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عنوان  به  آن  حکم  تازگی  به  که  زیدآبادی  محسن 
در  شده،  تایید  استانداری  سوی  از  زیدآباد  شهردار 
برنامه هایش  خصوص  در  امید  نسیم  با  گفت وگو 
گفت: پس کاندید شدن برای تصدی پست شهرداری 
 200 جزوه  یک  قالب  در  را  را  هایم  برنامه  زیدآباد 
برنامه  از  بخشی  وی  دادم.  ارائه  شورای  به  ای  صفحه 
هایش را اینگونه مطرح کرد: بازسازی میدان مرکزی 
میدان  دو  احداث  اجرا،  و  طراحی  بهترین  با  شهر 
شهر  از  اوقاف  مشکل  رفع  شهر،  خروجی  و  ورودی 
الگوی  ارائه  و  ممکن  زمان  ترین  کوتاه  در  زیدآباد 
واحد برای خیابان های مختلف جهت نمای ساختمان 
ها در طول مسیر خیابان های اصلی و ... در دستور کار 
من است. وی در خصوص کارهای فرهنگی نیز گفت: 
برگزاری جشن ها و سمینارها مختلف جهت باال بردن 

کارمندان  از  سرکشی  مردم،  عمومی  فرهنگ  سطح 
ارتقا سطح  ممکن جهت  تا حد  آنها  رفع مشکالت  و 
و  شهروندی  آداب  کتاب  خرید  کارمندان،  کاری 

پخش آن بین مردم و ... را در اولویت کاری ام دارم.

طی 9 ماهه امساله از 10 هزار نفر 
اهداء خون  به  قادر  که  سیرجانی 
بودند، 10 هزار واحد یا 4 میلیون 
500 هزار سی سی خون دریافت 

شد.
خون  انتقال  پایگاه  مسئول 
خبر  این  اعالم  با  شهرستان 
با اشاره به استقبال خوب  گفت: 
شهرستان  این  مردم  گسترده  و 
بیماران  به  خون  اهداء  برای 
استان،  سطح  در  گفت:  نیازمند 
برتر  رتبه  سیرجان  شهرستان 
از  پس  خون  کنندگان  اهداء 

مرکز استان را دارد.
ادامه  در  موسوی  محمود  دکتر 

فرآورده  هزار   22 اهدایی  خون  از  افزود: 
خونی اعم از پالکت، پالسما و گلبول قرمز 
این  مردم  دریافتی  خون  و  می شود  تولید 
بیمارستان های  بیماران  خونی  نیاز  شهرستان 
بیمارستان های  غرضی،  و  رضا)ع(  امام 
تاالسمی  بیماران  و  کرمان  و  شهربابک 

پایگاه  مسئول  می کند.  برطرف  را  کهنوج 
انتقال خون سیرجان از حضور ۴۵0 نفر اهداء 
و  خبرداد  پایگاه  این  به  خون  مستمر  کننده 
هستند  میانسال  و  جوان  که  افراد  این  گفت: 
در سال ۳ یا ۴ بار نسبت به اهداء خون خود 

به بیماران اقدام می کنند.

مهمترین  از  یکی  گفت:  سروش نیا  رضا 
مشکالت سطح شهر ترافیک است که کاهش 
از  بهره گیری  با  معضل  این  روان سازی  و 
فرهنگسازی،  همچنین  و  نوین  تجهیزات 

ممکن خواهد شد.
عمومی  روابط  خبر  واحد  گزارش  به 
دکتر  شهر  اسالمی  شورای  و  شهرداری 
رضا سروش نیا شهردار سیرجان بیان کرد: 
یکی از مهمترین مشکالتی که سیرجان به 
حال  در  آن  توپوگرافی  وضعیت  واسطه 
ترافیک  معضل  شده  روبرو  آن  با  حاضر 

است.
امکان  اینکه عدم  بیان  با  سیرجان  شهردار 
در  بخصوص  جدید  دسترسی های  ایجاد 
که  شده  باعث  شهر  سطح  مرکزی  هسته 
ترافیک  شاهد  روز  اوقات  از  بسیاری  در 
سنگین در برخی از خیابان های سطح شهر 
تمام  متولی  شهرداری  کرد:  اضافه  باشیم 
تاثیرگذار  ترافیکی است و نقش  اقدامات 

و بسزایی در کاهش حجم ترافیک دارد.
زیدآبادی  احمدرضا  ادامه  در  همچنین 

ترافیک شهرداری سیرجان  مسوول واحد 
شهری  ترافیک  سازی  روان  کرد:  بیان 
در  پرتردد  و  حادثه خیز  نقاط  اصالح  و 
با  دارد  قرار  شهرداری  کاری  اولویت 
اخیر  ماه های  طی  شده  انجام  اقدامات 
طی  و  شده  فعال  17دروبین  اکنون  هم 
22دوربین  به  رقم  این  آینده  هفته  های 

افزایش خواهد یافت.
از  دوربین ها  این  کرد:  بیان  ادامه  در  وی 
محل اعتبارات ذیحسابی شهرداری بالغ بر 
۴میلیارد ریال خریداری شده که به مرکز 
سرور شهرداری لینک می شوند و تصاویر 
پلیس  ترافیک  کنترل  مرکز  به  فیلم ها  و 

راهور ارسال می شوند.
 احمدرضا زیدآبادی روان سازی ترافیک 
هسته  در  تردد  ازدحام  رفع  و  شهری 
ادامه داد:  برشمرد و  را مهم  مرکزی شهر 
ترافیکی  ایجاد گره های شدید  به  توجه  با 
پیشنهاد  به  نامه ای  طی  معابر،  برخی  در 
شده  ارایه  گزارش  اساس  بر  و  شهرداری 
و  راه  پایدار  مشاور  شرکت  سوی  از 

هسته  ترافیکی  ساماندهی  مطالعات  تونل، 
انجام   92 سال  در  سیرجان  شهر  مرکزی 
گرفت و خیابان شهید نصیری یکطرفه شد 
اصلی  معابر  ترافیک  حجم  به  توجه  با  و 
ترافیکی،  مشکالت  و  پیک  ساعات  در 
به  شمال  )از  تختی  خیابان  نیز  ادامه  در 
به  جنوب  )از  قدس  خیابان  و  جنوب( 

شمال( یکطرفه می شوند.
هوشمندسازی، نصب چراغ راهنما، عالیم 
نصب  و  دوربرگردان  احداث  ترافیکی، 
تامین  شهرداری  اعتبارات  از  دوربین 
سیرجان  شهرداری  اینکه  ضمن  می شود؛ 
طی ماهای اخیر 10میلیارد ریال اعتبار در 

بحث ترافیکی تامین کرده است.
ترافیک شهرداری سیرجان  مسوول واحد 
منظور  به  خواست  شهروندان  از  پایان  در 
ایجاد  عدم  و  رانندگی  در  سهولت 
ممنوعه  مکان های  در  توقف  از  ترافیک، 
تخلف  امر  این  که  چرا  کنند؛  خودداری 
بوده و از نظر روانی برای شهروندان قابل 

تحمل نیست.

اکبر)ع(  علی  حضرت  جوان  جشنواره 
ناوگان  پشتیبانی  پایگاه  وظیفه  سربازان 

جنوب نداجا سیرجان برگزار شد. 
پایور  حضورکارکنان  با  باشکوهی  مراسم  طی 
ناوگان  پشتیبانی  پایگاه  رئیسه  هیئت  و  و وظیفه 
جنوب جشنواره حضرت علی اکبر)ع( سربازان 
نیروهای  در کل  سالیانه  به صورت  وظیفه -که 
نیز  پایگاه  این  در  شود-  می  برگزار  مسلح 
نخبه  و  نمونه  منتخب  نفرات  و  گردید  برگزار 
از  و  شدند  معرفی  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  به 
به  تقدیر  هدایا  و  لوح  اهداء  با  منتخب  نفرات 

عمل خواهد آمد. 
سربازان  استقبال  با  مراسم  این  است  گفتنی 

نیروی دریایی برگزار شد.

صدای طبل خشونت
است  روزی  چند   : فتحی زاده  فرهاد 
تعدادی  کشورمان  شهرهای  از  برخی  در 
اقتصادی  از  مختلف  بهانه های  به  اندک 
گرفته تا ورشکستگی موسسات مالی دست 
رساندن  آسیب  ضمن  و  زده  اعتراض  به 
چندین  شدن  کشته  و  عمومی  اموال  به 

شده اند.  مردم  زندگی  در  ناامنی  باعث  اغتشاشات،  این  در  نفر 
اثر  در  تنها  اعتراضات  این  کنیم  تصور  اگر  است  ساده انگارانه 
نگرانی و تورم ایجاد شده است. سابقه تورم در کشور ما بسیار 
اعتراضات  این  را زمینه ساز  بشود آن  از حدی است که  بیشتر 
تورم های  نژاد  احمدی  و  دانست. در دولت هاشمی رفسنجانی 
باعث  ولی  داشته ایم  را  درصد   ۴0 حدود  گاهی  و  باال  بسیار 

اعتراضات خیابانی نشد. 
هدف  رهبری  معظم  مقام  ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
اغتشاشات اخیر را تالش دشمنان برای ضربه زدن به نظام اسالمی 
دانستند و دکتر روحانی رئیس جمهور نیز پس از اعتراضات اخیر 
گفت: »انتقاد و اعتراض در همه امور حق مردم است، شیوه آن 
باید به حل مشکالت کشور و بهبود زندگی مردم منجر شود. نقد 
با خشونت و تخریب اموال عمومی متفاوت است و دستگاه ها، 

زمینه ی نقد و اعتراض قانونی را فراهم کنند.«
وجود  رویداد  این  چرایی  در خصوص  مختلفی  تحلیل های   
دارد: از جمله ایجاد جدال برای نظام جمهوری اسالمی، دولت،  

ایجاد جنگ داخلی، مطالبات جناحی و ... است.
آنچه در یک جامعه مدنی پذیرفته شده، حق اقلیت در اظهار 
عقیده است. به این صورت که اقلیت قادر به ارایه دیده گاه ها، 
نظریات و انتقادات خود از وضع موجود برآید. اعتراض، انتقاد 
اقتصادی، اجتماعی و  و طرح دیدگاه ها در حوزه های مختلف 
با پرهیز از  فرهنگی جزو حقوق شهروندی است و محترم. لذا 
معترضان  انتقادهای  و  اعتراض ها  هنجارشکنانه،  رفتار  هر گونه 
ریشه  بازخوانی  ضرورت  شود.  دنبال  مدنی  و  قانون  طریق  از 

اعتراضات اخیر الزامی است.
ثبات  اقتصادی،  وضعیت  بهبود  جهت  را  خود  تالش  دولت 
وکاهش تورم را انجام داده عالوه بر دولت سایر نهادها نیز در 
راستای رضایت مندی مردم، قانون مداری، مبارزه با فساد، پارتی 

بازی و .... انجام دهند. 
جهت  اساسی  قانون  طبق  قانونی  ظرفیت  آمدن  وجود  به 
دریافت  مدنی،  و  آمیز  مسالمت  قانونی،  تجمعات  برگزاری 
نظرات مردم، باید همه بخش های کشور صادقانه در چارچوب 

قانون اقدام کنند.  
لغو استخدام های رابطه ای، پارتی بازی، رانت خواری )نمونه 
ذینفوذ  مسئولین  برخی  حمایت  با  زمین  متر  هزار  چند  گرفتن 

جهت یک دستگاه( 
کشور  است،  بغرنج  خاورمیانه  اوضاع  است  گفتنی  آخر  در 
هر  با  افغانستان  در  است.  شده  ویران  سوریه  شده،  نابود  عراق 
بمب گذاری حدود ده ها نفر به خاک و خون کشیده می شوند. 
اوضاع کشورهای عربی اسالمی به هم ریخته است. اگر همه ی 
مردم این کشورها با زبان فارسی آشنا بودند چه بسا یک صدا 
می گفتند: » از طال گشتن پشیمان گشته ایم، مرحمت فرموده ما را 
مس کنید.«آنان می خواستند به طالی دموکراسی دست یابند اما 

مس ثبات و امنیت را نیز از دست داده اند. 
* مدیر مسئول

سرمقاله

شهردار جدید  زیدآباد:

رفع مشکل اوقاف از اراضی شهر زیدآباد

توسط شهروندان سیرجانی صورت پذیرفت؛

اهدا ء  4میلیون و500  هزار سی سی خون 

برگزاری جشنواره جوان در پایگاه پشتیبانی ناوگان جنوب

شهردار سیرجان:

شهرداری متولی تمام اقدامات ترافیکی است

موافقت  و  شهر  شورای  قبل  هفته  جلسه  دنبال  به 
از  یکی  شهردار،  سروش نیا  رضا  پیشنهاد  دو  با  شورا 
کارمندان شهرداری با حضور در دفتر هفته نامه نسیم 

امید، اطالعاتی در این خصوص ارایه کرد.
بدعت شهرداری

شغلی  امنیت  عدم  علت  به  که  کارمند شهرداری 
در شهرداری و شورا حاضر نشد نامش بیان شود، 
فنی  دفتر  سابقه  با  کارکنان  از  »اینجانب  گفت: 
شهرداری در این دو مورد اطالعاتی دارم که الزم 
دیدم آنها را به سمع شهروندان و سازمان بازرسی و 
فرمانداری برسانم تا جلوی این اقدامات غیرقانونی 
با  و بدعت در شهرداری و شورای شهر گرفته و 

