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با هماهنگی و پیگیری دیوان عدالت اداری مبنی بر پیشگیری از تصویب 
عوارض غیرقانونی در شوراهای اسالمی شهر و روستا، قائم مقام وزیر کشور از 

استانداران خواست در این مورد اقدام کنند.
از  تعدد شکایات مردمی درباره وضع عوارض غیرقانونی  ایسنا،  به گزارش 
مکرر  ابطال  نیز  و  کشور  سراسر  در  روستا  و  شهر  اسالمی  شوراهای  سوی 
این گونه مصوبات در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، باعث شد تا »معاونت 
برای  الزم  پیگیری های  اداری«  عدالت  دیوان  پژوهش  و  پیشگیری  حقوقی، 
این  که  دهد  قرار  کار  دستور  در  را  عوارض  این گونه  تصویب  از  پیشگیری 
استانداری ها  به  وزارت کشور  قائم مقام  بخشنامه  به صدور  پیگیری ها، منجر 
به منظور پیشگیری از تصویب عوارض مخالف قانون در شوراهای اسالمی شهر 

و روستا شد.
در نامه دیوان عدالت اداری به قائم مقام وزیر کشور، عناوین برخی مصوبات 
مخالف قانون از سوی شوراهای اسالمی شهر و روستا که مکرراً مورد شکایات 
مردمی واقع شده و پس از طرح در جلسات متعدد هیأت عمومی  دیوان عدالت 

اداری، منجر به ابطال آن ها گردیده، به این شرح اعالم شده است:
- عوارض بابت حذف یا کسری و یا عدم تامین پارکینگ

- عوارض ناشی از تغییر کاربری
- عوارض دکل های مخابراتی

- عوارض اماکن عمومی)هتل ها، مسافرخانه ها و تاالرها( و اماکن تفریحی 
و ورزشی

- عوارض واگذاری انشعابات برق، گاز، آب و تلفن
- عوارض حق النظاره مهندسین ناظر

- عوارض قراردادهای پیمانکاری
- عوارض نقل وانتقال امالک، مستغالت و سرقفلی

- عوارض حق االرض بابت نصب تاسیسات و عبور شبکه های عمومی آب و 

برق و گاز و تلفن و خدمات
- عوارض بهای خدمات بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق های 

قرض الحسنه و افتتاح خودپرداز بانک ها
 در پی ابالغ بخشنامه قائم وزیر کشور به استانداری ها در مورد پیشگیری 
از تصویب این گونه عوارض مخالف قانون در شوراهای اسالمی شهر و روستا، 
دادگستری های  کل  رؤسای  به  بخشنامه ای  طی  نیز  اداری  عدالت  دیوان 
استان ها، از ایشان خواست هماهنگی های الزم را با قضات عضو »هیأت های 
تطیبق مصوبات شوراهای اسالمی سراسر کشور« درباره افزایش مراقبت در 

پیشگیری از ابالغ این گونه مصوبات انجام دهند.
تصویب مکرر عوارض مخالف قانون از سوی شوراهای اسالمی شهر و روستا، 
شکایات متعدد مردمی را به دیوان عدالت اداری در پی دارد که هیات عمومی 
ابطال  و  شکایات  این گونه  بررسی  به  به دفعات  قانون  مطابق  نیز  دیوان  این 
می باشند  قانون  که خالف  روستا  و  شهر  اسالمی  شوراهای  مصوب  عوارض 
می پردازد که تکرار این روند عالوه بر نارضایتی مردم، به اتالف وقت هیأت 

عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان پارلمان قضایی کشور منجر می شود.

مدیران ناتوان استعفا بدهند
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان گفت: با کمک 
سازمان حمل ونقل جاده ای شمال و جنوب استان درزمینه کشف 

قاجاق سوخت پیشرو هستیم.
 ذکاءاسدی بیان کرد: یکی از کارهای که خوب و هم علمی و 
مورد تایید اقتصادانان قرار دارد بحث ریجستری است که باید 

به جای خوبی برسد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان افزود: مشکل 
ما در سازمان امالک تملیکی، مدیریت این مجموعه بود، سازمان 
امالک تملیکی زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی است و این 
وزارتخانه باید آن را حمایت کند و در استان کرمان تالش شد 
مدیر حرفه ای برای این سازمان انتخاب شود و در آینده شاهد 

تحوالتی خوبی در ایت سازمان خواهیم بود.
ذکاءاسدی بیان داشت: درکرمان، سیرجان، بم، زرند اعالم آمادگی 
کرده اند تا انبارهای در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار دهند.

