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تیترها

خودسازی ثمره ماه رمضان است

  آخر  6

  آخر  6
 رئیس جمهور در آیین افتتاح پروژه بزرگ پیش فرآوری و خردایش گل گهر:

گل گهر، ُگل سرسبد صنایع معدنی 
کشـور است

نقدی بر گفتگوی رئیس ستاد انتخابات شهرستان سیرجان:

تأمل در ترکیب
 هیئت نظارت بر انتخابات شورا

رسانه جامعه مدنی اسالمی

  شهر 3

نسیم امید: سید رحیم رضوی نسب، معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری سیرجان 
هیئت  ترکیب  به  انتقادها  درباره  پیش  هفته  در  پاسارگاد  هفته نامه  با  گفتگو  در 
نظارت بر انتخابات شورای شهرستان سیرجان چنین گفته است: »این طبیعی است 
کسانی  هستند  استان  نظارت  هیئت  عضو  خودشان  که  نماینده  حسن پور،  آقای 
و  باشند  داشته  حرف شنوی  باالخره  که  بگذارند  شهرستان  نظارت  هیئت  جزو  را 

نمی آید که مخالف خودش را بگذارد...   

هفته نامه نسیـم امید

نگاهی به عملکرد اعضای شورای شهر سیرجان؛ 

نمرهمنفیشورایشهردرنظارتبرتغییرکاربریها
بد  انتخابات دوره جدید هستند،  به  تدارک ورود  نحوی در  به  و همگی  نمانده است  باقی  و روستاها  فعلی شورای شهرها  اعضاء  فعالیت  از  اینکه زمان چندانی  به  توجه  با  امید:  نسیم 
نیست عملکرد شورای شهر  در بحث تغییر کاربری ها مورد بررسی قرار گیرد و به نوعی به نظر می رسد اعضای شورا از تغییر کاربری های انجام شده اطالعات ندارند و حتی در جریان 

امور قرار ندارند، درصورتی که طبق ماده 71 قانون شوراها، یکی از وظایف مهم شوراها نظارت بر حسن اداره  امور شهرداری است.

معرفت

گزارشی از  خدمات دندانپزشکی به مناسبت روز دندانپزشکی؛

گالیه شهروندان از نرخ و کیفیت خدمات دندانپزشکی

  شهر  3  گوناگون 5

در پی افزایش آمار مبتالیان به کرونا در سیرجان؛

موج چهارم کرونا 
حاصل سهل انگاری مسئوالن و مردم  

  خبر  2

ایران نژاد، مدیرعامل معراج اندیشه گل گهر:

کاِر فرهنگِی مؤثر،
 زمان بَر است

  خبر  2

پسندی، دکتری کامپیوتراز کالیفرنیای جنوبی:

اولویت رشد فردی و اجتماعی 
در جنبه های مختلف است

  جامعه  4



2 نسیـم امیدخبرخبر

که  بود  مطرح  موضوع  این  نوروز  تعطیالت  از  قبل  خبر:   گروه 
شهروندان سفر نروند و اگر این اتفاق بیفتد و عادی انگاری به وجود بیایید 
دوباره دچار پیک بعدی کرونا می شویم اما خیلی از شهروندان این موضوع 
را رعایت نکردند و به مسافرت رفتند که کلیپ های مختلفی دراین باره در 
فضای مجازی پخش شد از طرفی هم مسئوالن محدودیت های سفر را 
رها کردند و به راحتی این اتفاق رخ داد که نتیجه آن این شد که دوباره 
کشور و شهرستان با افزایش مبتالیان سرپایی و بستری کرونا روبه رو شد 

و وضعیت شهرستان سیرجان در یک هفته از زرد به قرمز تغییر کرد.
دورهمی و سفر باعث سیر صعودی کرونا شده است

دکتر محمد موقری، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا شهرستان سیرجان 
در جلسه ستاد کرونا در فرمانداری دراین باره بیان کرد: عادی انگاری در 
رفتارها، خستگی مردم و دستگاه های اجرایی و شیوع ویروس انگلیسی  
در کشور هشدارهایی متعددی از وزارت بهداشت داده شد که شهروندان 
دورهمی و سفر نروند و برخی از شهرها مسافرت در آن ها ممنوع شود اما 
این اتفاق نیفتاد. او در ادامه افزود: یک سری ناهماهنگی در دستگاه های 
اجرایی به وجود آمد که نتیجه آن این شد که کل کشور در حال ورود به 
موج بعدی است و اکثر شهرها و استان ها درگیر شدند. سخنگوی ستاد 
مقابله با کرونا اضافه کرد: در حال حاضر ویروس جهش یافته انگلیسی 
است که در استان ها و شهرهای همجوار وجود دارد و در سیرجان نیز در 
گردش است که باعث مخاطرات می شود و موج جدید نسبت به قبل با 
شیب تندتری روبه افزایش است و در پیک قبل قابل کنترل تر بود اما در 
حال حاضر با شیب عمودی باال می رود و بستری های روبه افزایش است. 
محمد موقری در خصوص رنگ بندی بیان داشت: در پیک های قبل با 
بررسی دو هفته رنگ بندی ها را اعالم می کردند، اما با توجه با حساسیت 
موضوع در حال حاضر طبق آمار و سریع تر رنگ بندی اعالم می شود.  او 
ادامه داد: محدودیت ها طبق رنگ بندی از سوی استانداری اعالم می شود 
و شهروندان همکاری الزم را داشته باشند و تمام موارد بهداشتی را رعایت 
این پیک راحت تر عبور کنیم و در حال حاضر بهداشت و  از  تا  کنند 
درمان در آماده باش کامل قرار دارد و یک سری جراحی های سرپایی و 

غیر اورژانسی انجام نمی شود. 
محدودیت و تعطیلی صنوف گروه شغلی 2، ۳ و ۴ 

با توجه به وضعیت قرمز استان ازلحاظ شیوع کرونا ویروس  و ابالغ 
استاندار فعالیت صنوف گروه شغلی ۱ در  استان ادامه دارد و صنوف 
گروه های شغلی ۲، ۳ و ۴ تعطیل خواهند بود. وی اضافه کرد: از صنوف 
گروه شغلی ۲، ۳ و ۴ مشمول محدودیت ها و تعطیلی ها درخواست داریم 
نسبت به تعطیلی واحد صنفی خود اقدام و برای دو هفته فعالیت های 

خود را متوقف کنند.
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با  سیرجان  گل گهر  فرهنگی  جشنواره  هفتمین 
توجه به شرایط کرونایی در بستر فضای مجازی کار 
بهتر  چه  هر  اجرای  برای  است.  کرده  آغاز  را  خود 
اختصاصی  اپلیکیشن  این جشنواره یک  برنامه های 
با  به طور مستقیم  بتوانند  مخاطبان  تا  طراحی شد 

برنامه های این جشنواره ارتباط برقرار کنند.
فرهنگی  موسسه  مدیرعامل  ایران نژاد  محمدعلی   
مخاطبان  آشنایی  سیرجان  گهر  گل  اندیشه  معراج 
با این اپلیکیشن و فضای جشنواره در بستر مجازی 
خصوص  در  می گوید:  و  می داند  زمان بر  امر  یک  را 
جشنواره هفتم و میزان استقبال مردم باید واقع بین 

باشیم. 
در  گوناگون  و  گسترده  بسیار  تکثر  و  تنوع  یک 
اقسام  و  انواع  که  نظر  این  از  افتاده،  اتفاق  جامعه 
دسترس  در  مجازی  فضای  در  کاربردی  برنامه های 
همگان قرار دارد و بسیاری از افراد هم عالیق خاص 
خود را دارند و از بین برنامه های گسترده به دنبال 

عالیق خود می روند. 
برای  مجازی  فضای  رویکرد  می کند:  اضافه  وی   
جشنواره  برگزاری  تا  و  است  جدید  رویکرد  یک  ما 
در سبد  را  بخواهد جای خودش  فرهنگی گل گهر 
که  چرا  بود؛  خواهد  زمان بر  کند،  باز  مردم  عالیق 
به  ندهند  تشخیص  را  چیزی  بودن  مفید  تا  مردم 
سراغ آن نمی روند. بنابراین تا رسیدن به جذب یک 
مخاطب  عنوان  به  جامعه  افراد  از  مشخصی  بخش 
باید زمان زیادی طی شود و شرط آن هم این است 
این  در  ارائه  برای  را  زیادی  کاربردی  برنامه های  که 
در  هم  متنوعی  خدمات  که  کنیم  تولید  اپلیکیشن 
دهد.  قرار  مردم  اختیار  در  محتوا  و  خبر  ارائه  کنار 
ایران نژاد به باور دیگری اشاره کرده و می گوید: باور 
دوم این است که ذائقه و سلیقه مردم به مرور ساخته 
می شود و یک شبه نمی توان عالقه مردم به برنامه های 
به  عالقه مندی  سمت  به  را  حضوری  و  فیزیکی 

برنامه های مجازی سوق داد. 
و  می کند  تغییر  ذائقه ها  زمانی  بازه  یک  طول  در 
تنوع  تولیدی  برنامه های  در  باید  و  می شود  ساخته 
زیادی ایجاد کنیم تا بتوانیم ذائقه مخاطب را تغییر 
مخاطبان  با  سال  می کند: ۶  وی خاطرنشان  دهیم. 
در جشنواره های فیزیکی و حضوری ارتباط داشتیم 
اما آن شور و هیجان  و استقبال خوبی هم می شد. 
جشنواره های حضوری را به سختی می توان در فضای 
مجازی ایجاد کرد. بنابراین تغییر رویکرد و ذائقه از 
به  را  زیادی  زمان  مجازی  فضای  به  فیزیکی  فضای 
که  است  دلیل  همین  به  و  می دهد  اختصاص  خود 

دارد  سنگینی  رسالت  فرهنگی  کار 
و سال ها طول می کشد تا اثرگذاری 

آن محقق شود. 
اندیشه  مدیرعامل موسسه معراج 
تولیدی  برنامه های  تنوع  به اهمیت 
معتقدیم  می گوید:  و  اشاره کرده 
مجازی  فضای  در  قدم  که  حاال 
گذاشتیم باید آنقدر تولیدات متنوع 
و گوناگونی داشته باشیم که گویای 
ارزش های ذهنی مردم باشد و مردم 
کنار  در  شوند.  برنامه ها  این  جذب 
آن خدمات دیگری را هم باید ارائه 