متخلفین برخورد شود.« 
در  ساختمانی  پلیس  عملکرد  خصوص  در  او 
خالف  و  غیرقانونی  ساز  و  ساخت  از  جلوگیری 
پلیس  در  همکارانم  از  »یکی  گفت:  ضوابط 
ساختمانی به من گفت: برای جلوگیری از ساخت 
و ساز ساختمان خیابان 1۵ خرداد -که مالک آن 
با اعمال نفوذ سه طبقه در کمیسیون ماده ۵ مجوز 
گرفته بود و به آن راضی نبوده، عالوه بر آن، سه 
طبقه مازاد نیز خالف مجوز ساخته و اکنون به 8 
طبقه رسیده است- مراجعه کردیم ولی مانع کار ما 

شدند که کار این آقا نداشته باشید!«

 

شورای شهر و شورای تامین برای چه؟
چنین  برای  گذار  »قانون  افزود:  ادامه  در  وی 
پرونده هایی مسیر تعیین کرده و آن ارسال پرونده 
به کمیسیون ماده 100 مشتمل بر یک قاضی، عضو 
شورای شهر و نماینده فرمانداری، است. ارجاع ۳0 
پرونده ساخت و ساز به شورا و از آنجا به شورای 
تامین خالف ضوابط است. شورای شهر و شورای 
قانون  از دورزدن  اقدام خبر  این  برای چه؟  تامین 
با  اینجانب  در شهرداری و شورای شهر می دهد. 
سابقه چندین سال در شهرداری هیچگاه این چنین 
بدعتی را ندیده ایم؟ چرا که در این ۳0 پرونده چند 

پرونده افراد خاص و پارتی دار وذینفوذ وجود دارد 
که بخاطر آنها می خواهند قانون را لگدکوب کنند. 
ارجاع این پرونده به شورای تامین برای پوشش و 
که  است  غیرقانونی  برکار  گذاشتن  سرپوش 
فرماندار و بازرسی باید جلو این بدعت را بگیرند.«

قباًل  مورد(   ۳0( نامه ها  این  از  یکی  او  گفته ی  به 
سه طبقه مازاد طرح تفصیلی از کمیسیون ۵ گرفته 
مازاد کمیسیون  بر طرح و سه طبقه  سپس عالوه 
است!  ساخته  ضوابط  خالف  دیگر  طبقه  سه   ،  ۵
نیز هست زیرا  نفوذ  انگار صاحب ملک صاحب 
پس از این تخلفات با نفوذی که دارد مجدداً نامه 

وی به کمیسیون ۵ رفته که کمیسیون اعالم کرده 
چون قباًل سه طبقه مازاد گرفته دیگر امکان ندارد 
و کمیسیون صد رای به تخریب این ملک داده و 
با اعتراض به دیوان عالی کشور رفته است و دیوان 
اکنون  و  است  کرده  تأیید  را  کمیسیون  رأی  نیز 
جهت حل مشکل این فرد و چند ذی نفوذ دیگر 
قانون  به  انتخاب کرده اند که ریشخند  را  راه  این 

است.  
پیشنهاد و مصوبه خالف واقع فروش اراضی!
اقدام  خصوص  در  پذیر  مسئولیت  کارمند  این 
فروش  به  تصمیم  »شهردار  گفت:  شهردار  دیگر 
به شرکت شهرک های صنعتی  اراضی شهرداری 
نیز تخلف  این  و  اعالم کرده است  ماده 19  طبق 

وحشتناک دیگر است. در ماده 19 شهرداری ذکر 
شده است اگر طرف معامله دولت باشد، شهرداری 
صورتی  در  کند  معامله  ماده  این  طبق  می تواند 
نیستند و  که شرکت های شهرک صنعتی، دولتی 
خصوصی اند. مشخص نیست این زمین ها را به چه 
افراد خاصی می خواهند بدهند که از این راه فریب 

وارده شده اند.«
وی در پایان افزود: »از سازمان بازرسی و فرمانداری 
شود،  گرفته  خالف  کار  این  جلوی  می خواهم 
خصوص  )به  شورا  اعضای  و  متخلف  شهردار  با 
رئیس شورا که مقصر را کارکنان شهرداری جلوه 
می دهد( که جلوی ساخت و ساز خالف ضوابط 

را نگرفته اند، برخورد شود.«

به دنبال ارسال نامه به شورا و دور زدن قانون توسط شهردار ؛

شهردارتخلفمیکند،شوراحمایتمیکند!
  سازمان بازرسی و فرمانداری ورود کنند
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باعـث  عمومی  اموال  تخریب 
اقتصـادی  و  اجتمـاعی  خسـارت های 
فراوانـی می شود و برای حیات اجتماعی 
که  دارد  پی  در  مخربی  آثار  فردی  و 
تعارض  بـا اصـول نظـم اجتمـاعی در 
با  زندگی  طول  در  ما  بیشتر  اسـت. 
افرادی برمی خوریم که در حال خراب 
کردن وسایل بازی و ورزشی پارک ها، 
و  اتوبوس  صندلی  به  رساندن  آسیب 
کج روی ها  جمله  از  این ها  هستند.   ...
ناهنجاریی  هستند که ضعف فرهنگ  و 
نشان  شهرها  سطح  در  را  شهروندی 
یا  عمومی  اموال  تخریب  می دهد. 
وندالیسم پدیده ای چند اجتماعی است 
و  کاسته  شهرها  چهره ی  زیبایی  از  که 
نشان از وجود نوعی ناهنجاری در جامعه 

دارد. 
هفته ی  اعتراضات  آن  بارز  نمونه ی 
که  بود  شهرها  از  برخی  در  گذشته 
عده ای از میان آن ها دست به تخریب 

اموال عمومی زدند. 

شکستن ایستگاه اتوبوس
شهید  خ  اتوبوس  ایستگاه  های  »شیشه 
احسایی را سال قبل شکستند و نمی دانم چرا 
اموال شهر را نابود می کنند؟ « این گالیه ی 
یکی از همشهریان است. نادیا دولت آبادی از 
یادگاری نویسی روی دیوارها هم دل خونی 
دارد و از تخریب وسایل ورزشی پارک ها 

اینکه  خاطر  به  جوان  از  »برخی  می گوید: 
قدرت شان را به رخ هم دیگر بکشند دست 
به تخریب، وسیله های ورزشی ئی می زنند که 
برای سالمتی همشهریان در پارک ها نصب 

می شوند.«
بیان  با  از همشهریان  حسینی یکی دیگر 
اینکه جوانان از بیکاری دست به این کارها 
سال  سه  نزدیک  من   « گفت:  زنند،  می 
است که بازنشست شدم و اکثر روزها برای 
پیاده روی به پارک می آیم و همیشه شاهد 
نوجوانان سیزده و چارده ساله هستم که به 
درستی  به  عمومی  ابزارهای  از  اینکه  جای 
استفاده کنند، شروع به تراشیدن رنگ روی 
باید  داد:»  ادامه  وی  می کنند.«  نیمکت ها 
به بچه ها آموزش بدهند که این  خانواده ها 
وسایل را خراب نکنند. تمام این هزینه ها از 
می کنند،  پرداخت  خانواده ها  که  عوارضی 

هست.«

مشارکت بیشتر، وندالیسم کمتر

آسیب  و  کارشناسان  و  شناسان  جامعه 
زمره  در  را  وندالیسم  اجتماعی  شناسان 

انحرافات و بزهکاری های جوامع جدید دسته 
بندی می کنند و آن را عکس العملی خصمانه  
تحمیالت،  فشارها،  از  برخی  به  نسبت 
نامالیمات، اجحاف ها و شکست ها تحلیل 

می کنند.
جامعه شناسی  دکترای  شهبا  محمدجواد 
با بیان این مطلب می گوید : وندالیسم یک 
که  است  کجروی  یا  انحرافی  رفتار  نوع 
قرار  سرزنش  مورد  بوده  زندگی  مخّرب 
گیرد یا موجب لطمه و جریمه می شود و 
موضوع  چند  بحث  این  به  پرداختن  برای 
نظام  اول  »بحث  کرد:  مطرح  می توان  را 
آموزشی است، نظام آموزشی باید به دانش 
آموزان بفهماند که اموال عمومی و تاریخی 
را  ما  هویت  و  هستند  ارزشمند  چقدر  ما 
نشده  داده  این آموزش  متأسفانه  می سازند. 
و دانش آموزان از اهمیت آن آگاه نیستند 
و هیچ تعلق خاطری نسبت به اموال عمومی 
ندارند. به همین دلیل برخی اقدام به تخریب 
آن ها می کنند.« محمد جواد شهبا گسست 
بین حاکمیت و مردم را دلیل دیگر پدیده ی 
وندالیسم می داند: »این گسست باعث می شود 
و  بدانند  جدا  حاکمیت  از  را  خود  مردم 
شخص با بیان اینکه اموال دولت و شهرداری 
یا  اتوبوس  تخریب صندلی  به  اقدام  است، 
ایستگاه و وسایل ورزشی و... می کند.« وی 
اینکه برخی این رفتار را برای نشان  بیان  با 
دادن نارضایتی خود انجام می دهند، ادامه داد: 
»برای کاهش این اتفاقات، شهرداری ها باید 

سعی کنند بیش تر کارها را با مشارکت مردم 
انجام دهند تا مردم در ساختن شهر و محیط 
زیست نقش داشته باشند. به طور مثال اگر 
شهرداری برای احداث پروژه ها یک جلسه 
مشارکتی با مردم محله داشته باشد، مسلما با 
کاهش پدیده وندالیسم روبه رو می شویم. به 
طور مثال شهرداری در محله های ابوریحان، 
آباده و... برای ساختن باشگاه و یا غیره سعی 
کند با جوانان این محالت جلسه بگذارد و 
آن ها را در این طرح مشارکت دهد. به طور 
حتم این باعث می شود جوانان تعلق خاطر 
بیشتری نسبت به این موضوع داشته باشند و 
به آن آسیب نرسانند. هرچه مشارکت بیشتر 

شود، وندالیسم کمتر می شود.« 
این جامعه شناس معتقد است: »بیشتر این 
موضوعات باید در مدارس به دانش آموزان 
اموال  از  من  چرا  که  شود  داده  آموزش 
فارغ  از  پس  و  می کنم؟  استفاده  عمومی 
التحصیل شدن از کشور خارج می شوم؟ به 
این دلیل است که نظام آموزشی در شناساندن 
هویت و بومی گرایی به دانش آموزان ضعیف 
هویت  دانش آموز  به  ما  است.  کرده  کار 
فرهنگی را آموزش نداده ایم و در او تعلق 
خاطری وجود ندارد که این اموال هویت من 

است باید از آن مراقبت کنم.« 
وی ادامه داد: »کتب های درسی و معلمی 
باید  می دهند  درس  دانش آموزان  به  که 

احساس هویت و تعلق خاطر را به او آموزش 
دهند. البته بحث شکاف طبقاتی و تبعیض ها 
شود.«  واقع  نظر  مورد  باید  جامعه  در  هم 
وی پیشنهاد داد: »مسئوالن شهری می توانند 
با  و  انجام دهند  فرهنگی زیادی  برنامه های 
خوبی  اتفاقات  فرهنگی  کارهای  افزایش 
می افتد. از سالی که انجمن های محیط زیست 
مختلفی  برنامه های  و  به کار کردند  شروع 
انجام دادند، مردم کم تر زباله داخل خیابان ها 

می ریزند.«

ده سال حبس برای تخریب 
اموال عمومی

دادستان شهرستان درباره ی جرم تخریب 
امید  نسیم  به  آن  مجازات  و  عمومی  اموال 
گفت: »با توجه به هوشیاری و سطح فرهنگ، 
پرونده ای  چنین  تاکنون  همشهریان  درک 
تشکیل نشده است و اگر کسی یا گروهی 
از  باید  دارند،  اعتراض  به موضوعی  نسبت 
طریق مراجعه قضایی پیگیری کنند.« محسن 

تخریب  »اگر  افزود:  ادامه  در  ورز  نیک 
اموال عمومی به ما گزارش داده شود با فرد 
خرابکار برخورد می کنیم.« وی در خصوص 
حکم اینگونه افراد نیز افزود: »طبق قانون اقدام 
به تخریب اموال عمومی تا سقف 10 سال 

حبس را دارد.«

راه های مقابله  با وندالیسم
برنامه ریزی برای مقابله با پدیده وندالیسم 
نظیر روان شناسی،  به تخصص های ویژه ای 
جامعه شناسی،  علوم تربیتی، طراحی شهری 
از طریق  آن  اعمال  و  دارد  نیاز  مدیریت  و 
روش های متنوعی صورت می گیرد. نظارت 
نظیر  روش هایی  با  که  مکانیکی  ابزار  با 
روشنایی، دوربین مدار بسته، قفل و چفت و 
بند، نگهبان، موانع فیزیکی و ... انجام می شود، 
به ذهن می رسد و  اولین راه حلی است که 
دارد  احتمال  ناکارآمد است و حتی  اغلب 
در برخی موارد به گستاخ شدن وندال های 

حرفه ای منجر شود.
ویژه ای  تمهیدات  به  وندالیسم  با  مقابله 
مانند افزایش مشارکت و مسوولیت پذیری 
طریق  از  اطالع رسانی  و  تبلیغ  اجتماعی، 
فرهنگ شهروندی  درونی کردن  رسانه ها، 
کارآمدی  اغلب  که  دارد  نیاز  آموزش  و 
هدف  را  شهری  جامعه   کارکردهای 

می گیرند.

