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مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان کرمان در ادامه تاکید کرد: قصد دفاع از 
فیلترینگ ندارم اما اگر خوب کار کنیم، این شرایط قطعا یک فرصت خوب برای کشور 
خواهد بود. طبق اعالم او، موضوع قطعی و فیلترینگ پلتفرم های خارجی از مراجع مربوطه 
در تهران بوده و دست استان ها نیست و اینکه این وضعیت ادامه دار باشد یا خیر بستگی 
به نظر مراجع امنیتی دارد. به اعتقاد مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان کرمان، 
اگر به سمت فراهم کردن شرایط استفاده از پلتفرم های داخلی سوق یابیم، کسب و کارها 

ضرر نمی کنند اما این موضوع به خودمان بستگی دارد.

خبر مدیرکل 
ارتباطات استان از 

زمان رفع فیلتر واتس 
آپ و اینستاگرام

خبــر آمار آنفلوآنزا از کرونا پیشی گرفتآمار آنفلوآنزا از کرونا پیشی گرفت
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: در برآوردهای انجام شده ۳۰ تا ۴۰ درصد بیماران سرپایی مطب ها و کلینیک های 
سرپایی کرمان، مبتالیان به آنفوالنزا هستند. سعید صحبتی با اشاره به اینکه در فصل پاییز قرار داریم و این فصل، فصل شیوع 
بیماری های تنفسی ویروسی است که آنفوالنزا و کرونا دو بیماری مهم این دسته هستند، اظهار داشت: این بیماری ها، دو بیماری 
کاماًل متفاوت با منشا ویروسی جداگانه بوده که به لحاظ عالئم تا حدودی شبیه به هم هستند و راه های انتقال و پیشگیری از این 
بیماری ها هم مشابه است. وی گفت: از سوی دیگر رعایت شیوه نامه های بهداشتی مقابله با کرونا که تا اندازه زیادی می توانست به 

طور غیرمستقیم از ابتالی به آنفلوآنزا جلوگیری کند، خیلی کمتر و کمرنگ شده است.

به  باسفهرجان  دوراهی  از  سال  هاست 
عنوان یکی از نقاط حادثه خیز و پرخطر در 
سیرجان یاد می شود و تا کنون چندین مورد 

تصادف منجر به مرگ در این مسیر اتفاق 
از  یکی  مسیر  این  اصالح  لذا  است.  افتاده 
ضروریات رفع موانع ترافیکی شهر محسوب 

می شود.
شهرداری،  ارتباطات  مدیریت  گزارش  به 
علی اکبر کریمی پور صبح امروز در دیدار با 
وحید قابلی رییس اداره راهداری سیرجان 
به بحث و گفت و گو در زمینه رفع مشکالت 
مصوبات شورای ترافیک شهرستان پرداخت.

در این جلسه ضمن تبادل نظر درخصوص 
کاهش  جهت  در  مشترک  همکاری های 
محور  به  موجود،  معضالت  رفع  و  ترافیک 
باسفهرجان اشاره شد و تصمیماتی درباره ی 
حوادث  کاهش  و  محور  این  مشکالت  رفع 
ناگوار در این مسیر اتخاذ گردید و قرار شد 
با ایجاد دوربرگردان غیر هم سطح مشکالت 

این محور رفع گردد.
شهرداری  آمادگی  کریمی پور،  دکتر 

زمینه  در  همکاری  جهت  را  سیرجان 
به منظور  هم سطح  غیر  دوربرگردان  ایجاد 
مشکالت  و  خطرات  حذف  و  ایمن سازی 

محور باسفهرجان اعالم کرد.

شایان ذکر است محور باسفهرجان در مرز 
راهداری  اداره  و  شهرداری  خدماتی  حوزه 
قرار دارد و یکی از نقاط حادثه خیز شهرستان 

به شمار می آید.