کنیم که تکمیل کننده باشد.
خوب  اتفاق  یک  به  ایران نژاد 
اپلیکیشن  با  ارتباط  تسهیل  برای 
جشنواره هم اشاره کرده و می گوید: 
بازار  نرم افزار  با  مذاکره  حال  در 
اپلیکیشن  هستیم که امکان دانلود 

جشنواره از بازار هم فراهم شود.
 روزبه روز به دنبال تکمیل نواقص 
شدن  تکمیل  و  هستیم  موجود 
بود.  این فرایند، هم زمان بر خواهد 
قدم در یک مسیر تازه گذاشتیم با 

برگزاری جشنواره هفتم و راه درازی در پیش داریم. 
شروع کار اراده قوی الزم داشت و ورود به این عرصه 
بستر  که  است  این  ما  اصلی  بود. هدف  مهم  خیلی 
کار  به  مفید  محتوای  ارائه  برای  را  مجازی  فضای 
بگیریم و این فرصت را در اختیار بدخواهان مملکت 
برای جذب  طوالنی  مسیر  طی  به  وی  ندهیم.  قرار 
مخاطبان  می گوید: جذب  و  می کند  اشاره  مخاطب 
هم قطعاً به زمان احتیاج دارد. شش سال طول کشید 
تا در جشنواره حضوری به مخاطب ۱۱۴ هزارنفری 
باید چند سال  برسیم.  قطعاً در فضای مجازی هم 
صبر کنیم تا مخاطب خودمان را جذب کنیم. از این 
فضا می توان استفاده کرد چرا که بستر فراهم است. 
مدیرعامل موسسه معراج اندیشه گل گهر سیرجان به 
توانمندی های نسل جوان برای تولید محتوا در فضای 
مجازی اشاره کرده و می گوید: بیشترین سهم تولید 
محتوا برای جشنواره هفتم را نوجوانان زیر ۲۵ سال 
از توان  بر عهده داشتند و خوشحالیم که توانستیم 
آن ها برای این اتفاق مهم استفاده نماییم. این نوید را 
به همشهریان سیرجانی می دهیم که جشنواره تولید 
کرد.  خواهیم  راه اندازی  به زودی  را  مردمی  محتوای 
موسسه،  اهداف  خصوص  در  می توانند  عالقه مندان 

موسسه  اپلیکیشن  بستر  در  و  کنند  تولید  محتوا 
منتشر شود. 

پایان جشنواره هفتم، پایان استفاده از بستر فضای 
مجازی برای موسسه معراج اندیشه نخواهد بود. این 
این  از  و  شد  رونمایی  هفتم  جشنواره  با  اپلیکیشن 
برنامه های  انعکاس  برای  بود  بستری خواهد  بعد  به 
موسسه.  قطعاً فضای اپلیکیشن توسعه پیدا خواهد 
کرد و قابلیت های بیشتری به آن افزوده خواهد شد. 
قباًل که جشنواره به صورت حضوری بود مردم از ما 
می خواستند که جشنواره را هر سه ماه یکبار یا سالی 
دو بار برگزار کنیم اما این امر ممکن نبود ولی با توجه 
به بستر فضای مجازی حاال شرایط فراهم آمده که 
یک جشنواره حضوری داشته باشیم و این جشنواره 
را در فضای مجازی هم برگزار کنیم و از این طریق به 

خواسته مخاطبان هم جامه عمل بپوشانیم. 
فعالیت های  ویترین  حضوری  جشنواره  واقع  در 
موسسه بود و جشنواره مجازی گامی فراتر از ویترین 
در  را  موسسه  فعالیت های  کلیه  می تواند  و  برداشته 
است  این  ما  دغدغه  دهد.  قرار  عالقه مندان  اختیار 
اپلیکیشن  از  را  استفاده  بهترین  بتوانند  مردم  که 
اندیشه گل گهر  اختصاصی موسسه فرهنگی معراج 

ببرند.

مدیرعامل موسسه فرهنگی معراج اندیشه گل گهر عنوان کرد:

کاِرفرهنگِیمؤثر،زمانَبراست

در پی افزایش آمار مبتالیان به کرونا در شهرستان سیرجان؛

موجچهارمکرونا
حاصلسهلانگاریمسئوالنومردم

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران: 
سپاه در انتخابات به صورت مصداقی

 ورود پیدا نکرده و نخواهد کرد
و  روشنگری  همواره  سپاه  گفت:  صادقی  حاجی  خبر:  گروه 
امنیت  تأمین  به  و کمک  انتخابات  در  به حضور حداکثری  دعوت 

برگزاری انتخابات را یک راهبرد می داند.
حاجی  االسالم   حجت  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  گزارش   به 
صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه در همایش بصیرتی فرماندهان 
و مدیران بسیج ناحیه مقاومت شهرستان های استان مازندران با 
معظم  رهبر  و  نظام  سیاست  حداکثری  مشارکت  اینکه  بر  تأکید 
پای  پرشور  حضور  با  کشور  مشکالت  کرد:  تصریح  است  انقالب 
شدنی  رفع  قوی  و  دقیق  آگاهانه،  انتخابی  و  رأی  صندوق های 
عامل  ملی،  اقتدار  و  امنیت  تقویت کننده  مهم  این  تحقق  و  است 
خواهد  دشمنان  عقب نشینی  و  اسالمی  ایران  سربلندی  و  عزت 
بود. حاجی صادقی والیت مداری، برخورداری از روحیه جهادی، 
ظرفیت های  از  مؤثر  بهره گیری  و  ستیزی  فساد  و  انقالبی 
عنوان  مجریه  قوه  ریاست  برای  مهم  شاخصه های  از  را  داخلی 
سپاه  کرد:  اظهار  انتخابات  قبال  در  سپاه  رویکرد  به  اشاره  با  و 
همواره بصیرت افزایی، روشنگری، دعوت به حضور حداکثری در 
به عنوان  را  انتخابات  برگزاری  امنیت  تأمین  به  و کمک  انتخابات 
انتخابات به صورت  یک راهبرد دنبال می کند و هرگز در موضوع 

مصداقی ورود پیدا نکرده و نخواهد کرد.

زینلی، رئیس شبکه دامپزشکی سیرجان: 
آغاز فاز اول واکسیناسیون رایگان طیور

علیه بیماری نیوکاسل
سیرجان  شهرستان  دامپزشکی  شبکه  رئیس  خبر:  گروه 
عشایری  و  روستایی  بومی  طیور  واکسیناسیون  عملیات  گفت: 
نیوکاسل  زنده  واکسن  از  استفاده  با  نیوکاسل  بیماری  علیه 
 1۵ از  سیرجان  شهرستان  بسیج  همکاری  با  حرارت  به  مقاوم 
ادامه  اردیبهشت ماه  پایان  تا  و  آغاز  جاری  سال  فروردین ماه 
راستای  در  نیوکاسل  بیماری  واکسیناسیون  ملی  طرح  دارد. 
تحقق اقتصاد مقاومتی، حفظ سرمایه طیور بومی روستایی، حفظ 
و  خاص  شرایط  در  اکیپ ها  هماهنگی  و  آمادگی  ژنتیکی،  ذخایر 

می باشد بیوتروریسم  تهدیدهای 
مهلک،  خطرناک،  نیوکاسل  بیماری  داشت:  اظهار  زینلی  دکتر 
تهدیدهای  از  یکی  به عنوان  و  است  سریع  شیوع  و  باال  تلفات  با 
ادامه  در  وی  می رود.  شمار  به  پرندگان  جامعه  مهم  و  بزرگ 
واگیری  قدرت  با  ویروسی  بیماری  نیوکاسل  بیماری  کرد:  اظهار 
گوارشی  و  تنفسی   ، عالئم  با  پرندگان  و  طیور  انواع  در  تلفات  و 
طیور  در  بیماری  و  آلودگی  بروز  صورت  در  که   بوده  عصبی  و 
صنعتی  و  بومی  طیور  در  تلفات  باعث  واکسیناسیون  سابقه  فاقد 
گفت:این  سیرجان  شهرستان  دامپزشکی  شبکه  رئیس  می شود. 
بسیج  همکاری  با  دامپزشکی  مایه کوبی  اکیپ های  توسط  طرح 
از  بیش  تعداد  و  می گردد  اجرا  رایگان  به صورت  شهرستان 
انواع  شامل  عشایری  و  روستایی  بومی  طیور  قطعه  هزار   ۷۰۰۰۰
بیماری  این  برعلیه  واکسیناسیون  پوشش  تحت  کبوتر  و  ماکیان 

می گیرند. قرار 
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نکات ایمنی در خصوص
 نصب و راه اندازی کولرهای آبی

سیرجان  آتش نشانی  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به  خبر:  گروه 
هرساله همزمان با افزایش دمای هوا گزارش هایی درباره برق گرفتگی 
اعالم  آتش نشانی  سازمان  به  کولرها  غیرتخصصی  راه اندازی  حین 
راه اندازی  که  کنند  توجه  نکته  این  به  باید  شهروندان  که  می شود 
کولرها نیازمند تجربه و تخصص است، این در حالی است که بسیاری 
از شهروندانی که تخصص و تجربه ای در زمینه راه اندازی کولر و کار با 
برق را ندارند اقدام به راه اندازی کولرها می کنند و همین بی توجهی 
موجب بروز حوادثی ازجمله برق گرفتگی می شود.لذا شهروندان گرامی 
برای حفظ ایمنی خود و همچنین استفاده بهینه از کولرها می بایست 

نسبت به رعایت این نکات اقدام نمایند .
-از نصب کولر در فضاها و مکان هایی که احتمال سقوط را داشته و یا 

به دلیل پیش آمدگی احتمال برخورد با افراد را دارد خودداری نمایید.
 -در هنگام نصب کولر بر روی بام از مواد و مصالح عایق استفاده 

نمایید.
-از کولر دارای نشان استاندارد و دارای برچسب و رتبه انرژی باالتر 

استفاده نمایید.
-دفترچه راهنمای کولر را به دقت مطالعه نموده و نصب و راه اندازی 
کولر را صرفاً به سرویس کار مجاز و یا افراد دارای صالحیت و مجوز از 

سوی اتحادیه واگذار نمایید.
آن  از صحت  تا  نموده  کنترل  را  برق  و سیم کشی  انشعاب  -مسیر 

مطمئن شوید.
نوع  از  و  سالم  کاماًل  باید  کولر  به  برق  کابل  اتصال  -ترمینال های 
عنوان  به هیچ  نمایید  نصب دقت  هنگام  در  بنابراین   ، باشند  فیشی 

اتصاالت فوق سست نباشند.
-نصب فیوز مناسب در مسیر تغذیه برق کولر الزم و ضروری است.

