انعکاس

علی اسدی ،رئيس هیات ورزش روستایی و بازی های بومی و محلی شهرستان سیرجان خبر داد️ :جام فوتبال در زمین های خاکی سیرجان برگزار می شود️ .علی اسدی در
خصوص برگزاری این مسابقات به خبرنگار سخن تازه گفت :در مسابقات جام فوتبال خاکی یادواره شهدای گرانقدر بیش از هزار جوان ورزشکار روستایی در قالب  40تیم حضور
خواهند داشت ️.وی افزود :جلسه هماهنگی و تایید آیین نامه مسابقات در بخشداری با حضور ثریا سلیمی نایب رییس بانوان هیات ورزش های روستایی ،حسین میرزایی نایب رییس
آقایان هیات ورزش های روستایی ،احمد جهانشاهی رییس کمیته داوران هیات فوتبال شهرستان و سرپرستان تیم های شرکت کننده برگزارشد️ .مقرر گردید در این مسابقات
تیم از بخش مرکزی و در زمین خاکی باسفهرجان .تیم از بخش گلستان و در زمین خاکی دارستان .تیم از بخش پاریز و در زمین خاکی هماشهر .تیم از بخش بلورد
و در زمین خاکی بلورد  .تیم از بخش زیدآباد و در زمین خاکی روستای نصرت آباد باهم به رقابت بپردازند.گروه بندی تیم های حاضر در بخش مرکزی به شرح زیر اعالم میگردد .تیم باغ چوبی
تیم باسفرجان .تیم عزت آباد .تیم شریف آباد .تیم اکبر آباد دیوان بیگی .تیم حجت آبادتیم فخر آباد .تیم فیروزه .تیم عمیق عشایری .تیم راه آهن️مسابقه افتتاحیه این جام با دیدار تیم های باسفهرجان و
شریف آباد در تاریخ  ۱۶دی ماه و در زمین خاکی فوتبال روستای باسفهرجان برگزار خواهد شد.

خبر

جلسه مشترک شورای فرهنگ عمومی و شورای شهر سیرجان

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

بررسی حوزههای مختلف مسوولیت اجتماعی شرکتها و نهادها

سن مبتالیان به کرونا در کرمان رو به کاهش است
رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت :تا شب
گذشته  ۳۹۶نفر به دلیل ابتال به کرونا در بیمارستان
های استان بستری بودند.
حمیدرضا رشیدی نژاد ،در ستاد مقابله با کرونای استان
کرمان گفت :تا شب گذشته بیماری کووید۱۵۰ ،۱۹
بیمار بستری در بیمارستان های استان قطعی و ابتالی
 ۲۴۶نفر نیز مشکوک تشخیص داده شده است.
وی از چشمگیر بودن روند کاهشی فوتی های ناشی از
کرونا خبر داد و اظهار کرد :تعداد بستری های استان
در هفته قبل نسبت به هفته ماقبل آن  ۱۵درصد کمتر
بوده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به آمار
واکسیناسیون در استان بیان کرد :حدود سه میلیون
و نهصد هزار واکسن در استان تزریق شده که بیش از
دو میلیون و  ۱۲۲هزار نفر دوز اول و حدود یک میلیون
هفتصد و نود هزار نفر نوبت دوم واکسن کرونای خود را
دریافت کرده اند.
وی با بیان اینکه تاکنون  ۸۱درصد جمعیت هدف نوبت
اول و  ۶۹درصد این جمعیت دوز دوم واکسن کرونای
خود را دریافت کرده اند ،افزود :در استان کرمان تا کنون
حدود  ۹۰هزار نفر واکسن نوبت سوم تزریق کرده اند.
رشیدی نژاد از احتمال شیوع اُمیکرون در کشور سخن
به میان آورد و گفت :برای افزایش سطح امینی بدن
توصیه می کنیم که مردم نوبت یادآوری خود را دریافت
کنند.
وی با تاکید برآنکه سن بیماران مبتال به کرونا
رو به کاهش است ،اظهار کرد :افرادی که دو نوبت
واکسیناسیون اولیه آنها توسط واکسنهای غیر فعال
(سینوفارم ،کوواکسین بهارات و کوو ایران برکت) انجام
شده است ،باید نوبت سوم واکسن را ترجیحا با پلتفرم
مشابه به فاصله حداقل سه ماه از نوبت دوم دریافت
کنند و همچنین کسانی که واکسن فعال دریافت کرده
اند بعد از گذشت شش ماه از نوبت دوم ،اقدام به دریافت
دوز سوم کنند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان در ادامه درباره
وضعیت حضور در کالس های درس نیز گفت :براساس
گزارشات وضعیت کالس های درس در برخی جاها
مطلوب نیست و باید شیوه نامه های بهداشتی با جدیت
در کالس های درس اجرا شود.