خدمات  الکترونیکی شدن  راستای  در 
سیرجان،  در  خودرو  عوارض  پرداخت 
انجام  سهولت  و  وقت  اتالف  از  جلوگیری 
کار برای شهروندان و نیز به دلیل کاهش 
و  شهرداری  به  ارباب رجوع  مراجعه ی 

استفاده افرادی که در ساعات اداری امکان 
ندارند،  را  شهرداری  به  حضوری  مراجعه 
راه اندازی  به  اقدام  سیرجان  شهرداری 
عوارض  پرداخت  ملی  یکپارچه  سامانه 

خودرو »سمیع« کرده است.

شهرداری،  ارتباطات  مدیریت  گزارش  به 
شهرداری  اطالعات)فاوا(  فنآوری  مدیر 
برای  گفت:  خبر،  این  اعالم  با  سیرجان 
مرحله ی  در  »سمیع«،  سامانه  از  استفاده 
داشتن  دست  در  با  باید  متقاضیان  اول 
و  قبل  سال های  پرداختی  عوارض  رسید 
سند خودرو)برگ سبز( به دفاتر پیشخوان 
مراجعه و اطالعات خود را در سامانه ثبت و 

عوارض خودرو را پرداخت کنند.
برای  متقاضیان  افزود:  شیبانی  محسن 
پرداخت عوارض بعدی می توانند با مراجعه 
به سایتSaamie.ir با ثبت پالک خودرو 
عوارض،  پرداخت  گزینه  از  استفاده  با  و 
مراجعه  بدون  و  حضوری  غیر  صورت  به 
عوارض  شهرداری،  یا  پیشخوان  دفاتر  به 

نمایند. همچنین  پرداخت  را  خودرو خود 
این سامانه به سیستم راهور وصل است و 
می توانند استعالم پرداخت عوارض خودرو 

را اخذ کنند.
شیبانی یادآور شد: این سامانه فقط عوارض 
دریافت  را  سواری   و  سبک  خودرو های 
سنگین،  خودروهای  به  مربوط  و  می کند 
موتورسیکلت ها  و  وانت بار ها  کامیون ها، 

نمی شود.
 9 تعداد  مهرماه  اوایل  از  گفتنی ست 
آماده  سیرجان  در  دولت  پیشخوان  دفتر 
پذیرش متقاضیان پرداخت عوارض خودرو 
همشهریان  منظور  این  برای  می باشند. 
به دفاتر ذیل مراجعه  سیرجانی می توانند 

نمایند:

خیابان  سمنگان؛  کمین  عمران کویر   *
شهید شفیعی روبروی مدرسه شیخ طوسی

* آروین ارتباطات سیرگان؛ خیابان قدس 
جنوبی، جنب ساختمان پزشکان بزرگمهر

جنب  برق،  چهارراه  ابیطالب؛  علی ابن   *
اداره برق

* آرون؛ خیابان غفاری، جنب بانک ملت
خیابان  خرم آباد،  اصلی  خیابان  آرتا؛   *

امام حسن مجتبی)ع(، نبش کوچه 9
* پارسیان؛ خیابان هجرت، خیابان فرعی 

نوبهار، پالک ۴8
* پیام؛ چهارراه مهدیه، خیابان مقداد

شهید  خیابان  حمزه،  بلوار  حمزه؛   *
دهیادگاری

* IT؛ خیابان خیام، جنب سینما قدس

با مساعدت شهرداری سیرجان؛

دوربرگردانغیرهمسطحدر»دوراهیباسفهرجان«ایجادمیشود

سامانه پرداخت عوارض خودرو »سمیع« راه اندازی شد

شروع به کار »هفته بازارها« در سیرجان
بعد از تعطیلی طوالنی مدت جمعه بازار سیرجان به دلیل شیوع بیماری کرونا، 
مجوز راه اندازی مجدد آن از سوی کمیته هفته بازارهای شهرستان، شورای 
تنظیم بازار و ترافیک صادر شد و هر هفته در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه 