-در هنگام نصب کولر دقت نمایید سیم اتصال زمین )ارت( حتماً 
نصب شده باشد. در صورتی که ساختمان فاقد سیم کشی ارت می باشد، 

با افراد متخصص در این زمینه مشورت نمایید.
از  پوشال  از  تارهایی  که  شود  دقت  پوشال ها  تعویض  صورت  -در 
قسمت های  روی  آب  انتقال  امکان  باشد،زیرا  نشده  خارج  مشبک 
الکتروموتور  سوختن  باعث  داردکه  وجود  تسمه(  و  )پولی  متحرک 

می شود.
-در صورت نصب کولر در تراس و .... از قرار دادن مواد قابل اشتعال 

پیرامون کولر جدا خودداری نمایید .
-یکی از عوامل بروز حریق در کولرها ایجاد حرارت مازاد در موتور و 
یا قطعات جانبی نظیر بلبرینگ هاو ... به علت گیر پاژ نمودن می باشد، 
لذا ضرورت دارد قبل از راه اندازی کولر، به صورت مداوم در زمان های 

مشخص از کولر بازدید نمایید .

خبر

اینکه  به  توجه  با  شهر:  گروه 
اعضاء  فعالیت  از  چندانی  زمان 
روستاها  و  شهرها  شورای  فعلی 
به  همگی  و  است  نمانده  باقی 
نحوی در تدارک ورود به انتخابات 
نیست  بد  هستند،  جدید  دوره 
بحث  در  شهر   شورای  عملکرد 
قرار  بررسی  مورد  کاربری ها  تغییر 
می رسد  نظر  به  نوعی  به  و  گیرد 
کاربری های  تغییر  از  شورا  اعضای 
و  ندارند  اطالعات  شده  انجام 
ندارند،  قرار  امور  جریان  در  حتی 
قانون   71 ماده  طبق  درصورتی که 
مهم  وظایف  از  یکی  شوراها، 
شوراها نظارت بر حسن اداره  امور 

شهرداری است.
توسعه  طرح های  ناکارآمدی 
تفصیلی  طرح های  ازجمله  شهری 
موجود  واقعیت های  با  شهرها 
پدیده های  قالب  در  جامعه  در 
می کند.  بروز  شهرها  در  اجتماعی 
یکی از این معضالت تغییر کاربری 
برخالف  که  شهرهاست  اراضی 
ضوابط و مقررات طرح های تفصیلی 

در  غیرقانونی  و  قانونی  صورت  به 
حاصل  است.  شکل گرفته  شهرها 
عدم  آمدن  وجود  به  تغییرات  این 
نزول  و  شهری  خدمات  در  تعادل 
محیط شهرهاست.  کیفیت  مستمر 
کاربری ها  تغییر  این  اگر  طرفی  از 
نشود،  انجام  قانون  طبق  و  اصولی 
و  شهروندان  برای  منافعی  نه تنها 
ایجاد  باعث  بلکه  ندارد  شهرداری 
برخی  برای  بادآورده  ثروت های 
تغییر  با  آن ها  اراضی  و  می شود 
میلیارد  چند  یک شبه  کاربری 

تومان افزایش پیدا می کند.
در  قانون  طبق  که  موردی 
آن ها  مورد  در   ۵ ماده  کمیسیون 
و درخواست  تصمیم گیری می شود 
زیاد  اخیر  سال  چند  در  شهرداری 
ابهام  برخی  برای  که  است  بوده 
ایجاد کرده است و به همین دلیل 
اعضای  برخی  از  کردیم  سعی 
پیگیر  را  موضوع  این  شهر  شورای 
برخی  با  صحبت  طی  که  باشیم 
تغییر  میزان  از  اطالعی  آن ها  از 
و  مکان هایی  چه  و  کاربری ها 

پیدا  کاربری  تغییر  شکل  چه  به 
کردند ندارند.

حق سرانه قانونی را نمی دهند
در  شهر  شورای  رئیس  زینلی، 
خصوص  در  داشت:  بیان  باره  این 
شورای   ۵ کمیسیون  تصمیمات 
درگذشته  و  ندارد  نقشی  شهر 
پرونده ها ابتدا به شورای شهر ارائه 
تصمیم گیری  از  پس  و  می شدند 
ماده  کمیسیون  به  شورا  در 

ظاهراً  اما  می شدند،  ارسال   ۵
قانون  چهارم  شورای  اواخر  در 
دیگر  پرونده  و  است  اصالح شده 
او  نمی شود.  ارائه  شهر  شورای  به 
شورا  به  پرونده ها  اگر  داد:  ادامه 
چون  بود  بهتر  قطعاً  می شد  ارائه 
بهتر  نظارت  و  جمعی  خرد  یک 
روسای  قبل  سال های  در  اما  بود 
می توانستند  شهر  شورای  سابق 
و  تشکیل شده  چرا  که  بدهند  نظر 
چه تعداد بوده است و بیش تر چه 

مواردی بوده است و از  زمانی که 
شورای شهر  رئیس  عنوان  به  بنده 
انتخاب شدم و کاًل در ۶ الی ۷ ما 
تشکیل  بیش تر  جلسه  دو  الی  یک 
نشده است. وی در خصوص تغییر 
کاربری ها بیان کرد: بر روی برخی 
از تغییر کاربری ها ما حرف داریم، 
بر  که  کاربری  تغییر  مخصوصاً 
الدینی  کریم  خواجه  موقوفه  روی 
سرانه  سهم  و  است  گرفته  صورت 
هر  اما  می شود  داده  شهرداری  به 
و  نیست  ضرورتی  کاربری  تغییر 
نباید صورت بپذیرد. او اضافه کرد: 
حق  درصد   ۵۰ حدود  قانون  طبق 
سرانه بدهند ولی نمی دهند. برخی 
نیست  ضروری  کاربری ها  تغییر 
با  باید  زیاد  ابعاد  در  به خصوص 
شود.  انجام  بیش تری  حساسیت 
کرد:  اضافه  شهر  شورای  رئیس 
تغییر  هستم  بنده  که  مدتی  در 
که  بودند  کوچک  ابعاد  در  کاربری 
از  برخی  برای  اما  بودند  خیلی کم 

این ها هم مخالف هستم. 

مصوبه شورای سوم برای 
تغییر کاربری ها

شهر  شورای  عضو  زاده،  فتحی   
گفت:  رابطه  این  در  سوم  دوره 
کردیم  تصویب  سوم  شورای  در 
برای  کاربری  تغییر  هرگونه 
شورای  به  باید  ابتدا  تصمیم گیری 
صورت  در  و  شود  ارسال  شهر 
 ۵ ماده  کمیسیون  به  تصویب 
توسط  چون  مصوبه  این  برود. 
آن  در  فرمانداری  تطبیق  شورای 
حداقل  اعالم نشده  مغایرت  زمان 
دارد  اجرایی  کاربرد  سیرجان  در 
شورای  به  باید  کاربری ها  تغییر  و 
شهر ارسال شوند در غیر اینصورت 
اقدام  شهر  شورای  مصوبه  خالف 

شده است و پیگرد قانونی دارد.
اخبار  طبق  است  ذکر  به  الزم 
کاربری های  تغییر  برخی  واصله 
با  سیرجان  شهری  حوزه  در 
که  است  انجام شده  اعمال نفوذ 
برخی  در  و  انجام شود  نمی بایست 
دیگر سهم سرانه شهرداری درست 

داده نشده است. 

 19 پنج شنبه  از  خبر:  گروه 
سامانه  در  امالک  ثبت  فرودین 
شده  آغاز  اسکان  و  امالک  ملی 
خوش شانسی  افراد  همه  است. 
باید  دارند  خود  نام  به  ملکی  که 
شکل  به  و  شوند  سامانه  این  وارد 
صاحب  کنند  مشخص  خوداظهاری 
کاربری  نوع  چه  با  و  ملک  چند 
هستند. مهلت زمانی برای این کار 
دو ماه است پس دست دست کردن 
و لفت دادن چیزی را تغییر نخواهد 
گزارش سعی می کنیم  این  در  داد. 
از  قضیه  که  کنیم  بررسی  هم  با 
نباید در وارد  چه قرار است و چرا 
امالک  ثبت  و  سامانه  به  شدن 

مقاومت کنیم.
شهری،  از  خانوارها  ۱-همه 
بر  مستأجر   و  مالک  روستایی، 

اساس قانون ۵۴ مکرر که بخشی از 
و  است  مستقیم  مالیات های  قانون 
در سال گذشته در مجلس تصویب 
و ابالغ شده، مکلف هستند اطالعات 
امالک  سامانه  در  را  خود  سکونتی 
amalkmrud. و اسکان به آدرس

شامل  قانون  این  کنند.  ثبت   ir
حال همه می شود پس اگر شما به 
انجام  را  کار  این  صاحبخانه  عنوان 
ندهید، مستأجرتان مجبور به ثبت 
ملکی است که در آن استقرار دارد. 
خودش  می تواند  هم  دولت  تازه 

اقدام کند.
دو  قانون  اساس  بر  ۲-سامانه 
هدف مشخص دارد؛ نخست تعیین 
خالی  خانه های  بر  مالیات  تکلیف 

بر  قانون گذار  که 
سامانه  این  عهده 
است  گذاشته 
و  راه  وزارت  و 
شهرسازی به عنوان 
باید  قانون  مجری 
انجام  را  کار  این 
دهد و مورد بعدی 
محل  شناسایی 
اسکان خانوارهاست.

