سوالهای شهروندان و
ارجاع مشکالت مختلف حوزه شهری به مسئوالن مربوطه
در شهرداری ،بالفاصله دستور رفع و پیگیری موارد طرح
شده را صادر کرد.

آگهی فقدان سند مالکیت

فروش ،نصب ،سرویـس،شــارژ گـــاز و

لولـه کشی زیرکار
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فروشگاه اسپلیت صالحی
42338788 - 09164458335

آقای عباس منگلیان شهربابکی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره  194سیرجان مدعی است که سند
مالکیت ششدانگ پالک  232فرعی از  6518اصلی واقع در بخش  37کرمان بنام آقای عباس منگلیان شهربابکی ثبت
و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی
ماده  120آیین 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  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 1343 .م الف تاریخ انتشار :روز چهارشنبــه 1400/09/24

ط

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید  -روبروی فروشگاه افق کوروش

شایان ذکر است حسن ختام بازدیدهای امروز اعضاي شورا
و شهردار ،حضور در منزل شهید نعمتاهلل خراسانینیا،
دیدار با خانواده معزز این شهید بزرگوار و استمداد از روح
بلند شهدا جهت کسب توفیق در راه خدمت به مردم بود.

محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

لوله بازکنی اعتماد

بازکردن لوله های فاضالب توالت  ،آشپزخانه و . . .

 -0913 669 6216رضایی

آگهی فقدان سند مالکیت

بنیاد مسکن با شناسه ملی  10100171252با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره  202سیرجان مدعی
است که سند مالکیت ششدانگ پالک  14863فرعی از  5087اصلی واقع در بخش  36کرمان بنام بنیاد مسکن ثبت
و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی
ماده  120آیین 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  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 1342 .م الف تاریخ انتشار :روز چهارشنبــه 1400/09/24
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آگهی فقدان سند مالکیت

آقای حمید آباده ای با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره  149سیرجان مدعی است که سند مالکیت
ششدانگ پالک  1فرعی از  1249اصلی واقع در بخش  36کرمان بنام آقای حمید آباده ای ثبت و سند مالکیت صادر
و تسلیم گردیده است که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده  120آیین 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  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.
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