انجام  توانایی  که  مدیرانی شد  استعفای  پایان خواستار  در  وی 
کارها را ندارند و گفت: از استعفای این افراد استقبال می کنیم.

33 رشته کارشناسی ارشد
 در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسالمی سیرجان 
در 33 رشته کارشناسی ارشد 

تکمیل ظرفیت می پذیرد.
عمومی  روابط  گزارش  به 
دانشگاه آزاد اسالمی سیرجان 
به اطالع آن دسته از داوطلبانی 
کارشناسی  آزمون  در  که 
نموده  شرکت   96 سال  ارشد 

می رساند دانشگاه آزاد اسالمی سیرجان در 33 رشته کارشناسی 
ارشد دانشجو می پذیرد، لذا از داوطلبان شرکت کننده در آزمون 
به  مراجعه  با  تا  می شود  درخواست  سال 96  ارشد  کارشناسی 
سایت www.azmoon.org و پس از مطالعه دفترچه راهنما، 
نسبت به انتخاب رشته در دانشگاه آزاد اسالمی سیرجان اقدام 

نمایند.
هر داوطلب مجاز است متناسب با کد رشته امتحانی، در رشته/
گرایش هایی که مجاز به انتخاب رشته شده است رشته/ محل 

موردنظر خود را انتخاب نماید.

جلسه شورای اداری شهرستان با حضور 
شورای  اعضای   ، فرماندار   ، امام جمعه 
تامین شهرستان و مدیران دستگاه های 
هفته  سه شنبه  شهرستان  اجرایی 
گذشته در سالن اجتماعات فرمانداری 

برگزار شد.

را  خانواده ها  دشمن  چهارم  دهه  در 
نشانه گرفته است 

حوزه  استاد  موسوی  حجت االسالم 
و  خانواده  کارشناس  و  دانشگاه  و 
این  ابتدای  در  اجتماعی  آسیب های 
 ، اخیر  اغتشاشات  به  اشاره  با  جلسه 
نظام  براندازی  برای  دشمن  نقشه های 
جمهوری اسالمی، گفت: انقالب ما یک 
انقالب مستقل بود  و هضم این انقالب 
از همان ابتدا برای دشمن ممکن نبود 
ابتدای  از  ما  قسم خورده  دشمن  لذا 
انقالب تاکنون  با برنامه های مختلف به 
دنبال براندازی این نظام و انقالب است. 
در   : داد  ادامه  موسوی  حجت االسالم 
مطرح  مهم تری  بحث  چهارم  دهه 
است و دشمن خانواده های ما را نشانه 
گرفته است و به دنبال فروپاشی بنیان 
باید  مسئوالن  لذا  ماست.  خانواده های 
با دقت و ظرافت روی مسائل آموزشی 

نقشه  این  بتوانند  تا  کنند  کار  خانواده 
دشمن را نیز خنثی نموده و دشمن را 
اهداف  به  رسیدن  و  نظام  براندازی  در 

شوم خود ناکام نمایند.

وظیفه ما تکریم ارباب رجوع است
امام جمعه سیرجان در ادامه جلسه بیان 
که  علی رغم مشکالتی  کرد: شهروندان 
در زندگی دارند با فتنه همگام نشدند و 
را می رساند. طبق  بزرگواری مردم  این 
گفته مقام معظم رهبری بنای استکبار 
از ابتدا براندازی نظام بوده و تاکنون در 
اشکال مختلف ازجمله جنگ تحمیلی، 
و  اقتصادی  تحریم  فرهنی،  تهاجم 
لطف  به  که  است  شده  میدان  وارد   ...