مکلف  خانوار  سرپرستان  ۳-همه 
به  نسبت  فروردین   ۱9 از  هستند 
سامانه  در  خود  اطالعات  تکمیل 
که  کنند  اقدام  اسکان  و  امالک 
تاریخ  این  از  اعالم شده  مدت زمان 

به مدت دو ماه تعیین شده است.

قانون  اساس  بر  خانواری  ۴-هر 
در  دائمی  اقامتگاه  یک  می تواند 
اقامتگاه  یک  و  محل سکونت  شهر 
محل  از  غیر  شهری  در  فرعی 
این ها  که  باشد  داشته  سکونت 
برآن  مازاد  نیست.  مالیات  مشمول 
اگر هر واحدی داشته باشد مشمول 

مالیات خواهد شد و اگر واحدهای 
خالی  اما  باشند  داشته  بیشتری 
نخواهند  مالیات  مشمول  نباشند 

شد.
ثبت نام  سامانه  در  که  ۵-کسانی 
بر  مبنی  یکتا  کد  یک  می کنند 
از سامانه  خانوار  الکترونیک  آدرس 
خدمات  همه  و  می کنند  دریافت 
دریافت  پس  این  از  که  دولتی 
خواهند کرد مبتنی بر این کد یکتا 
ثبت نام  که  پس کسی  بود.  خواهد 
به  جاها  خیلی  است  ممکن  نکند 

مشکل برخورد کند.
از خانه های خالی  ۶-اخذ مالیات 
برای شهرهای باالی ۱۰۰ هزار نفر 
خالی  خانه های  و  است  جمعیت 

نفر  هزار   ۱۰۰ زیر  شهرهای  در 
جمعیت و روستاها اگر خانه خالی 
مالیات  مشمول  باشند  سکنه  از 

نمی شوند.
به  نسبت  که  خانواری  ۷-هر 
کند  اقدام  نادرست  اطالعات  درج 
سامانه  در  را  خود  اطالعات  یا 
یکتا  کد  آنکه  بر  عالوه  نکند،  درج 
نیست  قادر  نمی کند  دریافت  را 
کند.  استفاده  دولتی  خدمات  از 
این  قانون  اساس  بر  همچنین 
جرائم  برابر  دو  مشمول  خانوارها 
همچنین  شد.  خواهند  مالیاتی 
مشمول  مالیاتی  جرائم  و  قانون 
از  اعم  حقوقی  شخصیت های 
دارای  که  سازمان ها  و  شرکت ها 
نیز  هستند  مسکونی  واحدهای 

می شود.

نگاهی به عملکرد اعضای شورای شهر سیرجان؛ 

نمرهمنفیشورایشهردرنظارتبرتغییرکاربریها

هفت دلیل برای ثبت امالک در سامانه ملی

ایمان عتیقی:
نقش  تولیدی  رکورد   ٨ کسب  با  گل گهر 

موثری در زنجیره فوالد کشور ایفا کرد

طرح عظیم پیش فرآوری و خردایش شماره دو 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر افتتاح شد.

پیش فرآوری  عظیم  طرح  افتتاح  با  گل گهر 
در  رئیس جمهور  توسط  دو  شماره  خردایش  و 
به  نمود،  آغاز  را  جدید  سال  فروردین   ۱۲ روز 
شرکت  بین الملل  امور  و  روابط عمومی  گزارش 
معدنی و صنعتی گل گهر، آیین افتتاح بزرگترین 
در  سنگ آهن  خردایش  و  پیش فرآوری  واحد 
سال  در  تن  میلیون   ۱۵ ظرفیت  به  خاورمیانه 
ریال  میلیارد  هزار   ۱۱ حدود  سرمایه گذاری  با 
رئیس جمهور  توسط  نفر   ۲۱۰ اشتغال زایی  و 
استاندار  حضور  با  و  ویدئوکنفرانس  به صورت 
مسئولین  و  گل گهر  شرکت  مدیرعامل  کرمان، 

شهرستان سیرجان افتتاح شد.

به  سیرجان  گهر  گل  امروز  صمت:  وزیر 
پارس جنوبی تبدیل شده است

رزم حسینی  علیرضا  مراسم،  این  ابتدای  در 
افتتاح  به  اشاره  با  تجارت  و  معدن  وزیر صنعت، 
خردایش  و  پیش فرآوری  واحد  بزرگترین 
سنگ آهن در خاورمیانه گفت: این پروژه ای است 
شرکت  توسط  و  سنگ آهن  معادن  حوزه  در  که 
گفت  می توان  و  می شود  افتتاح  امروز  گل گهر 
جنوبی  پارس  به  سیرجان  گل گهر  منطقه  امروز 
تبدیل شده و ظرفیت های سرمایه گذاری فراوانی 

در این بخش در حال اجرا است.

ایمان عتیقی:
نقش  تولیدی  رکورد   ٨ کسب  با  گل گهر 

موثری در زنجیره فوالد کشور ایفا کرد

در ادامه ایمان عتیقی مدیرعامل شرکت معدنی 
و  معدنی  شرکت  کرد:  بیان  گل گهر  صنعتی  و 

صنعتی گل گهر به عنوان  اولین تولیدکننده گندله 
فوالد  زنجیره  نقش مهمی در  و کنسانتره کشور 
ماه  دو  در  شرکت  این  همچنین  دارد،  کشور 
تولیدی  رکورد   ٨ کسب  با  گذشته  سال  پایانی 

توانسته نقش موثری در این زنجیره ایفا کند. 
از  یکی  افزود:  گل گهر  شرکت  مدیرعامل 

کاهش  با  که  است  آن  مجموعه  این  افتخارات 
در  و  داشته  تولید  در  بزرگی  رشد  تحریم   اثرات 
آبان ۱۳99 نیز ابرپروژه انتقال آب خلیج فارس را 
افتتاح کرد و در ادامه این مسیر، عملیات اجرایی 
گل گهر  مشارکت  با  آب  انتقال  و سوم  دوم  خط 

جزو  خلیج فارس  از  آب  انتقال  و  خورد  کلید 
طرح های زیربنایی کشور بود. 

خردایش  واحد  بزرگترین  امروز  کرد:  بیان  وی 
خاورمیانه با ظرفیت ۱۵ میلیون تن سنگ در این 
منطقه افتتاح می شود و در واقع اجرای این طرح 
افزایش تولید داشته و  منجر به بهبود کیفیت و 

نقش مهمی در تحقق شعار سال خواهد داشت. 
مهندس عتیقی با اشاره به اینکه سند چشم انداز 
۱۰ ساله برای این شرکت تدوین و ظرف ۲ ماه 
توسعه  بدون شک  گفت:  شد،  خواهد  ابالغ  آینده 
و  گذشته  مدیران  تالش  براساس  شرکت،  این 

سهامداران رقم خورده است.
واگذاری  موضوع  به  اشاره  با  همچنین  وی 
از  بیان کرد: یکی  استان کرمان  پهنه معدنی در 
مشکالت گل گهر، واگذاری یک پهنه معدنی است 
که اقدامات قانونی آن انجام شده اما امیدواریم با 
با سرعت بیشتری  این واگذاری  پشتیبانی دولت 
انجام شود، چراکه با واگذاری این پهنه، پشتیبانی 

از تولید نیز محقق خواهد شد. 

رئیس جمهور:
صنایع  زمینه  در  سرسبد  گل  گل گهر، 

معدنی و احیای معادن است

بیان  از   پس  نیز  رئیس جمهور  روحانی  حسن 
گفت:  گل گهر  شرکت  مدیرعامل  گزارش 
در  سنگ آهن  خردایش  پروژه  که  خوشحالیم 
انتقال  ابرپروژه  و  می شود  افتتاح  امروز  گل گهر 
آب خلیج فارس نیز که بسیار مهم و سرنوشت ساز 
برای شرق کشور بود مدتی پیش افتتاح شد که 
من اسم این خط را خط امید گذاشتم؛ چون مایه 
امروز  آبادانی شرق کشور خواهد شد.  برای  امید 
استان کرمان و یزد از این خط بهره مند می شوند 
و در ادامه خراسان جنوبی، رضوی و اصفهان و در 
نهایت استان سیستان و بلوچستان می توانند از 

آب دریای عمان استفاده کنند. 
سرسبد  گل  گل گهر،  افزود:  رئیس جمهور 
است.  معادن  احیای  و  معدنی  صنایع  زمینه  در 
گل گهر هم در کنسانتره و هم در گندله آهن و 
درصد  و  دارد  زیادی  بسیار  نقش  اسفنجی  آهن 
در  امسال  دارد.  نقش  تولید  در  هم  قابل توجهی 
کنیم  تالش  باید  همه  تولید،  از  پشتیبانی  سال 
زیادتر  تولید  برای  را  پشتیبانی ها  و  کم  را  موانع 

کنیم.