هاشمی رفسنجانی از زبان آیت ا... جوادی آملی؛
او از تخت به تخته کشانده شد

 هیچ تکان نخورد
بررسی  همایش  اولین 
شخصیت و اندیشه اخالقی 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
قم  شهر  در  گذشته  هفته 

برگزار شد.
متن  در  ایلنا،  گزارش  به 
پیام آیت اهلل جوادی آملی 
آمده است: نمونة بارز کسی 
که بتواند در حّد خودش، در 
حّد  معقول و معمول همه ی 
فضائل را جمع آوری کند، 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانیـ  
ـ بود.  رضوان اهلل تعالی علیه 

برخی از افراد کسانی هستند که علم مناسب را اندوختند، ولی آن درایت، 
مدیریت، سیاست و تدبیر سیاسی و عقالنی را تجربه نکرده اند. برخی به 
عکس امور تدبیر و سیاست را تجربه کرده اند، ولی علم الزم را فراهم 

نکرده اند. برخی ها هر دو را جمع کرده اند، اما به صورت جمع مکّسر.
کسی که در حّد خود، مقدار الزم علم فراهم کرده باشد، جهاد را 
خوب تجربه کرده باشد، شهامت و شجاعت را تجربه کرده باشد، سیاست 
را تجربه کرده باشد، مدیریت و مدبریت را تجربه کرده باشد، کشوردانی 
و  باشد  کرده  تجربه  مجموعه  این  با  را  کشورآرایی  و  کشورداری  و 
جمع این فضائل، جمع مکّسر نباشد و جمع سالم باشد، آیت اهلل هاشمی 

ـ هست. ـ رضوان اهلل تعالی علیه  رفسنجانی 
مردان الهی با انفاق خود را تثبیت می کنند، نمی لرزند، نمی لغزند، گله 
نمی کنند، آشفته نمی شوند و جامعه را آشفته نمی کنند، و نمی گذارند 

جامعه ای بلرزد، بلغزد و متشّدد و آشفته شود.
ـ این چنین بود و  ـ رضوان اهلل تعالی علیه  آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
نمونه اش در پیش گاه شما مورخان، عبرت شناسان و سیاست شناساِن روز 
است .مالحظه کردید که او از تخت به تخته کشانده شده و هیچ تکان 
نخورد. معلوم می شود آن وقتی که روی تخت بود، آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی بود و آن وقتی که روی تخته آمد، آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
بود. معلوم می شود آنچه بیرون از جان این مرد بزرگ بود، در جان او اثر 

نگذاشت، و این معنای اخالق است. 
از شما اندیش وران، بزرگان، اهل  بنان و بیان، خردمندان حوزوی و 
دانشگاهی حق شناسی می کنیم، که حق  شناسید، قدرشناسی می کنیم، که 
قدر شناسید، دعا می کنیم، که حافظان این نظامید، ثناگوی شماییم، که در 
راه وحدت تالش و کوشش می کنید. مخصوصاً  که ما در ایام وحدت 
هستیم و هرگز از بنان، بیان، قلم، رفتار، گفتار، منش و آثار شما هیچ اثری 
که خدای ناکرده به وحدت آسیبی برساند شنیده نشده، و امیدواریم شنیده 

نشود.
پروردگارا نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در 
ـ حفظ بفرما. مشکالت دولت، ملت  ـ ارواحنا فداه  سایة ولیت امام زمان 
و مملکت، مخصوصاً در بخش اقتصاد و ازدواج جوان ها را حل بفرما. 
آنچه خیر و صالح و فالح این ملت است به برکت قرآن و عترت عطا 
بفرما. روح مطهر امام و شهدا، مخصوصاً  مدافعان حرم را با اولیای الهی ات 
محشور بفرما، خطر بیگانگان را به استکبار و صهیونیست برگردان. این نظام 
الهی را تا ظهور صاحب اصلی و اصیلش از هر گزندی محافظت بفرما. 

غفر اهلل لنا ولکم. والسالم علیکم ورحمة اهلل وبرکاته.

3 شـهر
گزارش» نسیم امید« از پدیده اجتماعی تخریب اموال عمومی؛ 

هزینههایگزافوندالیسم
 وندالیسم یک نوع رفتار انحرافی است
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سجادحیدری فرد

مسئوالن سعی کنند با جوانان جلسه بگذارند و آن ها را در طرح های اجتماعی مشارکت دهند تا آنان 
تعلق خاطر بیشتری نسبت به اموال عمومی داشته باشند.

شکستن شیشه های ایستگاه اتوبوس خیابان شهید احسایی- سال 95 )آرشیو نسیم امید(

هفته نامه نسیـم امید



یکی  خودرو،  پالک  تعویض  صف 
خودرو   که  کسانی ست  دغدغه های   از 
چرا  نو،  خودروی  یک  نه  اما  می خرند. 
سازنده ی  شرکت های  روزها  این  که 
و  می کنند  پالک  را  خودرو  خودرو، 
وقتی  اما  می دهند،  تحویل  خریدار  به 
دیگری  شخص  از  را  خودرو  خریدار 
شماره گذاری  پروسه ی  گاهی  می خرد، 

پالک آن چند روز طول می کشد.

دو روز معطل تعویض پالک هستم
از  آنان  ناآگاهی  مراجعان،  ازدیاد 
نیروی  بودن  کم  و  نیاز  مورد  مدارک 
موجب  مرکز پالک گذاری  در  پاسخگو 
شده تا برخی از مراجعان با وجود صرف 
موفق  چندین ساعت وقت، در یک روز 
یکی  آژ  جمشید  نشوند.  کار  انجام  به 
پالک  تعویض  برای  که  شهروندان  از 
اقدام کرده بود در این خصوص به نسیم 
یک  که  است  این  »مشکل  گفت:  امید 
وقت  پالک  تعویض  برای  روز  دو  تا 
می گذاریم. همچنین دِر ورودی راهنمایی 
اداری  کارهای  که  قسمتی  با  رانندگی  و 

انجام می شود، فاصله ی زیادی دارد.« 
رجوع  ارباب  »اینجا  داد:  ادامه  وی 

باید  را  کارهایی  چه  که  نیست  توجیه 
جدید  کاری  لحظه  هر  و  بدهد  انجام 
ادامه  آژ  می گذارند.  آن ها  روی  پیش 
برای  شماره گذاری  سازوکار  »یک  داد: 
نوبت دهی ماشین نیست، من تا کار اداری 
را انجام می دهم، سه تا چهار نفر نوبت را 
می گیرند.« وی معتقد است: »در شرایطی 
خدمات  ارائه ی  برای  اداره ها  همه ی  که 
بر  گام  شدن  الکترونیکی  سمت  به  بهتر 
مسئوالن  سوی  از  بستری  باید  می دارند، 
در  شهروندان  تا  شود  فراهم  ناجا  راهور 
مدت زمان کمتری پالک خودروی خود 
فراهم  شرایطی  چنانچه  کنند.  تعویض  را 
این  را که در  از کارهایی  تا بخشی  شود 
مراکز انجام می شود، بتوان از طریق شبکه 
و سامانه ی اینترنتِی تعویض پالک، انجام 
داد، در وقت و انرژی مردم،  صرفه جویی 

می شود.«

نیروی کم برای بازدید 
در صورتي که به تازگي اقدام به خرید 
وسیله ی نقلیه کرده باشید یا تصمیم داشته 
نام فرد دیگري  به  نقلیه را  باشید وسیله ی 
نیازمند  سند،  ثبت  براي  کنید،  منتقل 
رضایی  هستید.  خودرو  پالک  دریافت 
یکی از مراجعه کنندگان در این خصوص 
موتور  پالک  تعویض  »برای  می گوید: 

سیکلت و خودرو، گیشه های جداگانه ای 
را تعبیه کنند تا وقت مردم کمتر در صف 
گرفته شود ولی مرکز بدون توجه به این 
شرایط، هر دو گروه مراجعان را پذیرش 
از  مراجعان  بی اطالعی  وی  می کند.« 
مدارک مورد نیاز و کمی تعداد نیروهای 
ازدحام  برای  دیگری  عامل  را  مرکز  این 
مراجعان عنوان می کند: »فاصله ی قسمت 
اداری تا محل بازدید خودرو زیاد است، 
این  می گویند  می کنیم،  اعتراض  وقتی 
رانندگی  و  راهنمایی  نظر  زیر  قسمت 
دکه  یک  خوب  نیست  اگر  نیست! 
بگذارند که مردم نخواهند این مسیر را ۵ 

تا 6 بار بروند و بیایند.«

پلیس راهور دو افسر بگذارد
در  پالک  تعویض  مراجعان  از  فرهاد 

از  گذشته  »هفته ی  می گوید:  باره  این 
ساعت 9 صبح به اینجا مراجعه کردم که 
است.  قطع  گفتند سیستم های کامپیوتری 
من  می شوند.  اذیت  مردم  که  این طوری 
کردم،  مراجعه  کارم  برای  دوباره  امروز 
خیلی شلوغ است. از صبح در نوبت هستم 
برای  می رود.  پیش  کندی  به  صف  و 
گذاشتند  افسر  یک  جمعیت  حجم  این 
ولی  می اندازد  راه  را  همه  انصافا کار  که 
بررسی  به  ماشین که  برای هر  و  تنهاست 
اصل  با  آن  انطباق  و  موتوری  شماره 
زیادی   زمان  می پردازد،  و...  مدارک 
»رئیس  داد:  ادامه  وی  می شود.«  صرف 
این  برای  فکری  رانندگی  و  راهنمایی 
دیگر  نیروی  یک  حداقل  کند.  شرایط 
این  تا  کند  اضافه  خودرو ها  بازدید  برای 

قدر زمان نبرد.«
 

فرآیند تعویض پالک یک ساعت 
است

این  در  شهرستان  راهور  پلیس  رئیس 
»مراجعان  گفت:  امید  نسیم  به  خصوص 
باید  ابتدا  در  پالک  تعویض  انجام  برای 
بهشت  بلوار  در  پالک  تعویض  مرکز  به 

مدارک  کلیه ی  که  کنند  مراجعه  زهرا 
نصب  محل  در  بنر  روی  بر  نیاز  مورد 
ابهام،  گونه  هر  صورت  در  و  گردیده 
پاسخگوی مراجعان هستند.«  پرسنل دفتر 
»در  داد:  ادامه  ساالری  حسن  سرهنگ 
جهت  مدارک  بودن  تکمیل  صورت 
روز  دو  یا  یک  به  نیازی  پالک  تعویض 
وقت گذاشتن نیست و کل فرایند تعویض 
انجام  ساعت  یک  از  کمتر  در  پالک 
فاصله ی  خصوص  در  وی  شد.«  خواهد 
بازدید  و  مدارک  تکمیل  مکان  بین 
قبال  تعویض پالک  »دفتر  خودرو گفت: 
و  راهنمایی  دفتر  از  دورتری  فاصله ی  در 
رانندگی قرار داشت اما اکنون با توجه به 
پیگیری های به عمل آمده در کوتاه ترین 
پلیس  مجاورت  در  و  ممکن  فاصله 
دارد. همچنین  قرار  رانندگی  و  راهنمایی 
بازدید  برای  افسر  یک  عادی  ایام  در 
شلوغ  ایام  در  اما  کافی ست  نقلیه  وسایل 
ساعات  نوروز،  عید  از  قبل  مانند  سال 
کاری مرکز افزایش می یابد و در صورت 
نیاز، تعداد افسران بازدید بیشتر می شود.« 
او در خصوص دستگاه نوبت دهی افزود: 
باید  خودروها  بازدید،  نیاز  به  توجه  »با 
سیستم  راه اندازی  با  و  بایستند  صف  در 
حضور  بدون  افراد  برخی  نوبت دهی، 
با  و  می کنند  نوبت  اخذ  به  اقدام  خود 
توجه به نوبتی که دارند، با آوردن خودرو 
سایر  بین  در  آن  دادن  قرار  بازدید،  برای 

خودروها دشوار می شود.«

ترویج ناامیدی در جامعه

انقالب  پیروزی  از  پس  عباسپور:  مهدی 
مردم  درصدی   98/2 رأی  و  ایران  اسالمی 
به جمهور اسالمی نشان از عزم ملی و کامل 
ملت برای به مقصد رساندن این هدف است 
دشمنان اسالم و ایران پس از انقالب با ایجاد 
جنگ و تفرقه سعی بر تضعیف ایران داشته 

است که این دشمنی در سالهای اخیر به شکل اقتصادی، فرهنگی 
و سیاسی بر ایران تحمیل شده است. حال پس از اتفاقات سال های 
اخیر که سعی شد با استفاده از برخی افراد مغرض، نظام اسالمی 
را ساقط نمایند که در هر دو مردم با آن مقابله کردند ولی این 
و کشورهای همچون  داشته  ادامه  نیز  اخیر  در روزهای  دشمنی 
آمریکا و اسرائیل و بعضی کشورهای غربی و عربی که در مسائل 
انتخابات در  بوده و حتی یک  مواجه  با مشکالتی  داخلی خود 
آنها برگزار نشده و بویی ازدموکراسی نبرده و باعث مشکالت 
متعددی از جمله اقتصادی برای ایران شده حال خود را دوست 
و یاری گر مردم ایران می خوانند و از حضور مردم در پیگیری 
خواسته های بحق در خصوص گرانی و بیکاری و .... سوء استفاده 
کرده و با اجیرکردن تعداد اندکی افراد جاهل در مدیریت کردن 
این راهپیمایی ها و شوراندن مردم علیه نظام و انقالب که متأسفانه 
اموال عمومی که  بی گناه و تخریب  افرادی  باعث کشته شدن 
هدف اصلی استکبار بوده که با ایجاد ناامیدی و ناامنی مردم را 
نسبت به کشور بدبین کنند تا به مقاصد کور خود شوند که در 
همه اتفاقات مردم آگاه ایران با حضور بموقع و پشتیبانی از نظام و 
والیت دست اجانب را از کشور کوتاه کردند در واقع همه گروه 
ها و احزاب چه اصولگرایان و اصالح طلبان جدای از اختالف 

نظرها در مدیریت کشور پای انقالب خود ایستادند. 
آشوب  و  اختشاشات  این  سایه  و  خالل  در  نباید  موضوع  یک 
ها گم شود و آن خواسته های بحق مردم است که البته باید در 
چارچوب قانون به مسئولین و مطالبات انتقال داده شود مردمی که 
با تقدیم قریب به سیصد هزار شهید در طول این ۴0 سال انقالب 
و قبل از آن شأن و منزلتی بهتر از این دارند که این وظیفه مسئولین 
اجرایی را سنگین تر می کند که باید وقت بیشتری برای برطرف 
شدن مشکالت مردم بگذارند و نخبگان و روشنفکران جامعه با 
و  ها  رسانه  طریق  از  را  کشور  مشکالت  جامعه  در  امید  ایجاد 
تربیونی که در اختیار دارند به مسئولین انتقال دهند و نباید اجازه 
دهند تعدادی روشنفکر نما در بین مردم ناامیدی را رواج و تفرقه 

افکنی را گسترش دهند.
مردم باید با دقت و هوشیاری با تأشی از آیه »و اعتصموا بحبل 
اهلل جمیعاً و التفرقوا« نگذارندکه اجانب و خودفروخته ها به این 

وحدت و یکپارچگی و امنیت خدشه وارد کنند.