خداوند تاکنون نتوانسته به اهداف خود 
تدابیر و درایت  با  اخیر  فتنه  برسد. در 
چشم  مردم  همراهی  و  گرانقدر  رهبر 

فتنه و فتنه گران بار دیگر کور شد.
حال  در  ما  حساس  وظیفه  افزود:  وی 
در  تسریع  و  ارباب رجوع  تکریم  حاضر 
حل مشکل مردم است تا رضایت آنان 
حاصل شود . مسئولین ادارات بایستی 
عملکرد خود را به اطالع مردم برسانند 
و ارتباط بین مردم و مسئولین پررنگ تر 

شود تا این رضایت به دست آید .

 بهترین مدیران را در سیرجان داریم 
فرماندار سیرجان در بخشی از سخنان 
مساله  را  ارباب رجوع  تکریم  خود 

بایستی  گفت:  و  دانست  مهمی  بسیار 
نارضایتی  بروز  باعث  که  را  زمینه هایی 
ببریم.  بین  از  می شود  مردم  عمومی 
هیچ مدیری نباید احساس کند که امضا 
طالیی دارد و بایستی به مردم خدمت 

ارائه دهد.  
افزود:  ادامه  در  آبادی  مکی  منصور 
خوشبختانه دشمن در اغتشاشات اخیر 
نتوانست راه به جایی ببرد . این توطئه 
وجود  اسالمی  انقالب  ابتدای  از  ها 
که  دارد  ما  برای  را  پیام  این  و  داشته 
را  مردم  قدر  نظام  کارگزاران  بعنوان 
ها  عرصه  تمامی  در  که  مردمی  بدانیم 
همواره حاضر بودند. خدا را شاکریم که 
در  را  مدیران  بهترین  استان  در سطح 
شهر سیرجان داریم که اکثر آن ها حائز 
و  شده اند  کشوری  و  استانی  برتر  رتبه 
رضایت  برای  را  شرایط  می طلبد  این 
مردم بیش ازپیش فراهم کنند. فرماندار 
مدیران  به  خطاب  پایان  در  سیرجان 
 ، دکتر  عناوین  از  گفت:  شهرستان 
مهندس و .....  در نامه نگاری ها استفاده 
ذهن  کردن  معطوف  به جای  و  نکنیم 
فکر  به  بیشتر  موارد  این  روی  بر  خود 

حل مشکالت مردم باشیم.

نسیم امید: »مصوبه پرداخت بدهی 108 میلیون تومان  شورا به حسابرس«، 
» انتقاد از حفاری های شرکت فاضالب« از موضوعات مهم مطرح شده در 
جلسه چهارشنبه گذشته شورای شهر بود و اسماعیل خواجویی از غایبان 

این جلسه بود.
عزم جدی برای برطرف کردن مشکالت نیست

محمدرضا عرب گویینی عضو شورای شهر در ابتدای جلسه بابیان اینکه 
انگار از طرف شهرداری عزم جدی برای برطرف کردن مشکالت نیست 
گفت: »مردم برای ما رأی دادند که دغدغه آسفالت، فضای سبز و ... را 
نداشته باشند مدتی است که جایگاه های CNG تعطیل است و روزانه 
راننده های تاکسی به شورا مراجعه می کنند که ما در اوج ساعت کاری 
محبوریم در صف گاز بایستیم.« وی ادامه داد: این وضعیت خوبی نیست ما 
در جلسات قبل مکاتبه کردیم که کارهای عمرانی سریع تر انجام شود اما 

این اتفاق نیفتاده است.
فرماندار و نماینده به شهرداری کمک کنند

امین صادقی دیگر عضو شورا پیرامون تعطیلی CNG ها گفت: »فکر 
و  انجام است  بوده که در حال  استاندارد های پمپ ها  می کنم موضوع 
فکر کنم از یکشنبه راه اندازی شوند.« وی در ادامه افزود: بحث درآمدی 
شهرداری شلوغ ترین و پرکارترین است اما باید مسئولین به شهردار کمک 
کنند. در بحث آسفالت 40 میلیارد تومان جذب درآمد داشته اند که برآورد 
این است که به 60 درصد برسانند که فرصتی تا پایان سال نیست. وی بابیان 
این که جبهه ای از آسفالت شروع شده گفت: برنامه شهرداری بر این است 
که خیابان های ولی عصر، فاطمیه و 107 کوچه تا پایان سال آسفالت شود. 