 رئیس جمهور در آیین افتتاح پروژه بزرگ پیش فرآوری و خردایش گل گهر:

گلگهر،ُگلسرسبدصنایعمعدنیکشـوراست
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با  جوانان  برخی  فرهنگ:   گروه 
آینده  هم  دانش  و  علم  کسب  و  تحصیل 
هم  و  می زنند  رقم  خودشان  برای  خوبی 
دکتر  می شوند.  وطن  برای  افتخار  مایه 
جوانان  این  جمله  از  پسندی،  قاسم 
سیرجان  شهرستان  نخبه  و  مستعد 
و  کامپیوتر  مهندسی  دکتری  که  است 
در  جنوبی  کالیفرنیای  دانشگاه  از  را  برق 
حاضر  حال  در  و  است  کرده  اخذ  آمریکا 
در امریکا مشغول فعالیت است و در ایام 
با  که  داشت  به سیرجان  تعطیالت سفری 

داده ایم. انجام  گفتگویی  وی 
خود  تحصیالت  درباره   پسندی  قاسم 
در  ابتدا  از  بنده  تحصیالت  داشت:  بیان 
به  راهنمایی  سال  سه  و  بود  سیرجان 
که  رفتم  بردسیر  دولتی  نمونه  مدرسه 
بود،  خاص  تجربه  سال  سه  نوعی  به 
خانواده   از  دور  بار   اولین  برای  چون 
و  کردم  زندگی  مستقل  به صورت  و 
را  دبیرستان  دوران  مجدداً  آن  از  پس 
گذراندم  ریاضی  رشته  در  سیرجان  در 
  ٨۶ سال  در  را   ۱۴۰ رتبه  کنکور  در  و 
کارشناسی  و  کارشناسی  کردم.  کسب 

گذراندم  تهران  دانشگاه  در  را  برق  ارشد 
ادامه  برای  سربازی  خدمت  از  پس  و 
تحصیل در خارج از کشور اقدام  و  پس 
کالیفرنیای  دانشگاه  در  شدن  پذیرفته  از 
را  کامپیوتر  مهندسی  دکتری  جنوبی 
سال    ۵ از  پس  و  گرفتم  دانشگاه  آن  از 
ایران  به  دوستان  و  خانواده  دیدار  برای 

برگشتم.
برای  اینکه  پیرامون  ادامه  در  وی 
داشت:  بیان  خیر؟  یا  است  آمده  ماندن 
و  خانواده  دیدار  برای  حاضر  حال  در 

برای  تصمیمی  هنوز  و  برگشتم  دوستان 
شرکت  یک  در  و  نگرفتم  موضوع  این 
مشغول  حاضر  حال  در  مهندسی  فنی 
شکل  چه  به  ببینم  شرایط  باید  و  هستم 

می رود.  پیش 
خصوص  در  همشهری  جوان  این 
از  خارج  در  تحصیل  مزایای  و  معایب 
کشوری  در  تحصیالت  قطعاً  افزود:  ایران 
یک  و  معایب  سری  یک  ایران  از  خارج 
باعث  آن  مزایای  از  که  دارد  مزایا  سری 
َآشنا  مختلف  فرهنگ های  با  می شود 

می دهد  فرد  به  جهان بینی  یک  و  شوی 
جهان  در  علم  بزرگان  و  اساتید  از  و 
خیلی  تأثیر  قطعاً  که  می کنی  استفاده 
یکسری  اما  دارد،  زندگی ات  در  بسزایی 

حمایت های  تو  که  دارد  نیز  معایب 
خانواده را از نظر عاطفی و مالی نداری و 

تنهایی  را  مشکالتت  تمام  هستی  مجبور 
خیلی  بودن  مستقل  برای  که  کنی  حل 
به  کرد:  اضافه  او  است.  کمک کننده 
تجربه  بتواند  اگر  انسانی  هر  من  اعتقاد 
تحصیل  و  است  خوب  خیلی  کند  کسب 
فرهنگ های  با  شدن  َآشنا  و  کردن 
البته  است،  الزم  فرد  هر  برای  مختلف 
به  خدمت  شرایط  صورت  در  اولویت 
جنبه  در  اجتماعی  و  فردی  رشد  و  وطن 
برای  به خصوص  و   است  مختلف  های 
مسئولیت  ما  شهرهای  در  که  کسانی 
شهرسازی  مختلف  حوزه های  در  دارند 
به  منطقی  و  درست  دید  می تواند   ... و 
سیستم  در خصوص  پسندی  بدهد.  آن ها 
سیستم  داشت:  بیان  آنجا  آموزشی 
دارد  بزرگی  تفاوت  آمریکا  آموزشی 
انجام  که  پروژه های  دانشگاه ها  در  و 
به  است،  هدفمندتر  و  جدی تر   می شود 
وجود  صنعت  یک  در  مشکلی  مثال  طور 
پروژه ها  مقاله ها  و  می شود  مطرح  دارد 
این  و  می کنند  اقدام  آن  راستای  در 
دانشجویان  کارهای  که  می شود  باعث 

باشد.   استفاده  قابل  و  هدفمندتر 

سیروس  خبر:  گروه 
که  سیرجانی  جوان  دولت آبادی: 
با استعداد خویش و بدون داشتن 
انواع  ماکت  تجهیزات  و  امکانات 
را  سنگین  و  سبک  خودروهای 

می سازد. 
قرشی  سلیمان  امیر  سید 
 9۵ سال  از  داشت:  بیان  دراین باره 
در  و  کردم  ماکت  ساخت  به  شروع 
را  کارها  این  کبریت  قوطی  با  ابتدا 
با  زمان  مرور  به   و  می دادم  انجام 
استفاده از فلز به ساخت ماکت های 
او  کردم.  اقدام  مختلف  ماشین های 

فلز  از  استفاده  با  داد:  ادامه 
سه نمونه ماکت از خودروهای 
ماشین آالت  سبک،  و  سنگین 
کشاورزی و راه سازی می سازم. 
قرشی  سلیمان  امیر  سید   
در  سؤال  این  به  پاسخ  در 
حمایت  کسانی  چه  راستا  این 
خانواده ام  به جز  گفت:  کردند، 
ارگان  نه  و  مدرسه  نه  دیگر 

و  نداد  انجام  حمایتی  خاصی 
حمایت  برای  هم  خاصی  به جای 
این است که  معرفی نشدم و هدفم 
ماکت سازی  معتبر  شرکت های  با 
خصوص  در  او  کنم.  همکاری 

گفت:  ماکت  هر  ساخت  هزینه های 
که  فلزی  میزان  و  به اندازه  بستگی 
تا   ۵۰ حدود  دارم  نیاز  ماکت  برای 
هر  ساخت  برای  هزارتومان   ۳۰۰

ماکت هزینه می کنم. 

انتظامي  فرمانده  حوادث:  گروه 
درصدي    ۴۳ افزایش  از  سیرجان 
هفته   2 طي  سرقت  انواع  کشف 
نخست سال جاري نسبت به مدت 
مشابه سال قبل در این شهرستان 

خبرداد. 
با  ایران نژاد  محمدرضا  سرهنگ 
دو  در  کرد:  بیان  خبر  این  اعالم 
نسبت  جاري  سال  نخست  هفته 
 ۴۳ قبل،   سال  مشابه  مدت  به 
سرقت  انواع  کشف  افزایش  درصد 
با  کشفیات  این  که  داشته ایم 
تشدید  و  متعدد  هاي  طرح  انجام 
فعالیت های انتظامي صورت گرفته 

است . 

متهم   ۶۲ دستگیري  از  وي 
انواع  فقره   ۱۳۲ کشف   و 
داد  خبر  مدت  این  در  سرقت 
همراهي  کرد:  خاطرنشان  و 
در  پلیس  با  مردم  تعامل  و 
شناسایي و دستگیري سارقان 
سزایي  به  نقش  مجرمان  و 
دارد و تقاضاي پلیس از مردم 
اموال  و  منازل  که  است  این 

و  ایمني  تجهیزات  به  را  خود 
محکم مجهز کنند.

شهرستان  انتظامي  فرمانده 
متهمان  اینکه  بیان  با  سیرجان 
مراجع  به  پرونده  تشکیل  از  پس 
ضمن  شدند،  معرفي  قضایي 

همکاري  و  مشارکت  از  قدرداني 
اجراي  در  پلیس  با  مردم  خوب 
طرح های ارتقا امنیت اجتماعي، از 
موارد  هرگونه  خواست  شهروندان 
مشکوک را به پلیس ۱۱۰ گزارش 

دهند.

گفتگو با قاسم پسندی، فارغ التحصیل دکتری مهندسی کامپیوتر از کالیفرنیای جنوبی:

اولویترشدفردیواجتماعیدرجنبههایمختلفاست

نگاهی به بازی آرمان گهر با قشقایی شیراز؛
 چه دقایق پایانی شد

هفته  در  ناظری:   فرهاد 
فوتبال  اول  دسته  لیگ  نوزدهم 
 ،  ۱۴۰۰ فروردین ماه   ۱٨ کشور 
ورزشگاه  در  سیرجان  گهر  آرمان 
با  )ع(  علی  امام  تماشاگر  از  خالی 
به  گرجی  ابوالفضل  سوت  صدای 

مصاف قشقایی شیراز رفت.
از  دوری  روز  بیست  از  بعد 
تیم  دو  لیگ  در  مسابقه  شرایط 
چرخش  با  بازی  شروع  ابتدای  در 

توپ و استفاده از فضاهای زمین یکدیگر را محک می زدند.
دقیقه ۱۶ حرکت ایمان رازانی و ارسال رو به جلو ، که گودرز 
داودی دروازه بان قشقایی با دفع بی هدف توپ را در مقابل پای 
بمی  پای  چپ  این  که  قرارداد  گهر  آرمان  مهاجم  وزیری  علی 
خطر  منطقه  از  را  توپ  ضربه اش  با  و  ندانست  را  موقعیت  قدر 

دور کرد.
بازیکن  آزادمنش  علی   ۲۳ دقیقه  ایستگاهی  ضربه  ارسال 
شیرازی ها و عدم تأثیرگذاری مدافعان آرمان گهر توپ به شکلی 
خطرناک از روی سر مهاجمان شیرازی گذشت تا قفل دروازه ها 

بماند. بسته  همچنان 
وزیری  علی  را  شوشتری  حسن  زیبای  کرنر  ارسال   ۳۱ دقیقه 
داوودی  ناموفق  خروج  به  توجه  با  بی دقت  سر  ضربه  با  پناه 
گل  اولین  دقت  چاشنی  باکمی  می توانست  شیرازی ها  سنگربان 
به  با تساوی  تا  این چنین نشد  ثبت کند که  نام خود  به  را  بازی 

بروند. رختکن 
شروع  سوت  از  بعد  چندثانیه ای  زارعی  عبدالرضا  جالب  چه 
ابوالفضل  تعجب  باعث  شد  زمین  وارد  میدان  قاضی  دوم  نیمه 
نشده  بیشتر  گهر  آرمان  بازیکنان  تعداد  آیا  که  گردید  گرجی 

باشد.
مناسب  فضای  در  پاس  و  عالی  دید  یک  با  سنجانکی  مرتضی 
که  دهد  قرار  تک به تک  موقعیت  در  را  خادم  هادی  می خواست 
رسیدن  سر  باعث  بد  کنترلی  با  شیرازی  سفیدپوشان  کاپیتان 

مدافعان آرمان گهر شد تا از فرصت بهره الزم را نبرند.
ارسالش  و  چپ  سمت  از  حرکت  تیزپا  رازانی   ۵۳ دقیقه  در 
داوودی  گودرز  که  بود  همراه  پناه  وزیری  علی  سر  ضربه  با 
شوشتری  حسن  تا  فرستاد  بیرون  به  را  توپ  قشقایی  سنگربان 
و  برزگر  و فرصت طلبی جعفر  ارسالش  با  تا  رود  به پشت کرنری 
از  بعد  شوتش  ضربه  که  پوشان  قرمز  هافبک  مناسب  جاگیری 
برخورد به بازیکن حریف وارد دروازه شد تا تعویض طالیی شهبا 

گیرد. لقب 
پایانی بازی سعید بحر کاظمی قدر ارسال شروع مجدد  دقایق 
سر  ضربه  یک  با  و  دانست  را  گهر  آرمان  جریمه  محوطه  پشت 
دیدگانش  یک قدمی  از  را  ویسی  شیخ  وحید  دروازه  قدرتی 
هرمزی  داریوش  طالیی  شمش  تعویض  بازیکن  این  تا  گشود 
و  شهبا  قاسم  برای  تلخ  مساوی  یک  نیز  و  شود  سرمربی اش 

یارانش رقم زند.