گزارش» نسیم امید« از صف  تعویض پالک خودرو:

اینجاهمترافیک!
   یک سازوکار برای نوبت دهی ماشین ها نیست

یادداشت

گروه شهر

صف به کندی پیش می رود، برای این حجم جمعیت یک افسر گذاشتند که انصافا کار همه 
را راه می اندازد ولی تنهاست و برای هر ماشین که به بررسی شماره موتور و انطباق آن با 

اصل مدارک و... می پردازد، زمان زیادی  صرف می شود.
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در  فراهان  محله های  از  هزاوه  در 
کربالئی  از  هجری   1222 حدود 
قربان ناظر قائم مقام ثانی پسری پا به 
عرصه وجود نهاد که پس از چهل 
سال به مقام صدارت ایران رسید و 

امیر کبیر لقب یافت.
اوضاع ایران هنگام صدارت میرزا 

تقی خان 
میرزا تقی خان امیر کبیر موقعی به 
زمام  زمانی  و  رسید  ایران  صدارت 

امور کشور را بدست گرفت که امور لشکری به کلی خراب و سازمان 
داخلی کشور کامال از هم گسیخته و قسمت حساس آن یعنی خزانه ی دولت 
دراثر بی کفایتی و بذل و بخشش های حاج میرزا آقاسی و برابری نکردن 

هزینه و درآمد به کلی تهی گردیده بود. 
اصالحات امیرکبیر 

امیر که وضع در هم و برهم و تشکیالت ویران و از هم پاشیده داخل 
کشور را به خوبی می دانست، شروع به اصالحات امور و عزل و نصب 

ماموران کشوری و لشکری نمود و رشته هر کار را به دست اهلش سپرد.
امیر کبیر بعد از تقسیم کارها به اصالح مالیه کشور پرداخت. نامه زیر 
که ناصرالدین شاه به صندوق دار خود نوشته گواه این معنی است: سهراب 
خان پولی که برا ی صرف جیب ما معین شده است. امروز جناب امیرنظام 
می گفت معین کرده ام و به سهراب خان داده ام از اول ثور تا آخر سال ماه 

بماه ده هزار تومان را بحضور بیاورید فی جمادی االول 1266 
واتسون می نویسد: امیر نظام دشمن فساد اخالق بوده و بر ضد این دشمن 
عمومی جدا مبارزه می کرد و تصمیم داشت اخالق ناپسندیده را به کلی از 

میان ایرانیان براندازد و در زمان خود از فساد اخالق جدا جلوگیری کرد. 
اصالحات لشکری

میرزا تقی خان امیرکبیر پس از اصالح دارائی کشور به اصالح ارتش 
پرداخت زیرا چنین عقیده داشت که ارتش روح کشور است و اگرمملکتی 
بخواهد نیرومند شود باید ارتش نیرومندی داشته باشد. اغلب روزها صبح 

زود به سربازخانه ها می رفت و اسلحه و مهمات و آنها را بازدید می کرد. 
اصالحات اقتصادی 

باید  ایران بخواهد ترقی کند  امیر کبیر به خوبی پی برده بود که اگر 
صادرات کشور را زیاد کرد.

اصالحات قضائی 
میرزا تقی خان امیرکبیر موقعی که به صدارت رسید دوائر قضائی صحیح 
در تمام کشور موجود نبود و شاید بعدها هم سال های متمادی نتوانستند دوائر 
قضائی در تمام کشور ایجاد کنند زیرا فقط امور قضائی در دست روحانیون 
بود و دیوان خانه یا عدلیه مجری احکام آنها شناخته می شد و قضات شرعی 
که غالبا به صورت ارث بر مسند داوری نشسته بودند، چندان استحقاق علمی 
و عملی نداشتند و احکامی را که صادر می کردند اغلب ناسخ ومنسوخ 

یکدیگر بود. 
پایه گذاری دارالفنون

مسئله اعزام محصل به خارج از کشور از دوره فتحعلیشاه توسط عباس 
میرزا سابقه داشته و مورد اشکال نبوده است اما مسئله خواستن معلم از مرکز 
خدمات کتابداری در مهر ماه 1۳۴7 از طرف وزارت علوم وآموزش عالی 
تاسیس شد و در سال 1۳۴8 با تاسیس موسسه تحقیقات  و بررنامه ریزی 

علمی و آموزشی به موسسه پیوست.

و  طوالنی  صف های 
ماه  یک  از  بیش  نوبت های 
آزمایش ،  و  سونوگرافی   برای 
را  زیادی  مشکالت  روزها  این 
برای بیماران تامین اجتماعی و 
به  بیمارستان غرضی  مراجعان 
وجود آورده است. شلوغی و 
ازدحام در قسمت درمانگاه باعث شده تا بیماران برای 
انجام یک »ویزیت« ساعت ها و یا حتا روزها معطل 
بمانند. مردمی که ماهیانه حق بیمه ی تامین اجتماعی 
پرداخت می کنند، ولی موفق به استفاده از این حق 

طبیعی خود نمی شوند. 
رئیس  ابنا،  مهدی  دکتر  سراغ  به  بهانه  همین  به 
این  را درباره ی  او  پاسخ  تا  رفتیم  بیمارستان غرضی 

مشکالت بشنویم:

 آقای دکتر ابنا قرار است دفاتر بیمه ی تامین 
بیمه  دفاتر  جایگزین  شود،  حذف  اجتماعی 
تامین اجتماعی چه می باشد و بیمه شدگان چگونه 

خدمات دریافت کنند؟
تامین  دفاتر  است  قرار  کشوری  برنامه  یک  طی 
اجتماعی حذف و ویزیت بیماران به صورت الکترونیک 
انجام شود. در نهضت اکترونیک چند کار انجام می شود. 
اول استقرار سیستم HIS )تشکیل الکترونیکی پرونده 
برای بیمار از لحظه ورود تا خروج( در این سیستم تمام 
اطالعات الکترونیکی ثبت و ضبط خواهد شد که این 
سیستم اطالعاتی به سازمان تامین اجتماعی کل کشور 
لینک است و بیمار نیازی به ارائه دفترچه ندارد، در این 
نوبت دهی  ارائه کارت هوشمند، کد  با  بیمار  مرحله 

الکترونیکی دریافت می کند. در مرحله بعدی استقرار 
اتوماسیون اداری )ارائه الکترونیکی کلیه مکاتبات اداری( 
آزمایش ها،  پکس)تمامی  سیستم  استقرار  انتها  در  و 
رادیولوژی و سی تی اسکن در همه ی بخش ها قابل رویت 
است( و دیگر نیازی نیست برای دیدن گراف بیمار یک 

کاغذ از قسمت رادیولوژی بگیرند و به پزشک برسانند.

در  آزمایشگاه  و  سونوگرافی  نوبت های   
بیمارستان غرضی یک ماهه و بیشتر است و برای 

افراد بیمار مشکالت زیادی به وجود می آورد؟
حق با مردم و بیمه شدگان است ولی علت اصلی آن 
این است که بین تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی و 
امکانات بیمارستان تناسبی وجود ندارد. تعداد20۵ هزار 
و۵12 نفر بیمه شده ی تامین اجتماعی در شهرستان داریم، 
که امکانات بیمارستان همگی متعلق به سال های گذشته 
است و طی این سال ها امکاناتی افزوده شده که پاسخگو 
نیست، در حالی که تعداد بیمه شدگان چند برابر شده 

است.

 آقای دکتر بنابراین بیماران بیمه شده چه باید 
بکنند؟

خدمات درمانی ما یا به صورت مستقیم)کامال رایگان( 
و  می گیرد  صورت  فرانشیز(  مستقیم)پرداخت  غیر  و 
ولی  می شود  ارائه  بیمارستان  در  تنها  رایگان  خدمات 
افرادی که دارای مشکالت حاد هستند به آزمایشگاه ها 
و سونوگرافی های سطح شهر که با تامین اجتماعی قرار 
داد دارند، مراجعه کنند و با پرداخت فرانشیز، کارشان 

انجام خواهد شد.

 بیمه شدگان به خاطر پرداخت ماهیانه ی بیمه، 
می خواهند از امکانات رایگان استفاده کنند و 

نمی خواهند فرانشیز را پرداخت کنند.
ما مشکل را با کرمان و تهران مطرح کرده ایم و هفته ی 
گذشته با نماینده ی سیرجان و همچنین با نوربخش رئیس 
تامین اجتماعی کشور گفت وگویی در تهران داشتیم، 
قول مساعدی در جهت توسعه بیمارستان دادند که در 
همین راستا قرار است طی دو هفته ی آینده رئیس تامین 
اجتماعی به سیرجان سفری خواهند داشت، امیدواریم 
بتوانیم بیمارستان را در بخش انسانی و فیزیکی توسعه 

بدهیم.

در  سال  چند  این  طی  بیمارستان  توسعه ی   
کدام قسمت ها بیشتر بوده است؟

در سه سال گذشته با استقرار دستگاه های گران قیمت 
در بخش های مختلف )سی تی اسکن پیشرفته، فلور 
سکوپی پیشرفته، ماموگرافی، اسکن پیشرفته( خدماتی 
را به بیماران ارائه کردیم که قبال مردم باید برای همین 
در  نحوی  به  اکنون  و  بروند  استان   مراکز  به  خدمات 

بیمارستان غرضی هر روز جراحی مغز و اعصاب داریم.

 توسعه فیزیکی هم داشته اید؟
مختلف  بخش های  بازسازی  به  شروع  بله. 
آخرین  با  زایمان  و  زنان  بخش  کرده ایم.  بیمارستان 
استاندارد بازسازی و تجهیز شده است و سایر بخش ها در 
حال باز سازی است. خرید تجهیزات به روز و ساخت 
یک پلی کلینیک از دیگر اقدامات در حال بررسی است.

 پلی کلینیک، می شود بیشتر توضیح دهید؟
شامل  که  تخصصی  بزرگ  درمانگاه  ساخت 
تمام بخش های تخصصی باشد با این کار بیماران معطلی 

کمتری در مراجعه به بیمارستان خواهند داشت.

 توسعه ، فقط در بخش فیزیکی است؟ آیا نیروی 
انسانی هم جذب خواهید کرد؟

 بله. ما در حال حاضر ۵00 کارمند )پزشک متخصص، 
پزشک عمومی، پرستار، ماما و...( داریم. در طی این چند 
سال در تمامی تخصص ها پزشک جذب کرده ایم ولی 
باز به دنبال توسعه ی چارت سازمانی و افزایش نیرو هستیم 
که در خواست آن به سازمان تامین اجتماعی کشور داده 

شده است. اگر موافقت کنند نیرو جذب خواهیم کرد.

و  شلوغ  بسیار  بیمارستان  درمانگاه  بخش  در   
تعداد پزشکان کم است؟

سعی  و  داشته ایم  برنامه هایی  هم  قسمت  این  برای 
کردیم فرآیند را اصالح و بیماران را سطح بندی کنیم. 
ابتدا در بخش درمانگاه ویزیت می کنیم و اگر پزشک 
تشخیص داد در بخش اورژانس بستری می شوند. در 
مجموع آذرماه و دی ماه تعداد بیماران افزایش می یابد 
سایر  در  ولی  می شود  بیماران  بیشتر  معطلی  باعث  و 
بیمار  به 800  نزدیک  نیست. روزانه  این گونه  فصول 
تعداد  از سال 96 داریم  ویزیت می شود و آماری که 
28۵هزار۳21 نفر ویزیت شده خواهیم داشت. )آمار 9 
ماهه ی اول را گرفته و به یک سال تعمیم داده اند.(  این 
آمار به جز ویزیت شدگان درمانگاه دکتر صادقی  چهار 

راه تامین اجتماعی است.