حفاری پروژه فاضالب، دست انداز مردم
مصطفی اسفندیار پور دیگر عضو شورای شهر با انتقاد از پروژه فاضالب 
گفت: امروز نامه به شورا برای اخذ مجوز حفاری 52 کیلومتر داده اند 
که هنوز مشکل حفاری های فاضالب شهرک امام حسین)ع( را کامل 
نکرده اند. وی در ادامه بابیان اینکه پروژه فاضالب دست انداز برای مردم 
درست می کند گفت: این شرکت به صورت منطقه ای این کار را انجام 
نمی دهد و هرروز یک منطقه خیابان حافظ، شهرک امام حسین )ع(، 
بلوار سید جمال را شروع می کنند و هیچ نظارتی از سمت شهرداری بر 

حفاری ها نمی شود. 
ریالی برای حسابرس پرداخت نمی کنیم

اما نامه پرحاشیه بدهی 108 میلیون تومانی شهرداری به حسابرسی پرماجرا 
بود که در صحن علنی شورا مطرح شد. محمدرضا عرب گوئینی پس از 
قرائت این نامه گفت: یک ریال هم به این شرکت پرداخت نمی کنیم در 
حسابرسی 89 تا 92 تعداد 25 صفحه از آن حذف شده است که من آن 25 
صفحه رادارم. زهی خیال باطل فکر کردند می توانند شهرداری، شورا و 

مردم را دور بزنند. 
امین صادقی پیرامون این موضوع گفت: کارفرما شورای شهر بوده نه 
شهرداری، باید هر پرداختی که می شده از کانال شورا باشد نه شهرداری. 
وی ادامه داد: ما دو سال این قدر داد زدیم این شرکت نیامد حسابرسی را 
بدهند. ولی االن در عرض دو روز می خواهند کارها را انجام بدهند. اگر 
شک و شبهه هست به این دلیل است ما باید این موضوع را شفاف سازی 

کنیم. 
محمد عسکری رئیس شورای شهر گفت: در حال حاضر این شرکت 
حسابرسی از سال 89 تا 92 را تحویل داده و سال 93 را برای پرداخت 108 
میلیون تومان نگه داشته است . هرکدام  از اعضا می خواهند یک کپی در 
اختیار آن ها قرار می دهیم که مطالعه کنند چه صحن علنی و چه در جلسات 

کمیسیون ها با حضور تمام اعضاء آن را بررسی می کنیم. 

خبـر

در جلسه شورای اداری شهرستان مطرح شد؛ 

مدیران از عناوین  دکتر  و  مهندس استفاده نکنند

در جلسه شورای شهر پیرامون حسابرسی پرماجرا مطرح شد؛

25 صفحه حسابرسی گم  شده است

 استاندار کرمان با بیان اینکه ایجاد شغل دولتی 
برای مردم و دولت سم است، گفت: تورم نیروی 
بروز  اصلی  عوامل  از  ها  دستگاه  در  انسانی 

بوروکراسی اداری و فساد اداری است. 
علیرضا رزم حسینی استاندار کرمان در جمع نمازگزاران 
به منظور  دولت  گفت:  کرمان  صالحی  آیت ا...  مسجد 
با تأکید بر خوداشتغالی و اشتغال های  توسعه اشتغال 
خرد بیش از یک هزار و 36۰ میلیارد تومان در سال 

جاری اختصاص داده است.
توسعه  برای  تومان  میلیارد   ۵۰۰ اختصاص  به  وی 
روستایی در استان کرمان اشاره و بیان کرد: تسهیالت 
در  خوداشتغالی  توسعه  برای  اختصاص یافته  بانکی 
ساله   6 ۴تا  بازپرداخت  و  درصد  چهار  بهره  با  استان 

است.
پیروزی  اصلی  ستون های  از  را  مردم  حسینی  رزم 
کرد:  تأکید  و  دانست  ایران  اسالمی  انقالب  تداوم  و 