خبر

در کنکور سال 86 رتبه 140 را 
کسب کردم.کارشناسی و کارشناسی 

ارشد برق را در دانشگاه تهران 
گذراندم و پس از خدمت سربازی 

برای ادامه تحصیل در خارج از کشور 
اقدام  و پس از پذیرفته شدن در 
دانشگاه کالیفرنیای جنوبی دکتری 
مهندسی کامپیوتر را از آن دانشگاه 
گرفتم و پس از 5 سال  برای دیدار 
خانواده و دوستان به ایران برگشتم. 

جوان همشهری که با فلز، ماکت خودروهای مختلف را می سازد؛

هدف همکاری با شرکت های
 معتبر ماکت سازی است

سرهنگ ایران نژاد، فرمانده انتظامی سیرجان:

افزایش کشف 43 درصدي انواع سرقت 



5 حوادث و گوناگون  نسیـم امید
کشف 16 دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق

گروه حوادث: فرمانده انتظامی سیرجان، از کشف 16 دستگاه 
میلیون  و ۵00  ارزش ۵میلیارد  به  قاچاق  ارز دیجیتال  استخراج 

ریال در این شهرستان خبر داد. 
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد در تشریح این خبر اظهار داشت: 
با  مبارزه  طرح  اجرای  در  شهرستان  این  آگاهی  پلیس  مأموران 
چندین  فعالیت  از  گمرکی  کاالهای  اولویت  با  ارز  و  کاال  قاچاق 
این  صنعتی  شهرک  در  اتاق  باب  یک  در  قاچاق  ماینر  دستگاه 
کار خود  در دستور  را  به موضوع  و رسیدگی  شهرستان  مطلع 
از تکمیل تحقیقات،  افزود: مأموران پس  ادامه  قراردادند. وی در 
ضمن هماهنگی قضائی  به همراه عوامل اداره برق در بازرسی از 
محل موردنظر تعداد ۱۶ دستگاه ماینر قاچاق به همراه پاور که در 
حال استفاده بوده را کشف کردند. سرهنگ ایران نژاد  با اشاره به 
اینکه ارزش دستگاه ها توسط کارشناسان ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
ریال  برآورد شده است گفت: یک نفر متهم این پرونده دستگیر 

گردیده است.

کالهبرداری تلفنی به روش کارت به کارت
 گروه خبر: فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان با تأکید بر خود 
مراقبتی شهروندان جهت پیشگیری از کالهبرداری به روش کارت 

به کارت ، توصیه های الزم را ارائه کرد. 
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد گفت: کالهبرداري به روش تلفني 
باعث ایجاد  )کارت به کارت( یکي از شگردهایي است که اخیراً 
در سطح کشور  مختلف  به شهروندان  فراوان  مالي  زیان  و  ضرر 
شده است. وی در ادامه افزود: با توجه تعطیلي بانک ها در برخی 
خدمات  به  مناسب  دسترسي  شهروندان  سال،  مناسبت های  از 
حضوري در بانک ها را نداشته و به همین منظور کالهبرداران از 
این فرصت استفاده کرده و فعالیت مجرمانه خود را در این خصوص 

افزایش می دهند. 
شگرد،  و  شیوه  این  در  داشت:  اظهار  انتظامی  مسئول  این 
کالهبرداران با برقراري تماس تلفني با شهروندان تحت عناوین 
تلویزیون،  و  رادیو  مسابقات  در  شدن  برنده  جمله  از  مختلف 
خوش حسابی در پرداخت قبوض تلفن همراه و غیره تقاضاي حضور 
پاي دستگاه خودپرداز به منظور دریافت نقدي جایزه می کنند  و 
پس از حضور شهروندان پاي دستگاه، با انجام مهندسي اجتماعي 
و فریب و نیرنگ وجوه مالباختگان را به حساب های متعلق به خود 

انتقال می دهند. 
چنانچه  کرد:  توصیه  شهروندان  عموم  به  ایران نژاد  سرهنگ 
تماس  آنان  با  فردي  تعطیل  ایام  خصوصاً  سال  ایام  طول  در 
به  آنها  هدایت  قصد  قرعه کشی  در  شدن  برنده  عنوان  تحت  و 
دستگاه خودپرداز به بهانه دریافت جایزه نقدي را نمود قطعاً فرد 
تماس گیرنده کالهبردار بوده و هرگز به درخواست های او اعتماد 
نکنند. فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان همچنین از شهروندان 
خواست به پیامک های ارسالي مشکوک به هیچ عنوان توجه نکرده 
و اطالعات مربوط به حساب خودشان را بصورت تلفني و یا پیامکي 
در اختیار فرد یا افراد ناشناس قرار ندهند و افراد بیسواد نیز از دادن 
ناشناس جهت دریافت  افراد  به  بانک خود و رمز آن  کارت عابر 
سوءاستفاده های  از  جلوگیري  منظور  به  وجه  انتقال  یا  و  وجه 
کارت بانکی  عنوان  هیچ  به  شهروندان  و  کرده  خودداري  بعدي 
خود را با هدف جلوگیری از سوءاستفاده و کپی برداری از اطالعات 
مغناطیسي آن حتي بدون رمز در اختیار افراد ناشناس قرار ندهند.

 خبر
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باالی  هزینه های  سالمت:  گروه 
سال های  طول  در  دندانپزشکی 
و  بوده  مردم  گیر  گریبان  اخیر 
کاهش کیفیت خدمات و گالیه های 
مردم از کاهش کیفیت و نرخ باالی 
بزرگی  مشکالت  از  حکایت  آن 
متوسط  قشر  است.  حوزه  این  در 
یک دندان  عصب کشی  براي  جامعه 
از  نیمي  حــدود  تقریبًا  باید 
اکثراً  که  کند  را صرف آن  حقوقش 
مشکل دار  ماه  چند  از  پس  آنهم 
می شود. با توجه به فرا رسیدن 2۳ 
این  در  دندانپزشک  روز  فروردین، 

باره گزارشی تهیه شده است:

 یک سوم حقوقم را خرج 
یک دندان کردم

نوبت  در  که  زارعی  محمد 
پیرامون  است  دندانپزشکی 
هزینه های  گفت:  موضوع  این 
توجه  با  و  است  زیاد  دندانپزشکی 
دندان  و  دهان  بهداشت  اهمیت  به 
هزینه های  این  حال  به  فکری  باید 
زیاد  ساالنه  که  دندانپزشکی 

می شود کرد. 
و  هستم  کارمند  یک  االن  من 
حقوق  تومان  میلیون  سه  ماهانه 
باید  یک دندان  برای  و  می گیرم 
و  کنم  هزینه  یک میلیون  نزدیک 
هیچ  و  نیست  منطقی  واقعاً  این 
را  دندانپزشکی  بیمه ای  پوشش 

قبول نمی کند.  

 تفاوت قیمت زیاد بین نرخ 
دندانپزشکان

این  در  همشهریان  از  یکی  رضا 
درستی  نظارت  کرد:  بیان  باره 
برای  نیست  دندانپزشکی ها  بر 
به  دندان هایم  از  تا  دو  کامپوزیت 
ابتدا  کردم  مراجعه  دندانپزشک 
بعد  گرفت  ویزیت  تومان  هزار   ۵۰
یک میلیون  دندان  هر  هزینه  گفت: 
من  و  است  تومان  هزار  دویست  و 

از شما 9۰۰ هزار تومان می گیرم.
 او ادامه داد: به دلیل هزینه زیاد 

کردم  مراجعه  دیگری  پزشک  به 
هزار   ۳۰۰ دندانی  هر  بود  جالب 
این  کرد.  کامپوزیت  برایم  تومان 
است  نیاز  کرد:  اضافه  همشهری 
نظارت  پزشکی  علوم  دانشکده 
قیمت ها  تفاوت  این  با  و  کند 
دندانپزشکان  که  هزینه هایی  و 

می گیرند را بررسی کند.
 نرخ نامه مناسب 
دندانپزشکی ندارند

از  دیگر  یکی  شهریاری 
گفت:  خصوص  این  در  همشهریان 
اهمیت  دندان پزشکان خیلی  برخی 
دو  گذشته  سال  من  و  نمی دهند 
عصب کشی  را  دندان هایم  از  تا 
درد  یکسال  از  پس  اما  کردم  پر 
خوب  که  است  مشخص  و  آمدند 

عصب کشی نشده است.
هزینه های  داد:  ادامه  او   
است  زیاد  کردن  پر  و  عصب کشی 
مجبور هستیم و پس از کلی تحمل 
درد و اقدام به کشیدن آن کنیم و 
به  دندان هایم  از  یکی  ترمیم  برای 
و  کردم  مراجعه  دولتی   درمانگاه 
عصب کشی  که  گفتند  نیز  جا  آن 
و پر کردن هر دندان از ۵۵۰ هزار 
هزینه  تومان  یک میلیون  تا  تومان 
عصب کشی  بدون  کردن  پر  و  دارد 
۳۵۰ تا ۶۰۰ هزارتومان است و این 
ماه  در  آن  حقوق  که  کسی  برای 
زیاد  خیلی  است  تومان  میلیون  دو 