   داروخانه ی بیمارستان  شب ها تعطیل است و 
باعث ایجاد مشکالتی برای بیماران شده است؟

ساعت های کاری درمانگاه از 7 و ۳0 دقیقه صبح تا 
ساعت19 و ۳0 دقیقه است. جهت رفاه حال مردم یک 
شیفت شب پزشک گذاشته ایم ولی داروخانه تنها در 
همین ساعات باز است و به بیماران خدمات رایگان ارائه 

می کند.

 برخی پزشکان به عالوه ی دستمزد بیمارستان، 
جهت عمل از بیمار هم پول  دریافت می کنند، 

در این مورد چه اقدامی انجام داده اید؟
تامین  که  دارند  دستمزدی  قانون  طبق  پزشکان 
اجتماعی می پردازد. ما اگر گزارش و شکایتی از بیماران 
برخورد  و  متخلف صحبت  با پزشک  دریافت کنیم 
می شود. اگر موضوعی رسیدگی نشده است، شاکی 
تا  نگرفته ایم  قرار  ماجرا  در جریان  ما  و  است  نداشته 

رسیدگی کنیم.

 در سال های گذشته چند مادر باردار در این 
بیمارستان فوت کردند که شاخص مهمی در 

سالمت است چرا؟
طی ۳/۵ سالی که من مدیریت بیمارستان را داشته ام تا 
کنون هیچ مادر بارداری فوت نکرده است. سال گذشته 
بیمارستان صورت  در  زایمان  نفر  هزار ۳۵6  تعداد 2 
گرفت که از این تعداد یک هزار 202 نفر طبیعی و 
یک هزار ۳۵۴ نفر سزارین شدند. هیچ مورد مرگ و 
میری در این مدت به بیمارستان گزارش نشده است و 
به همین دلیل از سوی دانشکده ی علوم پزشکی کرمان 

مورد تقدیر واقع شدیم.

»نسیم امید« در گفت وگو با دکتر مهدی ابناء رئیس بیمارستان غرضی، مشکالت این مجموعه درمانی را بررسی می کند:

ساختدرمانگاهبزرگتخصصی
    بیماراِن بیمه و بیمارستاِن نیمه!

یادداشت

تعداد بیمه شدگان شهرستان در سال های اخیر چند برابر شده اما به 
همین نسبت امکاناتی به بیمارستان افزوده نشده است.

هاجر فتحی زاده

18 دی سالگرد شهادت امیرکبیر؛
امیر اصالحات

5 شنبه 16 دی 1396، شماره 125 ، سال سومشهـر

آگهی حصر وراثت )شادروان احمد شیبانی نیا(
خواهان رونوشت حصر وراثت زهرا اسدی زیدآبادی فرزند علی به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده 
به کالسه 9609983485800851 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان احمد شیبانی نیا در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته ورثه حین الفوت آن عبارتند 
از: 1- زهرا اسدی زیدآبادی فرزند علی ش ش 3215 ت ت 1333 همسر متوفی2- محمد شیبانی نیا 
فرزند احمد ش ش 11633 ت ت 1366 فرزند متوفی3- مهدی شیبانی نیا فرزند احمد ش ش 3333 
ت ت 1363 فرزند متوفی4- شهره شیبانی نیا فرزند احمد ش ملی 3060076359 ت ت 1369 فرزند 
متوفی5- محسنه شیبانی نیا فرزند احمد ش ش 1761 ت ت 1362 فرزند متوفی6- مهدیه شیبانی نیا 
فرزند احمد ش ش 1890 ت ت 1360 فرزند متوفی7- محبوبه شیبانی نیا فرزند احمد ش ش 394 ت 
ت 1358 فرزند متوفی 8- زهره شیبانی نیا فرزند احمد ش ش 247 ت ت 1357 فرزند متوفی. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا 
وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد شد. رئیس شورای حل اختالف شماره 8 شهرستان سیرجان- سیمین ذاکری افشار

آگهی فقدان سند مالکیت
با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره67  آقای علی پورقاسمی محمودآبادی 
سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 210 فرعی از 6501 اصلی واقع در بخش 
37 کرمان بنام آقای علی پورقاسمی محمودآبادی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است 
که بعلت جابجایی مفقود گردیده است لذا بدستور 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 اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت 
المثنی بنام مالک صادر خواهد شد. تاریخ انتشار : 1396/10/16 - عباس ملکی رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی مزایده اموال غیرمنقول نوبت دوم
موسسه  علیه  محکوم  مدنی  احکام  اجرای   961189 کالسه  پرونده  در  اینکه  به  نظر  احتراما 
مالی- اعتباری فرشتگان)کاسپین در صورت واگذاری( محکوم به پرداخت 1450000000 ریال 
بابت اصل خواسته و سود حاصل از سپرده ها از تاریخ 96/2/1 لغایت تاریخ 96/4/26 به مبلغ 
524896450 ریال وفق نظریه کارشناسی و پرداخت هزینه دادرسی و همچنین پرداخت خسارت 
تا  مرکزی  بانک  از سوی  اعالمی  مبنای شاخص  بر  مطالبه  تاریخ  از  خواسته  به  نسبت  تادیه  تاخیر 
زمان اجرای حکم و پرداخت نیم عشر در حق دولت گردیده که محکوم له پالک ثبتی 8 فرعی از 
پارک  به آدرس سیرجان، خیابان دکتر شریعتی روبروی  2189 اصلی واقع در بخش 35 کرمان 
نموده است که  اجرا معرفی  این  به  مال  بعنوان  را  )کاسپین(  هادی ساختمان صندوق فرشتگان 
توسط اجرا توقیف وتوسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی که 1- قیمت هر مترمربع عرصه 
با  برابر  عرصه  مترمربع   367/9 کل  قیمت  و  ریال   55/000/000 با  برابر  تجاری  کاربری  با 
قیمت  و  ریال  با 9/000/000  برابر  اعیان  مترمربع  قیمت هر  ریال 2-   20/234/500/000
اعیان  و  عرصه  کل  قیمت  جمع  که  ریال،   4/050/000/000 با  برابر  اعیان  مترمربع   450 کل 
برآورد  رسمی  کارشناس  توسط  ریال   24/284/500/000 با  برابر  تجاری  کاربری  با  فوق  ملک 
از  ظهر   11 ساعت   1396/10/30 تاریخ  شنبه  روز  در  شده  معرفی  مال  است،  گردیده  قیمت 
برنده مزایده کسی  و  به فروش می رسد  طریق مزایده در محل اجرای احکام مدنی دادگستری 
است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 10 درصد قیمت پیشنهادی قبل از برگزاری مزایده از 
برنده اخذ تا در صورت انصراف پس از کسر هزینه های اجرایی مابقی به حساب درآمدهای دولت 
واریز گردد متقاضیان می توانند پیشنهادهای خویش را به انضمام فیش 10 % مبلغ پیشنهادی 
حداکثر تا قبل از موعد مزایده از طریق پست سفارشی یا حضورا به این اجرا ارسال و روی پاکت 
قید نماید مربوط به مزایده روز شنبه مورخه 1396/10/30 می باشد. دفتر اجرای احکام مدنی 

دادگستری سیرجان- شهسواری

آگهی حصر وراثت )شادروان زهرا عباس پور(
خواهان رونوشت حصر وراثت اصغر عرب بحرینی فرزند عباس به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به 
کالسه 9609983485800843 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان زهرا عباس پور در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته ورثه حین الفوت آن عبارتند از: 1- 
اصغر عرب بحرینی فرزند عباس ش ش 303 ت ت 1335 فرزند متوفی2- علی اکبر عرب بحرینی فرزند 
عباس ش ملی 3071388837 ت ت 1344 فرزند متوفی3- علی رضا عرب بحرینی فرزند عباس ش ملی 
3071062354 ت ت 1354 فرزند متوفی4- صدیقه عرب بحرینی فرزند عباس ش ملی 3071042167 
ت ت 1351 فرزند متوفی5- معصومه عرب بحرینی فرزند عباس ش ملی 3070233491 ت ت 1355 
فرزند متوفی6- نرگس عرب بحرینی فرزند عباس ش ملی 3071383381 ت ت 1342 فرزند متوفی7- 
عرب  مریم  متوفی8-  فرزند   1340 ت  ت   3071715196 ملی  ش  عباس  فرزند  بحرینی  عرب  فاطمه 
بحرینی فرزند عباس ش ملی 3071364199 ت ت 1338 فرزند متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد 
او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

رئیس شورای حل اختالف شماره 8 شهرستان سیرجان- سیمین ذاکری افشار

آگهی فقدان سند
برگ  دو  تسلیم  با  نسب  جهانشاهی  مجید  وکالت  با  محمودآبادی  رضایی  اهلل  نعمت  آقای 
استشهادیه گواهی شده از دفترخانه 153 سیرجان مدعی است که سند مالکییت ششدانگ پالک 
3170 فرعی از 2112 اصلی بخش 35 کرمان در دفتر 176 صفحه 508 ذیل ثبت 26745 به 
لذا  گردیده  مفقود  جابجایی  علت  به  که  است  گردیده  تسلیم  و  صادر  نسب  جهانشاهی  مجید  نام 
تا  آگهی  اطالع مردم  مراتب جهت  ثبت  قانون  نامه  آیین  ماده 120  تبصره یک اصالحی  به دستور 
یا وجود سند مالکییت نزد خود میباشد میتواند ظرف مدت 10 روز  انجام معامله  هر کس مدعی 
از تاریخ انتشار این گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر این صورت پس از 
سپری شدن مدت قانونی وعدم واخواهی سند مالکیت المثنی به نام مالک صادر خواهد شد. عباس 

ملکی- رئیس اداراه ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

هفته نامه نسیـم امید



زنان و مشاغل مردانه 
شهره شهسواری فرد: جنگ جهانی اول -که 
مردان در حال جنگ بودند- شغل ها خالی و 
کارها مانده بود. زنان یاد گرفتند لباس مردانه 
را  آن  و  بکنند  دل  خود  موهای  از  بپوشند؛ 
کار  بازار  وارد  مردان  جای  به  و  کنند  کوتاه 
شوند. جالب اینجاست که مردان با پایان جنگ 

برگشتند و شغل های خود را خواستند اما زنان حاضر به برگشت به 
آشپزخانه نبودند، چون از عهده ی کارها برآمده بودند.

جنسیت، به منزلة یکی از عناصر مهم فرهنگی - اجتماعی، بسیاری از 
ابعاد حیات جمعی زنان را تحت  تأثیر قرار می دهد و می تواند بر نوع 
امروزه، جداسازی جنسیتی  باشد.  تأثیر گذار  مشاغل آنان در جامعه 
مشاغل در  ایران به  تدریج در حال برداشته شدن است، و ما شاهد 
حضور زنان در مشاغل مردانه - پلـیس زن، آتـشنشـان زن، خلبان زن 

و....- هستیم اما نمی دانیم آن را باید به فال نیک گرفت؟ 
 نابرابری جنسیتی از مسایلی است که از گذشته ی دور همواره با بشر بوده 
است و فقط در شرایط زمانی و مکانی و بر حسب فرهنگ هر جامعه، 
نوع آن فرق کرده است. خانواده به عنوان نخستین نهادی که فرد در آن 
چشم می گشاید؛ اعم از اینکه به کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه 

تعلق داشته باشد مهترین عامل در انتقال تبعیض جنسیتی است. 
بدین سان که اولین پرسشی که بعد از تولد هر نوزادی، پرسیده می شود 
نوزاد،  بودن  دختر  یا  پسر  بر حسب  و  است؛  جنسیت  با  ارتباط  در 
اطرافیان صورت  و  والدین  از سوی  متفاوتی  نسبت  به  واکنش های 
می گیرد. جالب است ، در لوکانی ایتالیا، زمانی که نوزاد پسر به دنیا 
می آید، پارچ آبی را در خارج از منزل خالی می کنند تا نشان دهند که 
پسر متولد شده تمام راه های دنیا را در می نوردد و جهان گشا می شود اما 
زمانی که نوزاد دختر باشد، آب را در بخاری می ریزند، بدین معنی که 

دختر متولد شده در چهار دیواری خانه خواهد ماند!
تغییرات زیادي در رفتارهاي وابسته  امروز شاهد  ایران  اینحال در  با 
به جنسیت هستیم. زنان به سرعت از یک مصرف کنندۀ رفاه به یک 
مشارکت کننده در ایجاد رفاه اجتماعی -اقتصادی تبدیل شده اند . در 
ایجاد چنین نقش تأثیرگذاری دو عامل »سواد و سطح تحصیالت« و نیز 

»میزان ورود به بازار کار« بیشترین سهم را داشته اند. 
حال باید دید که با وسعت یافتن دامنة اشتغال زنان، فعالیت دوگانة آنان 
در خانه و خارج از خانه، به چه میزان ارزش هاي سنتي را متحول ساخته 
و مناسبات خانوادگي تا چه حد تحت تأثیر این تغییرات واقع شده است. 
بر کسی پوشیده نیست  ورود زنان به مشاغل مردانه، نگرانی هایی را مثل 
کمرنگ شدن لطایف زنانگی به همراه دارد اما محاسنی هم دارد که 
می توان به مواردی چند اشاره کرد: رشد توانایي هاي فـردي و ارتبـاطي 
زنان، ایجـاد عدالت اجتماعي و اقتصادي به نفع زنان در جامعه، تأمین 

بخشی از نیروی کار مورد نیاز و ...... 
با  مستقیماً  را  آنان  خانه  از  درخارج  زنان  اشتغال  درحقیقت، 
واقعیت های اجتماعی روبه رو می سازد که حاصل آن افزایش ظرفیت 
خانه،  از  بیرون  مشکالت  با  و کشمکش  مواجهه  مسئولیت پذیری، 

هوشیاری و خالقیت بیشتر است. 
*دکترای علوم سیاسی

نسیم امید: دو نوجوان سیرجانی مدال طالی کشوری 
ماه  در  کشور  نوجوانان  آزاد  کشتی  مسابقات  در  را 

گذشته کسب کردند.
کشتی  مسابقات  در 
میزبانی  به  آزاد 
برفه  طاها  امیر  سیرجان؛ 
وزن  در  ساله   17 ای 
رده  در  کیلوگرم   71
طالی  مدال  نوجوانان 
کرد.  کسب  را  جهان 
سالگی   1۳ سن  از  وی 
این  و  می گیرد  کشتی 
که  است  بار  اولین  برای 

مدال طالی این مسابقات را کسب می کند. مشوق برفه ای 
به  نوجوان  این  باعث می شود  بوده که  در ورزش دایی اش 
ورزش عالقمند شود و آرزو دارد طالی مسابقات المپیک 

2020 را کسب کند.
حسین رضوانی نوجوان 
دیگری ست  کشتی گیر 
به کسب  موفق  نیز  او  که 
از  دوره  این  طالی 
شده  کشوری  مسابقات 
است. او که 17 سال دارد 
۴۵ کیلو در رده  در وزن 
کرده.  شرکت  نوجوان 
اصلی اش  مشوق  که  او 
حال  در  بوده،  پدرش 
ساعت  سه  روزی  حاضر 

و  جهانی  مدال های  بهترین  است  امیدوار  و  می کند  تمرین 
این مقام دارای یک  به عالوه ی  او  المپیک را کسب کند. 