و جمعه در بلوار قائم)محل دائمی نمایشگاه ها( برپا می شود.
به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان، امیر الهیان با بیان اینکه 
کشاورزی  فرآورده های  و  مشاغل  ساماندهی  سازمان  نظر  زیر  روزبازارها 
شهرداری فعالیت می کنند؛ به دو مصوبه که شهرداری را موظف به احداث 
بازارچه های محلی جهت فروش مایحتاج عمومی مردم به صورت بی واسطه 
می کند، اشاره کرد و گفت: طبق بند ۱8 ماده ۵۵ شهرداری ها و الیحه ی 
مصوب مورخ ۵ دی ۱۳۵8، شهرداری موظف به فراهم کردن زیرساخت های 
الزم جهت ایجاد میادینی برای ارائه فرآورده های کشاورزی)میوه و تره بار( 
به صورت بی واسطه است. لذا شهرداری سیرجان در جلسه ستاد تنظیم بازار 

شهرستان موظف شد این هفته بازارها را راه اندازی کند.
کشاورزی  فرآورده های  و  مشاغل  ساماندهی  سازمان  مدیرعامل 
برای  تومان  میلیون  از ۱۰۰  بیش  کنون  تا  داد:  ادامه  سیرجان  شهرداری 
راه اندازی هفته بازارها هزینه شده و برای 8۵ غرفه مسقف و ۴۰ غرفه غیر 
نظر  طبق  و  گردیده  صادر  هفته بازار  در  فعالیت  کارت  مسقف)وانت بارها( 
شورای شهر و شهردار، تا زمان ثبات کار غرفه داران هیچ هزینه ای از آن ها 

دریافت نمی شود.
الهیان افزود: این هفته بازارها ترکیبی از مجموعه ی اصناف مختلف است و 
نظارت بر قیمت ها با تعزیرات، اداره صمت و اتاق اصناف می باشد و درصورت 
استقبال مردم و ارائه خدمات به بهترین نحو توسط غرفه داران، میدان شماره 
۲ و ۳ نیز در مناطق دیگر شهر تا پایان سال راه اندازی می شود. به گفته ی وی 
هفته بازارهای سیرجان با غرفه هایی متحدالشکل و مسقف، در مکانی محصور 
دارد.  تفاوت  قبل  با جمعه بازارهای سال های  مطلوب،  بهداشتی  امکانات  با 
ترافیک،  نورپردازی،  بهداشتی،  قبیل: سرویس  از  قبلی  همچنین معضالت 

پارکینگ، نظم و امنیت و... در این هفته بازارها برطرف شده است.
زباله گردانی و ریختن نخاله در حاشیه شهر، تخلف است

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان، علی رضایی مدیرعامل 
سازمان مدیریت پسماند شهرداری، به پدیده ی زباله گردانی و قرار دادن 
گاهی  گفت:  و  کرد  اشاره  نیز  عقب خودروها  روی صندوق  زباله  کیسه 
کیسه های زباله از روی خودروها به زمین می افتد و راننده بدون توجه، 

به مسیر خود ادامه می دهد و باعث آلودگی و نازیبایی خیابان  می شود.
وی موارد ذکر شده را غیر قانونی و افزود: سازمان مدیریت پسماند با 
این موارد برخورد می کند. چنانچه شهروندان شاهد تخلیه نخاله توسط 
شاهد حمل  یا  و  شهر  حاشیه ی  مکان های  یا  شهر  در سطح  کامیون ها 
 ۱۳۷ سامانه  با  هستند،  شهروندان  توسط  خودرو  روی  زباله  کیسه ی 
شهرداری تماس بگیرند یا عکس و فیلم از زباله ها و مکان تخلیه ی آن ها 

بگیرند و به شبکه های اجتماعی شماره ۰9۳8۳۴۵۵۵۴۲ ارسال کنند.
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دکتــر سعدالـه صمدی )عضو انجمن جراحان پالستیک و زیبایـی ایران(
انجام کلیه جراحی های پالستیک شامل رینوپالستی) جراحی بینی( 

سپتوپالستی ) جراحی انحراف بینی (
ماموپالستی ) کوچک، بزرگ ، باال کشیدن و پروتز پستان (

ابدومینوپالستی ) برداشتن چربیهای شکم ،تامی تاک ( 
برداشت چربی پهلوها و ایجاد فرم ساعت شنی