است. 
باید  داد:  ادامه  همشهری  این 
داشته  مشخص  نامه  نرخ  یک 
بداند که  تا هر فرد حدودی  باشند 
این که هر  نه  هزینه ها چقدر است 
دندانپزشکی به هر شکل که دوست 

دارد قیمت بزند.
 نظارت دندانپزشکی بر 
عهده دانشکده پزشکی است

رئیس  رضوی،  محمد  سید  دکتر 
نظام پزشکی شهرستان در این باره 
بیان داشت: تعرفه های دندانپزشکی 

دانشگاه  و  پزشکی  نظام  دست 
بخش  در  و  نیست   پزشکی  علوم 
خصوصی تعرفه درستی نداریم ، اما 
در  هرساله  موضوع  این  به  توجه  با 
و  می شود  برگزار  جلسه ای  استان 
یک سری تعرفه ها را در حد منطقه 

مشخص می کنند. 
 ۱۵ هرساله  افزود:  ادامه  در  وی 
را  تعرفه ها  افزایش  درصد   ۲۰ تا 
تجهیزات  اصلی  موضوع  اما  داریم 
که  است  دندانپزشکی  اولیه  مواد  و 
و  است  داشته  درصدی   ۲۰۰ رشد 
است  تعرفه ها  افزایش  اصلی  دلیل 
به  دارند  اعتراض  دندانپزشکان  که 
تعرفه هایی که از طریق دولت اعالم 
یک  مثال  طور  به  چون  می شود 

میلیون   ۱۰ از  دندانپزشکی  یونیت 
تومان به ۶۰ میلیون تومان رسیده 
جابه جا  روز  نرخ  با  قیمت ها  و 

می شوند. 
افزود:  ادامه  در  رضوی  دکتر   
در  صرفاً  دندان پزشکی  مشکالت 
در  متأسفانه  و  نیست  سیرجان 
و  تعریف شده  ویزیت  کشور   کل 
مشخص نیست و نظارت بر آن ها از 
درمانی  و   بهداشتی  مسائل  طریق 
پزشکی  علوم  دانشکده  عهده  بر 

است.
 عدم نصب تعرفه های 

دندانپزشکی تخلف است
دکتر داود عرب قهستانی، مسئول 
اداره نظارت و اعتبار بخش معاونت 

این  در  پزشکی  دانشکده  درمان 
باره به نسیم امید، گفت: نظارت بر 
انجام می شود؛  به سه شکل  درمان 
دوره ای  صورت  به  بازدیدها  ابتدا 
ما  کارشناسان  و  می شوند  انجام 
تازه  در درمانگاه ها، مطب ها و... که 
تأسیس شدند، حضور پیدا می کنند 

و بررسی های الزم را دارند. 
بازرسی ها  در  بعد  مرحله  در 
موردی ایرادی وجود داشته باشد و 
یا اطالع رسانی شود، بازدید انجام و 
بررسی می شود و مرحله سوم پس 
سامانه ۱9۰  به  که  از شکایت هایی 
درمان  معاونت  به  حضوری  یا  و 

اعالم شود.  
که  مرکز   هر  افزود:  ادامه  در  او 
آیین نامه  می شود،  راه اندازی 
انسانی  نیروی  و  تجهیزات  و  دارد 
اصول  و  فیزیکی  استانداردهای 
بهداشت و... که در آیین نامه وجود 
در  اما  کند،  رعایت  باید  را  دارد 
ویروس  به  توجه  با  اخیر  یکسال 
شده  دوچندان  حساسیت  کرونا 

است.
عرب قهستانی اضافه کرد: موردی 

کند  پیدا  اهمیت  بیش تر  باید  که 
بحث مطالبه گری شهروندان است 
مراجعه  درمانی  مرکز  به  که  زمانی 
و  بهداشتی  بحث  در  چه  می کنند 
مربوطه  پزشک  از  باید  تعرفه ها  یا 
احساس  اگر  و  کنند  درخواست 
به  می کنند که حقشان ضایع شده 
معاونت درمان دانشکده اعالم کنند 
تا بررسی انجام شود؛ به طور مثال 
می کند  خریداری  میوه  زمانی  فرد 
افزایش  قیمت را می پرسد و دالیل 
درخواست  فروشنده  از  را  آن 
هزینه  پرداخت  برای  اما  می کند 
قیمت  با  آن هم  و  دندان پزشک  به 
را  تعرفه ها  لیست  درخواست  باال 
نمی کند و خواهشی دارم شهروندان 
اگر  می کنند  مراجعه  که  زمانی 
معرض  در  مجوز  و  تعرفه ها  لیست 
و  کنند  درخواست  نیست  دیدشان 

یا به ما اطالع بدهند.
دانشکده  نظارت  اداره  مسئول 
قیمت ها  تفاوت  خصوص  در 
به  را  شده  مصوب   تعرفه  گفت: 
در  که  کردیم  اعالم  دندانپزشکان 
نصب  مراجعه کنندگان  دید  معرض 
زیادی  قیمت  تفاوت  نباید  و  کنند 
و  مجوز  اگر  و  باشد   داشته  وجود 
تعرفه ها در معرض مراجعه کنندگان 
حساب  تعرفه ای  تخلف  نباشد 

می شود.
داد:  ادامه  نظارتی  مسئول  این 
به  قیمت ها  تفاوت  برخی  البته 
پزشکان  مصرفی  لوازم  دلیل 
چه  از  را  خود  اولیه  مواد  که  است 
کشوری وارد می کنند و هزینه های 
اگر  اما  است،  زیاد  آن ها  تجهیزات 
به  و  باشد  داشته  شکایتی  کسی 
ما  کارشناسان  کند  مراجعه  ما 
از  پزشک  اگر  و  می کنند  بررسی 
قیمتی  به  توجه  با  مناسب  مواد 
باشد  گرفته  مراجعه کننده  از  که 
بیمار پس داده  برابری نکند هزینه 

می شود.  

گزارشی از خدمات دندانپزشکی به مناسبت روز دندانپزشکی؛

گالیهشهروندانازنرخوکیفیتخدماتدندانپزشکی

آگهی فقدان سند مالکیت: خانم/ آقای محمد صادق کربالیی زاده با ارائه دو برگ استشهادیه 
از دفتر اسناد رسمی شماره ۴۵ سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک ۳٨٨۵ 
فرعی از ۲۳۱۲ اصلی واقع در بخش ۳۵ کرمان بنام خانم/آقای محمدصادق کربالیی زاده ثبت 
و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره 
یک اصالحی ماده ۱۲۰ 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 ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار 
روزنامه گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت 
قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد. ضمناً در رهن بانک 

مسکن سیرجان می باشد. محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
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خودسازی ثمره ماه رمضان است
گروه فرهنگ:  ماه مبارک رمضان، ماه روزه، عبادت و خودسازی و به 
تعبیر پیامبر اکرم)ص( ماه خدا، ماه برکت و رحمت و مغفرت الهی است. 
از دیدگاه قرآن و روایات ماه مبارک رمضان، ماه روزه، عبادت و خودسازی 
و به تعبیر پیامبر اکرم)ص( ماه خدا، ماه برکت و رحمت و مغفرت الهی 
است. قرآن، روح ماه رمضان است که در کالبد آن دمیده شده و ارزش 
و عظمت آن را چند برابر کرده است، قرآن، قلب ماه رمضان است، که 
بدون این قلب و ضربان آن، جوهره حقیقت در رگ های حیات معنوی 
روزه داران به جریان نمی افتد، قرآن بهار دل ها، و ماه رمضان، بهار قرآن 
شهر  ربیع القرآن  و  ربیع  »لکل شیء  فرمود:  باقر)ع(  امام  چنانکه  است، 
رمضان؛ برای هر چیز بهاری است، و بهار قرآن ماه رمضان است«، این ماه 
در نزد خدا از بهترین ماه ها است و روزهای آن بهترین روزها و شب های 
آن بهترین شب ها و ساعات و لحظه های آن بهترین ساعات و لحظه ها 
است. این ماه، ماهی است که شما دعوت به مهمانی خدا شده اید و شما را 
در این ماه جزء خوبان و کریمان خدا قرار داده است نفس هایتان در این 
ماه تسبیح و خواب های شما در این ماه عبادت و عمل شما در این ماه 

مقبول و دعای شما در این ماه مستجاب است.
یکی  معصومین)ع(  فرموده   به  و  اسالمی  عبادات  بزرگ ترین  از  روزه 
عبادت  این  البته  و  است  بنا شده  آن  بر  اسالم  است که  پنج چیزی  از 
مخصوص امت اسالمی نیست و امت های پیش از اسالم نیز در روزهای 

معینی از سال به اشکال گوناگون روزه می گرفته اند.
اهمیت این ماه را از نگاه قرآن کریم نمی توان انکار کرد که خدای تعالی 
در قرآن کریم اهمیت شایانی به این ماه قائل شده اند، چنانکه می فرماید: 
َِّذیَن ِمْن َقْبلُِکْم  َیاُم َکَما ُکِتَب َعلَی ال َِّذیَن آَمُنوا ُکِتَب َعلَْیُکُم الصِّ َُّها ال یَا أَی
لََعلَُّکْم تَتَُّقوَن؛ ای اهل ایمان! روزه بر شما مقّرر و الزم شده، همان گونه 

که بر پیشینیان شما مقّرر و الزم شد، تا پرهیزکار شوید« بقره/ آیه ۱٨۳
به تصریح قرآن روزه بر بعضی از امت های قبلی نیز واجب بوده است، 
منتها نه با کم و کیف روزه ما مسلمانان، یعنی اصل روزه در امت های 
مورد  روزه  انجیل  و  تورات  در  چنانکه  بوده  نصاری  و  یهود  مانند  پیش 
اشکال  به  را  سال  از  ایامی  نصاری  و  یهود  و  است  گرفته  قرار  ستایش 
غیره خودداری  و  شیر  یا  گوشت  از خوردن  و  می گرفتند  روزه  مختلف 