مقام اولی کشوری و مقام دومی تیم ملی نیز هست.

دانشجوی  اقطایی  زند  سمیه  امید:  نسیم 
بدنی  تربیت  رشته ی   سیرجانی  ساله ی   22
دو  ماه  یک  در  او  است.  نور  پیام  دانشگاه 
رشته ی  در  را  آسیایی  و  جهانی  اول  مدال 

کونگ فو به دست آورده.
بازی  سالگی   7 سن  از  می گوید  خودش 
نتیجه ی  حاال  و  آغازکرده  را  فو  کونگ 
کوشش خود را دیده و توانسته طی یک ماه 
گذشته دو مدال آسیایی و جهانی را کسب 

کند. 
صفحه  مهمان  هفته  این  اقطاعی  زند 
ورزشی گفت وگو با مدال آوران »نسیم امید« 

بود:
از کودکی اش می گوید: »عالقه ی عجیبی 
به تماشای فیلم های اکشن و بازی های رزمی 
تلویزیون داشتم. هنگامی خانواده ام عالقه ی 
من را به این ورزش دیدند، من را در رشته ی 
کونگ فو ثبت نام کردند. از سن 7 سالگی 
تا 18 سالگی به مربی گری خانم بازمانده در 
از  پس  و  دیدم  آموزش  کونگ فو  رشته ی 

سن 18 سالگی صبا عباسلو مربی من شد.«
وی کسب دو مدال جهانی و آسیایی خود 
را اینگونه شرح می دهد: »یک مدال طالی 
مدال  و  آذربایجان  باکوی  شهر  در  جهانی 
طالی آسیایی را در شهر مشهد ایران کسب 

کردم.«
دنیا  به  ورزشی  خانواده ای  در  زنداقطایی 
خودم  که  عالقه ای  دنبال  »به  است:  نیامده 
به ورزش داشتم و با پشتکار این ورزش را 
دنبال کردم و خدا رو شکر موفق شدم در 

این رشته مدال آور باشم.«
کسب  را  خود  خاطره ی  بهترین  وی 
اخالقی  جسمی،  رشته های  در  تجربه هایی 

است  آرزومند  و  می داند  فرهنگی  و 
ورزشکاران رزمی به جایگاه واقعی خودشان 

برسند.
رزمی  ورزش  است  معتقد  ورزشکار  این 
در بین جوانان و زنان جایگاه خود را یافته 
بدهیم  بها  موضوع  این  به  چه  هر  اما  است. 
می توانیم جایگاه بهتری در دنیا کسب کنیم.

زنداقطایی آرزو دارد تمامی مدال هایی را 
که الیق آن هست، کسب کند: »کونگ فو 
همراه  به  است  زیاد  جنگندگی  با  ورزشی 
می توانیم  ورزشکاران  ما  دوستی.  و  صلح 
سفیران  عنوان  به  بین المللی  عرصه های  در 

صلح و دوستی نقش مهمی داشته باشیم و 
از برگزاری مسابقات بین المللی برای تعامل 

بیشتر با ملت ها استفاده کنیم.«
او به آرزوهای خودش دست یافته است 
و می گوید: اگر به عقب باز گردم باز همین 
ورزش و همین روند در زندگی ام را طی 
خواهم کرد و باز ورزش رزمی را انتخاب 

خواهم کرد.
این مدال آور ادامه می دهد: »هر ساله باید 
در انتخابیه تیم ملی شرکت کنم و همیشه 
باید آمادگی جسمانی داشته باشیم. اگر در 
این انتخابیه موفق شویم، می توانیم مجددا به 

مسابقات کشوری، آسیایی و جهانی شرکت 
کنیم.«

وی با اشاره به اینکه خرج بیشتر دوره ها را 
خود فدراسیون پرداخت می کند، می گوید: 
»در طول این دوران ورزشی تاکنون جایزه ی 
نکرده ام.  دریافت  مسئوالن  سوی  از  نقدی 
ولی فدارسیون در مدتی که اعضای انتخابی 
مسابقات  به  یا  دارند  حضور  ملی  تیم  در 
در  حقوقی  روزها  همان  تعداد  به  می روند، 

نظر می گیرد و پرداخت می کند.«
این مدال آور هم اکنون در باشگاه رزمی 
شهرداری نجف شهر مشغول به فعالیت است 
در  هستم،  باشگاه  رزمی  می گوید:»مربی  و 
نجف شهر شاهد استعدادهای خوبی در این 

رشته هستیم و امیدوارم موفق شوند.«

دوبارمدالآوریدریکماه

مقام آوری دو نوجوان سیرجانی؛

کسب طالی
یادداشت»سمیه زند اقطایی« قهرمان جهانی و آسیایی؛ مسابقات کشتی آزاد کشوری 

آینده سازان

کونگ فو ورزشی با جنگندگی زیاد است به همراه صلح و دوستی. ما 
ورزشکاران می توانیم در عرصه های بین المللی به عنوان سفیران صلح 
و دوستی نقش مهمی داشته باشیم و از برگزاری مسابقات بین المللی 

برای تعامل بیشتر با ملت ها استفاده کنیم.

ورزش6 شنبه 16 دی 1396، شماره 125 ، سال سوم

ورزشی  مسابقات  اختتامیه  مراسم 
پشتیبانی  پایگاه  ناحیه  های  یگان  بین 
هفته  سیرجان  نداجا  جنوب  ناوگان 

گذشته برگزارشد.
فرماندهی  مقدم  منصوری  شهرام  یکم  ناخدا 
نیروهای  نیاز  گفت:  مراسم  این  در  پایگاه 
مسلح به ورزش یک امر ضروری است و همه 

انسان ها عالوه بر جسم روح نیاز به ورزش دارند. 
فوتبال  مینی   – والیبال  های  رشته  در  مسابقات  این 
دومیدانی   – طناب کشی   – شنا   – دارت   – چمن 
و چند رشته ورزشی دیگر برگزار شد که در پایان 
از نفرات و تیم هایی که عنوان های اول تا سوم را 
کسب کردند با اهداء حکم قهرمانی و مدال و هدایا 

تجلیل شد.

اختتامیه مسابقات ورزشی پایگاه ناوگان جنوب

هفته نامه نسیـم امید



فرمانده انتظامي شهرستان از کشف محموله 514 
کیلو گرمي تریاک در عملیات  هفته گذشته پلیس 

شهرستان خبر داد .
سرهنگ محمد رضا ایران نژاد در تشریح این خبر 

گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان 
در راستاي مبارزه بي امان با سوداگران مرگ، با 

انجام یک سري اقدامات اطالعاتي از انتقال یک 
محموله سنگین مواد مخدر از جنوب کشور به 

سمت استان هاي مرکزي مطلع شدند. وي افزود: 
ماموران انتظامي با انجام پي جویي هاي پلیسي 

توقفگاه سوداگران مرگ را در یکي از محله هاي 
شهر شناسایي کرده و با هماهنگي مقام قضائي، 

عملیات خود را براي انهدام این باند به مرحله اجرا 
گذاشتند. فرمانده انتظامي در ادامه بیان کرد: پلیس 
ضمن شناسایي محل حضور قاچاقچیان، این محل 
را محاصره کرده و طي یک عملیات غافلگیرانه، 

2 نفر قاچاقچي را دستگیر کرد. وي تصریح کرد : 
در بازرسي از توقفگاه قاچاقچیان، ۵1۴ کیلو گرم 
تریاک کشف  و 2 دستگاه خودرو حامل مواد نیز 

توقیف شد.
فرمانده انتظامي شهرستان سیرجان با اشاره به اینکه 
همکاري مردم با پلیس ، امنیت و آرامش را براي 
جامعه به ارمغان مي آورد، از شهروندان خواست، 

تردد هاي مشکوک را از طریق شماره 110 به پلیس 
اطالع دهند.

60 درصد مواد مخدر
 از استان کرمان می گذرد

بر اساس برآوردهای انجام شده حدود 60 درصد مواد مخدر 
در کشور از کریدور استان کرمان عبور می کند و یا به نوعی 
بعد از استان سیستان و بلوچستان دچار اثرات و عواقب قاچاق 

و جابه جایی می شویم.
مواد  با  مبارزه  هماهنگی  شورای  دبیر  نو،  گفتار  گزارش  به 
بابیان  استان کرمان  نمایندگان  استان در نشست مجمع  مخدر 
دارد،  کشور  در  را  شیوع  نرخ  اول  رتبه  کرمان  استان  اینکه 
افزود: در سال 9۴ رتبه چهارم کشور راداریم که در جمعیت 
شیوع  نرخ  صنعت  و  تولید  کار،  جامعه  در  و  دانش آموزی 

افزایش پیداکرده است.
حسین چناریان در ادامه عنوان کرد: رویکرد جدید مواد مخدر 
اجتماعی است و اگر همه ارکان اجتماعی وظایف خود را انجام 
ندهند ما نمی توانیم کار را به پیش ببریم و بر اساس آماری که 
داده شده تقریباً دو هزار تن تولید مواد مخدر افزایش یافته است 
یعنی 6/۵ هزار تن تولید به 8/۵ هزار تن افزایش پیداکرده است. 
چناریان گفت: ساالنه بین 8/۵ تا 9 هزار نفر در ارتباط با جرائم 
وارد زندان های استان کرمان می شوند و به طور میانگین 90 نفر 
از  را  با سوءمصرف مواد مخدر جان خود  ارتباط مستقیم  در 
دست می دهند. چناریان در بخش دیگری از سخنان خود بیان 
کرد: کشفیات مواد مخدر در سال جاری تاکنون افزایش ۳0 
درصدی داشته که سال گذشته در همین بازه زمانی 81 هزار 
کیلوگرم بوده است. چناریان خاطرنشان کرد: 16 دستگاه در 
در  که  چیزی  و  می کنند  فعالیت  مخدر  مواد  با  مبارزه  حوزه 
حوزه  در  که  دستگاه هایی  که  است  این  پیش بینی شده  قانون 
مواد مخدر وظیفه دارند بایستی در بودجه خودشان بخشی از آن 

را به این موضوع اختصاص دهند.