به  نیز  مردم  بگذاریم  میان  در  مردم  با  را  مسائل  اگر 
مسئوالن اعتماد خواهند کرد و در مسیر توسعه همراه 

آن ها خواهند بود.
استاندار کرمان افزود: اشتغال از دغدغه های اصلی مردم 
به ویژه جوانان است و دولت برای رفع این مشکل،زمینه 

خوداشتغالی را توسعه داده است.
وام های  دریافت  برای  جوانان  کرد:  اظهار  وی 
دفتر  نیز  و  فرمانداری ها  به  می توانند  خوداشتغالی 
جذب و حمایت از سرمایه گذاری استان کرمان مراجعه 
ارائه  آمادگی  بانکی،  تسهیالت  این  کنار  در  و  کنند 

آموزش های الزم به کارجویان را نیز داریم.
استاندار کرمان در ادامه با نمازگزاران این مسجد دیدار 
چهره به چهره داشت و به صحبت ها و درخواست های 

آن ها رسیدگی کرد.

استاندار کرمان؛

تورم نیرو در ادارات، عامل فساد اداری است 
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ابالغ وزارت کشور به استانداران؛

 ممنوعیت تصویب عوارض غیرقانونی 
توسط شوراهای شهر و روستا



نسیم امید: برخی نشریات محلی در اقدامی 
هستند  نماینده  حامیان  عمدتاً  که  هماهنگ 
پا را فراتر از نقد گذشته و هویت اصالح طلبان 
سیرجانی را زیر سوال برده و فراموش کرده اند 
که چند سال پیش بزرگ ترشان در مجلس نامه 
برخورد با حضرت آیت ا... هاشمی را امضاء کرده 
بود و این ها نمی توانند دلسوزی برای راه و مشی 

مرحوم آیت ا... هاشمی داشته باشند.

احترام به اختالف نظرها

1 جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پی 
سخنان رئیس جمهور در دیدار با وزیر و 
معاونان وزارت امور اقتصادی هفته گذشته در 
خصوص انتقاد و نقد حاکمان، با صدور بیانیه ای 
ضمن موضع گیری و انتقاد در قبال سخنان وی، 
درباره شبهات مطرح شده در ارتباط با معصومین 
به  ورود  از  مسئوالن  »برخی  کرد:  اعالم  )ع( 
مسایل اعتقادی و تخصصی فکری در اظهارات 
خویش پرهیز کنند و به جای آن تالش خود را به 
مردم  اعتقادی  گرفتاری  و  معیشتی  مشکالت 
روحانی  حسن  حجت االسالم  کنند.«  معطوف 
به عنوان مجتهد در مجلس خبرگان حضور دارند 
و در این جلسه گفته بود: »همه باید انتقاد بشوند 
استثناء نداریم، تمام مسئولین در کشور قابل نقد 

هستند، ما در کشور معصوم نداریم.... « 
البته  تامل است.  قابل  سخنان رئیس جمهور 
را  آن  و همگان  نیست  نقد  قابل  ائمه  عصمت 
قبول داریم ولی نقد به معنای سوال و پرسش 
که از معصوم هم می شود سوال پرسید بالاشکال 
باب  نهج البالغه در  است. حضرت علی )ع( در 
آزادی بیان و انتقاد می فرمایند: » با من چنآن که 
با سرکشان گویند، سخن مگویید و چونآن که با 
تیزخویان کنند از من کناره مجویید و با ظاهر 
را  و شنیدن سخن حق  مدارید  آمیزش  آرایی 
بزرگ  مرا  نخواهم  و  مپندارید  سنگین  من  بر 

انگارید....«

در اینجا دقت کنیم امام از مردم می خواهد تا 
به آنچه می اندیشند به صراحت با وی در میان 
بگذارند با آن که امام معصوم است اما امام وظیفه 
مردم را مناقشه و خیرخواهی حاکم می داند. لذا 
ائمه  ائمه بزرگوار وجود داشته و  نقد در سیره 