می کردند.
اگر  نیست،  مسلمانان  شما  مخصوص  روزه  می فرماید:  کریم  قرآن 
سختی هایی دارد تنها برای شما مسلمانان تشریع نشده، بلکه برای دیگران 
هم در نظر گرفته شده، تذکر این مطلب مسئله را آسان می کند چراکه 
»البلیه اذا عمت طابت« سختی ها اگر برای همه باشد خوشایند و آسان 
آنقدر مهم است که در آیات ۱٨۴ و ۱٨۵  می شود. ماه مبارک رمضان 
سوره بقره در مورد روزه داری، احکام روزه و کفاره روزه سخن به میان 
آمده شده است و در فضیلت این ماه می توان به روایتی از امام باقر)ع( 
اشاره کرد که به جابر می فرمود کسی که در این ماه روز را روزه بگیرد و 
بخشی از شب را به عبادت سپری کند همانند روزی می شود که مادرش 
او را زاییده است. امام صادق)ع( در حدیثی فلسفه روزه داری را برابر شدن 
دارا و فقیر عنوان کرده است و در حدیثی دیگر از پیامبر اکرم)ص( عنوان 
شده است که بنده خداوند اگر می دانست ماه رمضان چیست و چه برکاتی 
دارد دوست داشت تمام ماه سال ماه رمضان باشد و در همین راستا نیز 
امام صادق فرمودند که اگر کسی بدون عذر روزه خواری کند ایمان از او 
جدا می شود. تقویت تقوا و پرهیزکاری، آرامش روان و جسم، عدم نفوذ 
شیطان، مساوات بین فقیر و غنی، احیاء فضائل اخالقی، وجود شب های 
کشورهای  در  قرآن  نسیم  وزیدن  و  تالوت  رمضان،  مبارک  ماه  در  قدر 
مسلمان از جمله فوائد و فضائل روزه داری است و این موارد در روایات و 

احادیث مختلف ذکرشده است.

 معرفت

ویژه

بازدید فرماندار از محل ثبت نام داوطلبان شوراهای اسالمی
نسیم امید: فرماندار ویژه شهرستان سیرجان از محل ثبت 
اسالمی  شوراهای  انتخابات  دوره  ششمین  داوطلبان  نام 
روستاهای بخش مرکزی بازدید کرد. به گزارش کمیته اطالع 
رسانی ستاد انتخابات سیرجان، بهاالدینی از محل و روند 
روستاهای  اسالمی  انتخابات شوراهای  داوطلبین  نام  ثبت 
بخش مرکزی در محل بخشداری بازدید کرد. وی در حاشیه 

بازدید از محل ثبت نام داوطلبان شوراهای اسالمی روستاهای بخش مرکزی با بیان 
اینکه کار ثبت نام از داوطلبان روستایی آغاز شده است از همه داوطلبان خواست 

تا کار ثبت نام خود را به روزهای آخر موکول نکنند. 

قاطعانه از محدوده شهرها و روستاها حفاظت کرد
روی  قاطع  گفت:  کرمان  استاندار  زینی وند،  برنا: 

روستاها  قانونی  محدوده  و  شهرها  محدوده  از  حفاظت 
در  بخشداری ها  امکانات  و  بایستیم  باید  ملی  اراضی  و 
وی  نیست.  وظایفشان  گستردگی  و  ماموریت ها  تراز 
بخشداری ها را در اولویت تجهیزات در سال جدید دانست 
و افزود: بخشداری ها صف اول مواجهه و خدمت رسانی به مردم هستند و باید بتوانند 
خوب کار کنند. درباره کمبود نیروی انسانی در بخشداری عنوان کرد: استخدامی 
جدید در شرف انجام است و امیدواریم بخشی از نیروهای بخشداری از این محل 

تامین شود. وی تاکید کرد: باید کار انتخابات با دقت بیشتر انجام شود.

افزایش ۳9/7 درصدی صدور جواز تاسیس صنعتی
نسیم امید: محمدرضا خواجویی، رئیس اداره صمت 
شهرستان سیرجان از رشد قابل توجه صدور جوازهای 
تاسیس صنعتی توسط این اداره در سال 99 در مقایسه 
با سال 9٨ خبرداد. به گزارش روابط عمومی اداره صمت، 
در سال 99 که مقام معظم رهبری آن را سال »جهش 
تولید« نامگذاری کرده بودند، در اداره صمت سیرجان با 

اتخاذ تدابیری در راستای جذب سرمایه گذار و تسریع فرایند صدور جوازهای 
تاسیس صنعتی، شاهد افزایش ۳9/۷ درصدی صدور جواز تاسیس در مقایسه 
با سال 9٨ بودیم. وی افزود: در سال 9٨ تعداد جوازهای تاسیس صادر شده 
۱۶۴ عدد بود در حالیکه در سال 99 تعداد ۲۲9 جواز تاسیس صادر شده است. 

)

سرما محصول 2 سال کشاورزان را نابود کرد
همشهری: اکبر محمود آبادی، رئیس اداره جهاد کشاورزی 
سیرجان گفت: سرمازدگی ۱9۵۰ میلیارد تومان خسارت به 
باغ های این شهرستان اعم از پسته، گردو و بادام وارد کرده 
است. وی اظهار کرد: سرمای ۱۶ و ۱۷ فروردین پیش از این 
براساس هشدارهای هواشناسی به کشاورزان اعالم شده بود، 
اما هیچ تصوری از این میزان کاهش دما نداشتیم و این مساله، هم بی سابقه بوده و هم 
موجب غافلگیری ما و کشاورزان شد. محمودآبادی در ادامه به تاثیر ۲ ساله این سرما 
بر باغ ها اشاره کرد و گفت: سرما محصول امسال را نابود کرد، اما فاجعه اینجاست که 

موجب نابودی جوانه ها نیز شده  است. یعنی هرجوانه سال آینده محصول 
می دهد اما با اتفاق پیش آمده سال دیگر هم پسته ای درکار نخواهد بود.

انتقادها، پیشنهادها و مشکالت
 خود و پیرامون را به ما پیامک بزنید.

نسیم سالم

091627۵626۵ 

اجتماعی  سیاسی  معاون  نسب،  رضوی  رحیم  سید  امید:  نسیم 
پیش  هفته  در  پاسارگاد  هفته نامه  با  گفتگو  در  سیرجان  فرمانداری 
درباره انتقادها به ترکیب هیئت نظارت بر انتخابات شورای شهرستان 
سیرجان چنین گفته است: »این طبیعی است آقای حسن پور، نماینده 
که خودشان عضو هیئت نظارت استان هستند کسانی را جزو هیئت 
و  باشند  داشته  حرف شنوی  باالخره  که  بگذارند  شهرستان  نظارت 
نمی آید که مخالف خودش را بگذارد. این دوره یکی از اتفاقات خوب 
این بود که آقای اکبری هم در بین دوستان حضور دارد باالخره همه 
می دانند که آقای اکبری وابسته به آقای حسینی)امام جمعه( است.« 

در این رابطه چند نکته بیان می شود:
هیئت  نظر  با  شوراها  انتخابات  اجرایی  هیئت  تشکیل  حتی  1
بر  نظارت  هیئت  شوراها،  انتخابات  همه کاره  واقع  در  است  نظارت 
انتخابات شوراها هست و این اهمیت آن را دوچندان می کند. هیئت 
تائید  نامزد  تائید می کند،  را  انتخابات  اجرایی  اعضای هیئت  نظارت، 
صالحیت شده را می تواند رد صالحیت کند، نامزد رد صالحیت شده 
شورا را می تواند تائید صالحیت کند و در واقع هیئت اجرایی انتخابات 
شورا،  انتخابات  همه کاره  و  ندارد  انتخابات  پروسه  در  نقشی  خیلی 
بود که هر  آن حساس  ترکیب  به  نسبت  باید  و  است  نظارت  هیئت 

قانون اجرا شود.
طبق قانون اعضای هیئت نظارت باید از بین معتمدان محلی  2
باشند. انتخاب ۴ نفر از ۵ نفر اعضای هیئت نظارت از نزدیکان و اقوام 
نماینده،  دفتر  رئیس  پیش بین،  محمد  است.  آفرین  شائبه  نماینده 
حسین اسالمی، برادرخانم نماینده، نسرین امینی زاده و  محمدجواد 
انتقاد فراوان  نوروزی دو عضو ستادی انتخابات نماینده جای ایراد و 
می برد؟  سؤال  زیر  را  شوراها  انتخابات  بی طرفی  و  سالمت  و  دارد 
و  باشند  بی طرف  انتخابات  در  باید  نظارت  و  اجرایی  هیئت  اعضای 

وابستگی به شخص و گروهی نداشته باشند.
3 اقرار به حضور یک فرد وابسته به امام جمعه)اکبری( در کنار 
غیرقابل قبول  اقدامی  نماینده  به  وابسته  نظارت  هیئت  عضو  نفر   ۴
است! مگر تقسیم پست و مسئولیت است که بین نماینده و امام جمعه 
هیئت  اعضای  است  کرده  ذکر  به صراحت  قانون گذار  شود.  تقسیم 
نظارت بر انتخابات شورا از بین معتمدان محلی باشند نه وابستگان به 

نماینده و امام جمعه؟!
چند انتخابات اخیر مجلس و شوراها در سیرجان با حاشیه های  4
جدی همراه بوده اند که انتخابات شورای شهر پنجم سیرجان را تا مرز 
انتخاباتی  دادن شام های  با  اخیر  انتخابات مجلس  برد.  پیش  انحالل 
خبرساز شد لذا شایسته است تا دیر نشده در ترکیب هیئت نظارت 

تغییرات جدی صورت گیرد تا با حاشیه همراه نشود.
از دیگر نکات جالب این گفتگو این است که معاون سیاسی  5
فرماندار علت کاهش ثبت نام افراد در انتخابات شوراها در سیرجان را 
در عدم جرات بیان کرده و افزوده افراد معدود خردمندی دارد وارد 
شورا می شود که طبق قرائن درست  نیست. برخی علت های آن در 
دخالت برخی افراد صاحب نفوذ در انتخابات، شائبه های خریدوفروش 
انتخابات  در  کثیف  پول های  ورود  و  انتخاباتی  شام های  دادن  رأی، 

دانست که نیاز به بررسی دارد.

نقدی بر گفتگوی رئیس ستاد انتخابات شهرستان سیرجان:

تأملدرترکیبهیئتنظارتبرانتخابات

نوبت اول 