امواج وای- فای؛ اثرات مضر آن 
نسیم امید: مودم   های وایرلس، تلفن   های همراه، تلفن   های بی   سیم، 
ایجاد  رادیویی  میدان  یک  دستگاه   ها  این  همه  کودکان،  مانیتور 
می   کنند که می   تواند به دی   ان   ای بدن صدمه بزند و رشد سلول ها را 
مختل کند و بیشتر از آن  بر روی سالمت کودکان اثر می گذارد. 
این صدمه زدن به دی  ان  ای انسان، نه تنها خود شخص بلکه فرزندان 
و نسل بعد از او نیز تحت تأثیر قرار می   گیرند. در سال 2009 محققان 
طی مطالعاتی دریافتند که اشعه وای- فای سنتز پروتین ها را تحت 
تاثیر قرار می دهد و رشد کودک را تا حد قابل توجهی کند می کند 
یکی از دانشمندان در این خصوص می گوید کودکانی که بصورت 
ناباروی  احتمال  امواج هستند در آینده  این  تاثیر  2۴ ساعت تحت 
آنها به شدت وجود خواهد داشت. جالب است بدانید معموال مردم 
تصور می کنند وسیله ای که به برق اتصال دارد، اما خاموش است، 
بودن،  برقی در صورت خاموش  ندارد در حالی که وسایل  میدان 
همین که پریز آنها به برق متصل باشد میدان الکتریکی دارند. یعنی 
اگر سیم لباسشویی به پریز وصل باشد و دستگاه خاموش باشد، یا 
است  برده  خوابش  خاموش  تلویزیون  مقابل  که  دیگری،  کودک 
امواج  ما در مورد  از  بسیاری  قرار دارد. شاید  الکتریکی  میدان  در 
شنیده  مطالبی  قوی  برق  فشار  های  دکل  از  شده  منتشر  خطرناک 
میدان  علمی،  تحقیقات  نتایج  طبق  که  دانستید  می  آیا  اما  باشیم 
ایجاد  برابر میدان مغناطیسی  مغناطیسی یک سشوار روشن چندین 
شده در زیر یک دکل برق است؛ برای جلوگیری از آسیب بیشتر 
این توصیه های را انجام دهید: هرگز کودک خود را در نزدیکی 
نباید  لباسشویی، تلویزیون روشن وحتی خاموش نخوابانید،  ماشین 
به تلفن همراه به عنوان وسیله ای بی خطر نگاه کرد و هر کس هر 
اندازه که تمایل داشت از آن استفاده کند؛ بلکه به کاربردن تلفن 
همراه باید همانند مصرف دارو، محدود و کنترل شده و اصطالحا 
دارای دوز مشخص باشد؛ به طوری که یک فرد تنها ساعاتی از روز 
را بتواند از تلفن همراه استفاده کند و پس از آن حق استفاده دوباره 
از آن را نخواهد داشت، لپ تاپ، موبایل و تبلت ها را در نزدیکی 
بدن تان نگه ندارید و بعد از اینکه کارتان با این وسایل تمام شد از 
لزومی  نمی کنید  استفاده  این دستگاه ها  از  اگر  بگیرید،  فاصله  آنها 
ندارد که از صبح تا شب دراطراف تان روشن باشند،یا به پریز برق 
از  استفاده  ضمن  تا  کنید  خاموش  را  آنها  سرعت  به  باشند.  وصل 
تکنولوژی، سالمتی تان را به خطر نیندازید وآموزش و پرورش نیز 
امواج واي فاي هستند  از موبایل و دستگاههای که دارای  استفاده 
به  را  آنها  اینکه  یا  و  کرده  محدود  و کودکستان ها  مدارس  در  را 

صورت کامل ممنوع کند.

نسیم امید: فردی جسد برادر 33 ساله اش 
منزلش  رو به روی  اصناف  خیابان  در  را 
قتل  این  وقوع  از  پس  می کند،  پیدا 
پلیس آگاهی شهرستان در جریان قرار 
دستور  شهرستان  دادستان  و  می گیرد 
می کند.  صادر  شناسایی  برای  را  الزم 
بودکه دو هفته گذشته در  این خبری 

رسانه ها منشر شد. 

بازداشت سه نفر مظنون به قتل

برای اطالع از آخرین جزئیات این پرونده  
بازپرس پرونده فوق رفته، حمید  به سراغ 
حسنی نیا پیرامون این موضوع به ما گفت: 
علت  برای  بیشتر  بررسی های  و  تحقیقات 
قتل در این پرونده همچنان ادامه دارد اما 
پس از وقوع قتل، با توجه به اینکه مقتول 
با همسر اول اختالف داشتند و در شرف 
نزدیک  بستگان  از  یکی  بودند،  طالق 
بیان  با  وی  شد.  دستگیر  مقتول  همسر 
داشت  اعترافات  فرد یک سری  این  اینکه 
است،  داده  پلیس  به  خوبی  سر نخ های  و 
افزود: با توجه به سرنخ های داده شده به دو 
در  اعتراف کرد که  دیگر خود  هم دست 
حال پیگیری هستیم و در صورت تکمیل 
اطالعات به زودی قاتل مشخص می شود. 

کرد:  اضافه  پایان  در  نیا  حسنی  بازپرس 
مردم وقتی مشکلی برایشان پیش می آید 

دنبال  خودشان  اینکه  جای  به  کنند  سعی 
مراجع  طریق  از  بروند  مشکالت  اینگونه 
هم  تا  کنند  پیگیری  قانونی  و  قضایی 
مجرمین  هم  و  نیاید  پیش  بدتری  عواقب 

زودتر دستگیر شوند.

انگیزه قتل اختالفات خانوادگی 
فرمانده نیروی انتظامی شهرستان پیرو این 
اولیه مشخص  بیان کرد در تحقیقات  قتل 
و  به گردن، کمر  شد چندین ضربه چاقو 
قفسه ی سینه این جوان خورده و برخورد 
چاقو با قلب دلیل مرگ وی است. همچنین 
شواهد  ایران نژاد  سرهنگ  گفته ی  به 
جای  در  قتل  که  می دهد  نشان  این طور 
دیگری رخ داده است. وی ادامه داد: این 
فرد حدود ۴0 ساعت گم بوده و پلیس نیز 
در جریان گم بودن فرد قرار نگرفته بوده 

است.

اتفاق  این  پیرامون  نیز  دادستان شهرستان   
بستگان  از  قتل یکی  از وقوع  گفت: پس 
شد.  دستگیر  مقتول  اول  همسر  نزدیک 
مقتول با همسر اول اختالف داشتند و در 
یک سری  فرد  این  بودند.  طالق  شرف 
به  خوبی  سر نخ های  و  داشت  اعترافات 
نیک ورز  محسن  است.  داده  کارآگاهان 
به سرنخ های داده شده  با توجه  ادامه داد: 
دو نفر دیگر نیز دستگیر شده اند و پرونده 
در حال تکمیل اطالعات است و به زودی 

قاتل مشخص می شود.

نسیم امید: مسئول روابط عمومی اورژانس 11۵شهرستان با بیان این خبر اعالم کرد: 
که  اعزام شدند  مختلف  محور  در چهار  هفته گذشته  اورژانس شهرستان  ماموران 
واژگونی خودروی لیفان در بلوار ورودی جاده کرمان سه مصدوم برجای گذاشت. 
مهدی باسفهرجانی در ادامه افزود: تصادف کامیونت با کامیون که پس از یک ساعت 
تالش ماموران اورژانس و هالل احمر توانستند مصدوم را که در اثر برخورد شدید از 

واژگونی  داد:  ادامه  وی  کنند.  آزاد  ماشین  داخل 
کامیون در کیلومتر ۳۵  محور شهربابک - سیرجان 
افزود:  پایان  در  وی  گذاشت.  جای  بر  مصدوم  دو 
همچنین یک دستگاه خودرو  تندر در دوراهی باغ 

سنگی واژگون شد که دو مصدوم برجای گذاشت.

حوادث

حمید حسنی نیا  بازپرس پرونده قتل جوان سیرجانی:

قاتلبهزودیمشخصمیشود

کشف 514 کیلوگرم تریاک در سیرجان

مسئول روابط عمومی اورژانس 115:

گزارش تصادفات محورهای مختلف شهرستان 

یادداشت

7 شنبه 16 دی 1396، شماره 125 ، سال سومحوادث هفته نامه نسیـم امید

شکایت یک جانباز
 از مسئولین دانشکده پزشکی

در پی اعتراض برخی مردم از برخی از پرسنل بیمارستان امام 
رضا)ع( شهرستان، احمد پور پاریزی  از جانبازان دفاع مقدس  از 
برخورد پرسنل شکایت کرده و از نامه اعتراضی خود رونوشتی از 
آن را به نشریه ارسال کرده که خالصه متن نامه به شرح زیر است:
پورپاریزی نژاد عصر جمعه مورخ 20 آذر 96  اینجانب احمد 
از  بعد  بیمارستان مراجعه کردم.  به  بیماری سنگ کلیه  به دلیل 
گذشت ساعت ها معطلی از شدت درد جیغ و داد می زدم اما 
حاضر نشدند به من رسیدگی کنند. هر بار با زدن مسکن مرا به 
حال خود رها می کردند. گفتم تلفن در اختیار من بگذارید با 
از  نگهبانان  از  بگیرم. یکی  تماس  فرماندار  یا  دانشکده  ریاست 
پشت گردن به حدی محکم پیراهنم را کشید که داشتم خفه می 
شدم وگفت:  فکر کردی اگر با کسی تماس بگیری کاری برایت 
انجام می شود. متاسفانه پرستار وقت اقدام به تهدید و توهین کرد 
غیر  برخورد  این  کردند.  تسویه  مرا  سخت،  وضعیت  آن  در  و 
انسانی قطعا زحمات جامعه پزشکی شهرستان را زیر سوال خواهد 
برد. ما معتقدیم جامعه پزشکی نبض حساس حیات واقعی بشریت 
و جامعه است. چرا برخی از مسئولین با عملکرد ضعیف خود این 

چنین باعث بدبینی مردم نسبت به نظام و کشور می شوند. 



سیرجان  در  فوق  مرکز  به  وگردن  سر  ای  آر  ام  گرفتن  *جهت 
مراجعه کردم گفتند چون دو تا تزریق نیز دارید هزینه اش حدود 670 
هزارتومان می شود . لذا کرمان رفتم و همین ام آر آی را با قیمت 
80 هزار تومان در مرکز بعثت انجام دادم. این چه وضعی در مراکز 
پزشکی سیرجان است چرا نظارت نیست و هر چی می خواهند می 

گیرند؟ حسین شاهی 
* فرماندار که فامیلش نیز مکی آبادی است و بچه مکی آباد هست 
حداقل به خاطر فامیلش یه کاری برای مکی آباد کند بلوار مکی آباد 
همین شیراز را بازدید کند ورودی شهر چقدر زشت است؟ چقدر 
از شهرت می  نداره فردا  نخاله دوطرف جاده است؟ وا... خوبیت 
روی پشت سرت میگن حداقل همین بلوار را درست نکرد. این هم از 

فرماندار بومی! اسدی از مکی آباد 
* امیدواریم مسئولین درعمل به خواسته به حق مردم درتجمعات 
این روزها که 1- کنترل تورم وگرانی اقالم مورد نیاز2- از بین بردن 
اختالف طبقاتی یا همان دریافتی رییس اداره یا نماینده مجلس یا وزیر 
با دیگر کارمندان یا کارگران که اختالف فاحش دارد، تا آن مسئول 
یا رییس یا نماینده بهتر زیردستش یا مردم شهر وکشورش را درک 
کند و به وظیفه ذاتی خود که دفاع ازطبقه ضعیف وکم درآمد جامعه 

می باشد جامع عمل بپوشاند. 011۴
* کم سنی دختران درجشنواره گلیم را بهانه کردند که برقصید شما 
بچه اید هنوز.یادشان رفت بگویند فاطمه نه ساله ازدواج کرد نرقصید 
است  گفتندکودک  هم  مالزی  درمسابقه  است.دخترایرانی  زشت 
باسرلخت و بدون حجاب بایک تیشرت بدون آستین تصاویرخودش 
که  کشید.گروهی  انضباطی  کمیته  به  اورا  وایران  کرد  پخش  را 
افکارشان مثل اولخت بودندگفتند بچه است. ایران تا جائی بتواند جلو 

این افکارلخت را می گیرد. 906۳..
* صنعت گردشگری در ایران و سیرجان مورد بی توجهی است اما 
چوپانی بنام زارع در روستای بزم بوانات درآمدی بیشتری از خام 

فروشی و غارت برخی معادن سیرجان کسب می کند. 7۵۳8 
* آقای فرماندارچرا فکری بحال بسته شدن بریدگی های بلوارگلستان 
نمی کنید باید مردم کشته بشوند تا به فکر بیفتید همه وسایل نقلیه 

خالف رانندگی می کنند. ۴798
* برخی پزشکان درمانگاه بهبود همینطور کیلویی دارو می نویسند 
برای یک بیماری سرماخوردگی رفتم چند تا سرم و چند تا آمپول 
با داروخانه  برایم نوشتند نکنه  چرک خشک کن قوی و کپسول 

قرارداد دارند؟ 206۳
* جاده امامزاده علی به طرف روستاهای عزت آباد  وحدت آباد 
خسروانی قاسم آباد وایزدآباد از روز اربعین مسدوده و مردم باید از 
جادهای خاکی عبور و مرور کنند اگر مسولین بفکرنیستن حداقل 
از خود مردم روستاها پول جمع کنند آسفالتش کنند که ده برابرشو 

صرف تعمیرجلوبندی و کارواش نکنند. . 70۳7
* نوشته بودین مس رو به فراموشیت. درست است توان من خریدن 
یک شیرجوش روی جهازم بود وبس قبول کنین خیلی گرونن. ۳1۴۳

* با سالم طرح های بومگردی در یزد و کرمان و قلعه گنج اجرا شده 
و بسیاری از منازل قدیمی بازسازی شده و به گردشگران اجاره داده 
میشوند اما در سیرجان منازل با معماری سنتی تاریخی تخریب میشود 

مسئوالن به فکر باشند. 7۵۳8

ویژه

ذخیره برف کشور صفر است
مهر: محمد حاج رسولی ها؛ مدیرعامل شرکت منابع آب ایران گفت: 
با گذشت بیش از صد روز از سال آبی 97-96 ، در کشور فقط ۳1 
میلیمتر بارش گزارش شده درحالیکه این رقم باید 72 میلیمتر باشد 
بنابراین ۵7 درصد کاهش بارش در این مدت ثبت شده است. اثرات 

این کاهش بارش در حوضه های آبریز اصلی کشور متفاوت است و اثر آن در بعضی از 
حوضه های آبریز در منابع سطحی و در برخی دیگر، در منابع آب زیر زمینی نمایان می شوند. 
یکی از اندوخته های منابع آب در بهار، ذخیره برف است که درحال حاضر در اکثر نقاط 

کشور ذخیره برف صفر است.