هفتمین جلسه سال جاری شورای
فرهنگ عمومی شهرستان با حضور
رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر
سیرجان در سالن جلسات شورای شهر
برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شورای
اسالمی شهر سیرجان ،در جلسه مذکور
مسوولیت اجتماعی شرکتها و نهادها در
رابطه با امور فرهنگی ،عمرانی و خدماتی
شهرستان و ترویج فرهنگ قرآنی در
سطح شهرستان و اتخاذ راهکارهایی در
این رابطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین در ادامه این جلسه و به
مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه
و به رسم تجدید و تاکید بر همدلی و
میثاق میان این دو نهاد ،از روئسای

دانشگاه صنعتی ،دکتر پورشهسواری؛
رئیس دانشگاه علمی کاربردی مرکز
نوبنیاد ،دکتر صادقی؛ رئیس دانشکده
فنی شهید کرانی ،مهندس مظفری؛
رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی

جهاد دانشگاهی و مهندس بارانی؛ رئیس
آموزشکده فنی و حرفهای دختران کوثر
از جمله حاضران در مراسم تجدید میثاق
میان حوزه و دانشگاه به میزبانی شورای
اسالمی شهر سیرجان بودند.

نامگذاری  ۱۸دیماه به عنوان روز گردشگری مقاومت

نامگذاری  ۱۸دیماه به عنوان روز گردشگری مقاومت

مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستی استان کرمان از نامگذاری
 ۱۸دیماه به عنوان روز گردشگری
مقاومت خبر داد.
فریدون فعالی در جلسه گردشگری
مقاومت در اتاق بازرگانی کرمان
اظهار کرد :در حال حاضر سند
گردشگری مقاومت با همکاری اتاق
بازرگانی کرمان در حال تدوین
است تا براساس آن اقدام به توسعه
و ترویج این نوع از گردشگری شود.
مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری
و صنایعدستی استان کرمان با تاکید
براینکه سند گردشگری مقاومت یک
راهبرد عملیاتی برای توسعه گردشگری
منطقه خواهد بود ،افزود :براساس این
سند سایر بخشهای مرتبط با صنعت

آگهی رای هیات

در اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید عرضه مسکن بدینوسیله به اطالع می رساند در اجرای این قانون طبق بند 2

ماده  1این قانون مورد تقاضای آقای غالمعلی حاج ابراهیمی فرزند خانباز به شناسنامه  539کد ملی 3130685618صادره از سیرجان شش دانگ

خانه پالک  11077فرعی از  5087اصلی به مساحت  250متر مربع که پس از رسیدگی هیات حل اختالف موضوع ماده  7آیین نامه اجرایی
قانون فوق الذکر رای به صدور سند صادر نموده ،بدینوسیله به اطالع عموم می رساند ظرف مدت 20روز از تاریخ انتشار و الصاق 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  20روز 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  1360تاریخ انتشار :چهارشنبه 1400/10/01

حوزهها و دانشگاهها توسط حاج آقا
حسینی؛ امام جمعه شهرستان ،سهراب
بهاالدینی؛ فرماندار ویژه شهرستان،
حسن خدامی؛ رئیس شورا و سایر
اعضای این نهاد مردمی ،تقدیر و با
اهدای لوح به رسم یادبود از تالشهای
ایشان در این رابطه تجلیل شد.
شایان ذکر است حجج االسالم محمدعلی
ارجمند؛ رئیس حوزه علمیه سفیران
هدایت امام صادق(ع) و حامد فرشی؛
رئیس حوزه علمیه مفیدیه ،خانم
معاذالهی؛ رئیس حوزه علمیه نرجسیه،
دکتر محمدی؛ رئیس دانشگاه علوم
پزشکی ،دکتر یعقوبی؛ رئیس دانشگاه
آزاد ،دکتر شهریاریپور؛ رئیس دانشگاه
پیام نور ،دکتر محمودینژاد؛ رئیس

محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

گردشگری به ویژه حوزه صنایعدستی
تقویت میشوند.
وی تاکید کرد :در حال حاضر طراحی
و ساخت انگشترهای مشابه انگشتر

سردار شهید حاجقاسم سلیمانی و یا
مزین به تمثال آن شهید بزرگوار توسط
هنرمندان صنایعدستی استان کرمان
در مرحله طراحی و ساخت قرار دارد.