فیس لیفت ) جراحی زیبایی صورت ، از بین بردن شلی ، خط خنده و غبغب (
براکی پالستی ) جراحی بازو ، اصالح شلی پوست بازو (

بلفاروپالستی ) جراحی پلک ها ( 
باال بردن ابروها

جراحی پیشانی 
پروتز چانه و گونه 

پروتز باسن ، فیلر ) ژل و چربی(
تزریق ژل و چربی ، بوتاکس ، مزوتراپی، پالکت درمانی )پی ار پی ( 

رفع کک و مک ، لک صورت ، جای زخم و اسکار سوختکی و خالکوبی با لیزر
لیزر موهای زاید 

اتوپالستی ) زیبایی گوش ( 
زاویه سازی و رفع عیوب فک و چانه و شکستگی فک

کلیه جراحی های ترمیمی شامل پیوند اعضا و ناهنجاریهاری مادرزادی 

کرمـــان ،بلــوار جمهوری ، بعد ار سه راه هوا نیـــروز، برج اول ، طبقه ۷ ، واحد ۱ 
۰ ۹ ۱ ۳ ۱ ۴ ۱ ۰ ۱ ۲ ۹   - ۳ ۲ 6 5 8 ۳ ۱ 6 تلفــن: 

اخبار شهرداری

آگهـــی دعــوت مجمع عمومــــی
 شرکت تعاونی کشاورزی مرغــداران سیرجان)نوبت اول(

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضاء شرکت می رساند که جلسه مجمع عمومی عادی شرکت در تاریخ 1401/8/18 
روز چهارشنبه راس ساعت 3 بعد از ظهر در محل شرکت تشکیل می گردد.

 لذا خواشمند است در تاریخ و ساعت تعیین شده در محل مربوطه حضور بهم  رسانید:
دستور جلسه بشرح ذیل است:

1-انتخاب اعضا هیات مدیره شرکت برای سه سال مالی
2-انتخاب بازرسان شرکت برای یک سال مالی.

3-تصویب حساب سود و زیان سالهای مالی 97 الی 1400
4-استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان و مدیر عامل

انشرکت تعاونی کشاورزی مرغداران سیرجان5-تعیین خط مشی آتی شرکت
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فروش، نصب، سرویـس،شــارژ گـــاز و 

نقد و اقساطلولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
۴ ۲ ۳ ۳ 8 ۷ 8 8 - ۰ ۹ ۱ 6 ۴ ۴ 5 8 ۳ ۳ 5  

شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر در نظر دارد 
دو دستگاه خودرو سواری با مشخصات جدول ذیل از طریق مزایده به فروش برساند

شرکت سرماهی گذاری و توسعه گل گهر

قیمت پایه )ریال(گیربکسرنگمدلتیپنوع خودروردیف

6.600.000.000سالمسفید شیری1395سراتو 2000کیا 1

1.900.000.000سالمسفید روغنی1393سورنEF7سمند 2

شرایط شرکت در مزایده : 
۱-اهلیت قانونی خریدار )همراه داشتن کارت ملی الزامی می باشد(۲-تهیه و ارائه چک رمزدار در وجه شرکت سرمایه 
گذاری و توسعه گل گهر به میزان 10 درصد قیمت پیشنهادی الزامی است.۳-خریدار مکلف است عالوه بر قیمت 
خرید 9 درصد بابت مالیات بر ارزش افزوده به فروشنده پرداخت نماید.۴-فروشنده در رد یا قبول پیشنهادات مختار 
می باشد.5-کلیه هزینه های پس از فروش به عهده خریدار می باشد.متقاضیان محترم می توانند جهت خرید اسناد 
مزایده و کسب اطالعات بیشتر به مدت ۱۰ روز از نشر آگهی به دفتر شرکت واقع در بلوار فاطمیه جنب منازل سازمانی 

گل گهر مراجعه و یا با شماره های ۴-۴۲۲۷۱5۱۳ تماس حاصل فرمایند

مدرییت ارتباطات شهرداری سیرجان