عوارض خطرناک استفاده از فیلترشکن

مهر: علی نیک نفس؛ سرپرست معاونت تشخیص و پبشگیری 
پلیس فضای تبادل اطالعات  گفت: بیشتر و اغلب سرورهایی 
که اشتراک VPN - وی پی ان-  را در اختیار کاربران قرار 
می دهند نه تنها تمامی اطالعات رد و بدل شده را بررسی 

و کنترل می کنند بلکه به همین وسیله با پورتهای باز رایانه کاربر، به اطالعات 
درون رایانه وی دسترسی پیدا کرده و امکان کپی برداری و یا دیدن اطالعات 

داخلی رایانه کاربر را برای سرورهای خارجی میسر می کنند.

آشوب و کشته شدن دانش آموزان بی گناه
در  پرورش  و  آموزش  وزیر  بطحایی  سیدمحمد  ایسنا، 
و  اعتراضات  به  اشاره  با  توئیتر  در  خود  شخصی  صفحه 
اخیر در برخی شهرهای کشور وکشته شدن  شلوغی های 
دو دانش آموز طی اتفاقات اخیر نوشت:»آشوب و خشونت 
کور همواره بی گناهان را قربانی می کند. داغدار کشته شدن دو دانش آموز و 

امید آینده ایران، آرمین و شایان عزیز در این آشوب هستم«.

مصوبه 11 هزار میلیاردی برای سپرده گذاران معترض
اعتماد نو: حسن روحانی؛ رییس جمهور ایران گفت:  موسسات 
غیرمجاز و تعاونی ها که ربطی به این دولت نداشته و حتی مجوز 
بانک مرکزی را هم نداشتند، دولت برای اینکه این مسایل را حل 
کند، تاکنون 11 هزار میلیارد تومان، پول گذاشته، این بار سنگینی بر 
دوش دولت است. ما این کار را کردیم. به عهده ما نیست. مگر باید این را دولت حل کند؟ 
برخی رفتند به یک مؤسسه غیرمجاز اعتماد کردند و این را هم می گویند که به موسسه 
کاسپین بانک مرکزی مجوز داده، شما می دانید که موسسه فرشتگان، جزو آنهایی بود که 

داخل این نبود و مجاز نبود داخل این شود. 

رهبری
کالم 

ـرفـت
مع

 مثبت
دلتـا

رعایت صله رحم 
و  شده  نامیده  رحم«  »صله  عنوان  با  با خویشاوندان  رابطه  اسالم  در 

ضرورت آن در آیات و روایات گوشزد شده است و بر انجام آن حسنه 
امام صادق)ع( در حدیثی گهربار  نوشته می شود.  بر ترکش گناه  فراوان و 
در باب توصیه به رعایت صله رحم و رعایت رابطه خویشاوندی، فرمودند: 
صله رحم نمایید و به برادران خود نیکی کنید، هرچند سالم کردنی نیکو و 
دادن پاسخ سالم باشد. همچنین در احادیث معصومین)ع( برای قطع ارتباط 
خویشاوندی پیامدهایی ذکر شده است. امام صادق)ع( نیز فرمودند: از جمله 

گناهانی که مرگ و نابودی را شتاب می بخشد، قطع رحم است. 

ضربه زدن به نظام اسالمی
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار هفتگی خود با تعدادی از 

را  ایران  ملت  پیشرفت  و  امنیت  و  عزت  شهیدان،  معظم  خانواده های 
مدیون فداکاری شهدا دانستند و با اشاره به حوادث اخیر و تالش دشمنان 
برای ضربه زدن به نظام اسالمی، گفتند: آنچه که مانع دشمن و اعمال دشمنِی 
اوست، وجود روح شجاعت، فداکاری و ایمان در ملت است.حضرت آیت 
اهلل خامنه ای با اشاره به این واقعیت که دشمن همواره منتظر فرصت و رخنه 
برای ورود و ضربه زدن به ملت ایران بوده است، افزودند: در قضایای چند 
روز اخیر، دشمنان ایران با ابزارهای گوناگوِن در اختیارشان از جمله پول، 
سالح، سیاست و دستگاه امنیتی هم پیمان شدند تا برای نظام اسالمی مشکل 

ایجاد کنند.

من همیشه آدمهای تنبل را برای کارهای سخت امتحان می کنم، چون 
آن ها راحت ترین راه برای انجامش را پیدا می کنند.  بیل گیتس
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حقوقی اصول قرارداد نویسی 

چگونه یک قرارداد جامع و محکم بنویسیم؟
1( طرفین قرارداد

قرارداد  طرف  اشخاص  و  می گردد  منعقد  شخص  دو  بین  قرارداد،  هر 
می توانند حقیقی یا حقوقی باشند.

در قرارداد نویسی با یک شخص حقیقی باید توجه کنید که شخص مقابل 
شما به سن بلوغ و رشد عقلی رسیده باشد.

اگر قصد قرارداد نویسی با یک شخص حقوقی را دارید، الزم است که 
اساس نامه ی شرکت متعلق به آن شخص را مطالعه کنید، چراکه ممکن است 
آن شرکت در مورد موضوع قرارداد شما اهلیت نداشته باشد و قرارداد شما 

پشتوانه ی قانونی خود را از دست بدهد.
2( موضوع قرارداد

موضوع قرارداد، مال یا عملی است که طرفین قرارداد متعهد به تسلیم یا 
انجام آن هستند. البته در انتخاب موضوع قرارداد محدودیت خاصی وجود 
ندارد مگر آنکه به لحاظ شرعی و یا قانونی مخالف قوانین امری تلقی شود.
هرچه موضوع قرارداد به طور دقیق مشخص و واضح باشد؛ اختالف نظر ها 

و برداشت های مختلف از آن کمتر خواهد بود.
۳( مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد، یکی از مهم ترین بخش های قرارداد نویسی محسوب می شود. 
مبلغ قرارداد و نحوه ی پرداخت آن، می توانند به شیوه های گوناگونی در 

قرارداد قید گردند.
۵( محل اجرای قرارداد

محلی که تعهد باید در آنجا انجام شود را محل اجرای تعهد می نامند. اگر 
در قرارداد نویسی، محل اجرای تعهد ذکر نشده باشد، مکان انعقاد قرارداد 

را به عنوان محل اجرای تعهد در نظر می گیرند.

متن فرمان قتل امیرکبیر توسط ناصرالدین شاه به حاج علی خان مقدم مراغه ای ) محفوظ در موزه فین کاشان(

گستره توزیع: استان کرمان
توزیع: 09139565594
صندوق پستی : 78185146
لیتوگرافی و چاپ: مهدوی
عضو شرکت تعاونی مطبوعات

رسانه جامعه مدنی اسالمی
هفته نامه خبری، تحلیلی، فرهنگی، اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  فرهـادفتحی زاده
دفتر:خ ابن سینا، جنب بیمارستان امام رضا )ع(

تلفن: 42207250 - 42201609 فکس:42233672
روابط عمومی: 09162756265

پیشــنهادات، نظــرات، انتقادات و مشــکالت خــود و پیرامون را 
بــه مــا پیامک بزنید شــایدگوش شــنوایی باشــد.

نسیم سالم

50002288880044 

@nasim_omid_sirjan nasim_omid_sirjan nasimnet93@ gmail.com:پست الکترونیکی www.nasim-omid.ir : سایت

اطالع رسانی: با توجه به قرار گرفتن سیرجان در 
از  اقتصادی کشور  استان، عبور شاهراه  تقاطع چهار 
این مسیر و توسعه رو به رشد شهرستان در ابعاد مختلف 
قطب  به  را  منطقه  که  دانشگاهی  و  معدنی  صنعتی، 
اقتصادی تبدیل کرده است گروه مالی گردشگری را 
برای احداث و سرمایه گذری در پروژه هتل بزرگ 
سیرجان متقاعد ساخت. منصور زیدآبادی مدیرعامل 
شرکت پارس زیگورات مجری پروژه »هتل بزرگ 
امید  نسیم  با   پروژه  سیرجان« در خصوص وضعیت 

گفتگو کرده است که در پی می آید:

 جناب آقای زیدآبادی استارت کار پروژه 
از چه زمانی زده شد؟

و  شد  ماه 9۴ شروع  تیر  از  پروژه  برداری  خاک 
16 متر خاک برداری کردیم بعد از آن پایدارسازی 
کردیم و از برج تیر ماه  9۵ قرارداد فاز اول پروژه را 
تا پایان سفت کاری با شرکت تندیس تجارت بستیم  
و مقرر شده که  تا تیرماه  97 سفت کاری مجموعه 

به پایان برسد. 

 تاکنون پروژه چقدر پیشرفت داشته است ؟

بیش از 7۵ درصد از سفت کاری پروژه جلو رفته 
و 2۵ درصد باقی مانده آن تا تیرماه97 آماده می شود. 

می  کار  استارت  کی  از  پروژه  دوم  فاز   
خورد؟

برای فاز دوم با شرکت پیمانکار تندیس تجارت 
 ... و  تأسیسات  نازک کاری،  انجام کار های  برای 

قرارداد ۳0 ماهه ای بسته می شود.

 پروژه چه زمانی کاماًل تکمیل می شود؟
کردیم  ریزی  برنامه  طبق  الهی  قوه  حول  به 
انشاا... تا پایان سال 99 مجموعه کامال به بهره برداری 

برسد. 

چه  شامل  و  دارد  بنا  زیر  چقدر  مجموعه   
قسمت هایی است؟

متر  هزار  از 6۵  بیش  و  هکتار   ۳ مجموعه  زمین 
مربع زیربنا دارد. این مجوعه  شامل ۵ بلوک است 
که بلوک اصلی آن بلوک  هتل با 1۴ طبقه است . 
اداری،  تجاری،  بلوک  شامل  هم  ها  بلوک  سایر 
فرهنگی، خدماتی است در کل یک مجموعه کامل 

تفریحی، ورزشی، گردشگری در این مجموعه دیده 
شده است.  

 مجموعه هتل بزرگ سیرجان چه ویژگی 
هایی دارد؟

این هتل که ۴ ستاره است در 1۴ طبقه و 1۴0 اتاق 
با ظرفیت اسکان 280 نفر است و در این هتل کافی 
شاپ، سالن نمایش و سالن سینما تعریف شده است 
و مجموعه ای است که برای ۵0 سال آینده مشکل 

اقامتی سیرجان را رفع می کند.

 در این مجموعه برای چند نفر اشتغال زایی 
شده است؟

هستند  کار  به  مشغول  نفر   200 حاضر  حال  در 
به  نفر  شود 600  اندازی  راه  مجموعه  که  زمانی  و 
صورت مستقیم و 2 هزار نفر به صورت غیرمستقیم 

مشغول به کار می شوند. 

 برآورد هزینه نهایی این پروژه چقدر است؟ 
حدود ۳00 میلیارد تومان تا زمان تجهیز و بهره 
برداری کامل پیش بینی شده است و تاکنون حدود 
مالی  اگر در بحث  و  تومان هزینه شده  میلیارد   80
مشکل نداشته باشیم کار به سرعت پیشرفت می کند.

 هدف و دلیل ساخت چنین مجموعه بزرگی 
در سیرجان چیست؟

 آقای دکتر جهانگیری با توجه به این که سیرجانی 
است و یک تعلق خاطر به سیرجان دارد و  همچنین 
مشکالت حال و آینده سیرجان را می دیدند و این 
از  دانستند  را الزم شهر سیرجان  ای  طور مجموعه 
طرفی چون دوست داشتند یک خدمت به مردم کنند 

تصمیم 
گرفتند این کار در سیرجان انجام شود تا قدمی برای  

پیشرفت سیرجان برداشته باشند. 

از ساخت چگونه  بعد  مجموعه  کار  نحوه   
است؟

ما بهره بردار نیستیم این مجموعه را می سازیم  بعد 
می  واگذار  خصوصی  بخش  به   را  ساخت،آن  از 

کنیم. 

 آیا تاکنون پروژه متوقف شده است؟
که  گذاشتیم  هم  را  مان  سعی  تمام  خیر، 
هم  دلیل  همین  به  باشد  نداشته  تعطیلی  مجموعه 
انجام کار،  مراحل  تابلو روزشمار گذاشتیم که در 
هم اهمیت زمان برای خودمان مشخص باشد و هم 
به شهروندان اعالم می کنیم پیشرفت پروژه در چه 

وضعیتی قرار دارد.

 آقای زیدآبادی در پایان اگر سخنی دارید 
بفرمایید؟

از مسئولین شهرستان، نماینده سیرجان، شهردار، 

مسکن  سازمان  و  یک  منطقه  شهرداری  فرماندار، 
و تمام کسانی که در این راه با ما بودن می خواهیم 
که تا پایان مجموعه نیز در کنار ما باشند تا به مشکل 
شهر  برای  ملی  پروژه  یک  این  چون  برنخوریم 

سیرجان است.

مدیرعامل شرکت پارس زیگورات در گفتگو با »نسیم امید«:

هتلبزرگسیرجانپروژهیملیاست

 این هتل که 4 ستاره است در 14 طبقه و 140 اتاق با ظرفیت اسکان 280 نفر است و در این هتل کافی 
شاپ، سالن نمایش و سالن سینما تعریف شده است و مجموعه ای است که برای 50 سال آینده مشکل 

اقامتی سیرجان را رفع می کند.