آگهی تحدید حدود

در اجرای ماده  10آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید عرضه مسکن بدینوسیله به اطالع می رساند
در اجرای این قانون حسین حیدرپور فرزند غالمرضا به شناسنامه  81کد ملی  3071751672صادره از سیرجان مبنی بر صدور شش دانگ
یک باب خانه پالک  9فرعی از  930اصلی واقع در هماشهر سیرجان بخش  38کرمان به مساحت  414/09متر مربع که پس از رسیدگی
هیات حل اختالف موضوع ماده  7آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر رای به اظهار نامه صادر و بدینوسیله به اطالع عموم می رساند در
مورخ  1400/10/22روز چهارشنبه عملیات تحدید حدود در محل ملک به عمل می آید .لذا ظرف مدت  20روز از تاریخ تنظیم صورتجلسه
تحدید حدود چنانچه کسی به تحدید حدود 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  20روز 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  1361تاریخ انتشار :چهارشنبه 1400/10/01

محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

فعالی با اشاره به اینکه باید نشانهها
و المانهایی از سردار شهید حاجقاسم
سلیمانی تهیه و تولید شود بیان کرد:
این المانها میتوانند به یک برند برای
گردشگری استان کرمان تبدیل شوند.
وی با بیان اینکه در سند گردشگری
مقاومت مسیرهای زیارتی مختلفی
برای زائران سردار شهید حاج قاسم
سلیمانی تعریف خواهد شد ،عنوان کرد:
یکی از این مسیرها زادگاه سردار دلها
در روستای قنات ملک شهرستان رابر
است .فعالی با تاکید براینکه با حضور
وزیر میراثفرهنگی از سند گردشگری
مقاومت رونمایی میشود ،خاطرنشان
کرد :این سند میتواند راهبردی برای
توسعه گردشگری استان کرمان در
همه زمینهها باشد.
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باند سارقان موبایل در دام پلیس

منصور رمضاننژاد اظهار داشت :در پی گزارشهایی مبنی بر سرقت
سرقت دستگاههای موبایل از مغازههای موبایل فروشی این موضوع در
دستور کار قرار گرفت که در پی اقدام پلیس آگاهی باند این سارقین
دستگیرو به سرقت خود در سیرجان و شهرستانهای همجوار اعتراف
کردند .سرپرست فرمانده نیروی انتظامی سیرجان افزود :این باند سه
نفره سرقتهای فرا شهرستانی و استانی داشتند که از شهرستانها و
استانهای همجوار اقدام به شناسایی مکانهای موبایل فروشی کرده و
طی شگردهای مختلف مبادرت به سرقت دستگاههای تلفن همراه از
مراکز فروش میکردند .وی عنوان کرد :در پی خاموشیهای متعدد در
محالت شهری یا قطع شدن تلفنهای مردم و اینترنت محالت مامورین
ما موفق شدند باند  8نفره سارقان سیمها و کابلهای برق و مخابرات را
دستگیر کنند که میزان سیمهای سرقتی آنان قریب به  5میلیارد ریال
برآورد شده و سارقان هم به سرقت در مناطق مختلف اعتراف کردند.
رمضاننژاد همچنین از دستگیری سارقی که اقدام به سرقت پایه و
تابلوهای اداره راهداری در محورهای مختلف شهرستان داشت خبر داد
و گفت :این سارق هنگام سرقت برای اینکه شناسایی نشود پالک خودرو
خود را با چسب نواری مخدوش کرده و شبانه با همین خودرو و به وسیله
هوابرش اقدام به برش پایههای تابلوهای مذکور که نقش موثری در ایمنی
جادهها دارد ،میکرد.

وعدۀ بارورسازی ابرها در استان کرمان تا پایان سال

فردایکرمان :معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان
هواپیمایی کشور گفت« :برنامه داریم تا پایان امسال و ابتدای سال
آینده ،بارورسازی ابرها را در استان کرمان داشته باشیم تا خسارات
کاهش باران جبران شود» .محمد محمدیبخش همچنین ،اعالم
کرد« :پروازهای سوریه در آیندهای نزدیک برقرار خواهد شد» .وی
در بخشی از سخنانش ،اظهار کرد« :دولت جدید چند شاخص را
برای خود در نظر گرفته که مهمترین آن که برعهده وزارت راه و
شهرسازی است ،ایجاد مسکن ملی است که با مشخص کردن زمین
و انجام دیگر امور ،ریلگذاریهای جدیدی در این زمینه انجام شده
است» .وی افزود« :در حوزهی هواپیمایی نیز طرحهایی برای توسعهی
فرودگاههای استان کرمان داریم و آماده هستیم با سرعت قابل قبولی
پروازها را گسترش دهیم» .رئیس سازمان هوایی کشور همچنین با
اشاره به اتفاقات حوزه هواشناسی اظهار کرد« :اتفاق خوبی که در
یکی ،دو سال گذشته در این حوزه رقم خورده در خصوص باروری
ابرها در کشور است؛ کشور ما یکی از پنج کشور اول دنیا در این امر
است .برنامه داریم تا پایان سال و ابتدای سال آینده بارورسازی ابرها را
در استان کرمان داشته باشیم تا خسارات کاهش باران جبران شود».