هیچ گاه نقد را نهی نکرده اند.
در  گذشته  هفته  رئیس جمهور  همچنین 
نهمین جشنواره بین المللی فارابی بیان کرد: »در 
فضای آزاد و نقد است که عالمه طباطبایی ها 
و  نقد  بدون  علم  و مطهری ها ظهور می کنند. 
فکری  اختالف  نمی کند.  پیشرفت  آرا  تضارب 
و نظری را باید به رسمیت شناخت، به تنوع و 
وحدت  و  فشار  بگذاریم،  احترام  اختالف نظرها 

ماشینی برای انسجام جامعه خطرناک است.« 

امضا علیه هاشمی

و  افراد  برخی  است،  غریبی  حکایت   2
دایه  روزها  این  شهرستان  مطبوعات 
از مادر شده اند که چرا اصالح طلبان  مهربان تر 
سیرجانی برای سالروز فوت آیت ا... هاشمی )ره( 
مراسمی نگرفته اند و به این بهانه هر آنچه دل 
تنگشان می خواست نثار اصالح طلبان کردند. در 
اینکه مرحوم آیت ا... هاشمی شخصیتی بزرگ و 
قابل احترام بوده و هست بر هیچ ایرانی آگاه و 
دلسوز پوشیده نیست و خدمات بسیار زیادی به 
انقالب،  نظام جمهوری اسالمی و کشور کردند و 
با نهضت سازندگی کشور آسیب داده از جنگ را 
جوادی  ا....  آیت  به طوری که  دادند  سروسامان 
آملی هفته گذشته طی پیامی در خصوص وی 
گفت:»کسی که بتواند در حد خودش در حد 
جمع آوری  را  فضائل  همه ی  معمول  و  معقول 

کند، آیت ا... هاشمی رفسنجانی بود.«
هماهنگ  اقدامی  در  محلی  نشریات  برخی 
که عمدتاً نزدیک به نماینده هستند پا را فراتر 
از نقد گذشته و هویت اصالح طلبان سیرجانی 
چند  که  کرده اند  فراموش  برده،  سوال  زیر  را 

سال پیش بزرگ ترشان در مجلس نامه برخورد 
با حضرت آیت ا... هاشمی را امضاء کرده بود و 
این ها نمی توانند دلسوزی برای راه و مشی آیت 
ا... هاشمی داشته باشند و هاشمی که باالتر از 
حضرت امام خمینی )ره( نیست که برای او در 
هیچ شهرستانی مراسم سالگرد گرفته نمی شود 
و مراسم عمدتاً به همان حرم ایشان در تهران 
نشریات سیرجانی در حد  و  است  منوط شده 
توان خود به تکریم و گرامی داشت این شخصیت 

بزرگ پرداختند.

نگاه ابزاری به قدرت

زیر  نشریات  این  مطالب  در  دیگر  نکته   3
اصالح طلب  نامزدهای  بردن  سوال 
پنجمین دوره انتخابات شورای شهر بود و با کنایه 
اصالح طلب  نامزدهای  که  نوشتند  طعنه  و 
سیرجانی رتبه های  شصت به باال را آورده اند؛ در 
نشریات  و  افراد  برخی  اعتقادی  تفاوت  اینجا 
مشخص می شود که برخی هدف از ورود به هر 
انتخابات را پیروزی به هر شکل می دانند و هدف 
وسیله را توجیه می کند سرلوحه کار آن ها است. 
اما فراموش کرده اند که در یک جامعه اسالمی، از 
دیدگاه اعتقادی، مدنی و مسئولیت پذیری ورود 
انتخابات موردبررسی قرار گیرد.  افراد به صحنه 
استفاده از روش های غیرمتعارف ار قبیل حمایت 
نماینده شهر در مجلس از برخی نامزدها، شام، 
نهار، قلیان، قهوه خانه، خریدوفروش رأی و ... امری 
و  اصالح طلبان  و  است  نکوهیده  و  مذموم 
اصولگرایان شهرستان هیچ کدام به این سمت رای 
آوری نرفتند و متأسفانه برخی از اعضاء شورا به 
افراد  برخی  جذب  به  موفق  غیرمتعارف  روش 
بخصوص افراد حاشیه شهر و با تحصیالت کمتر 

شدند که قابل قبول نبوده و ارزش ندارد. 
خیال  نشریات  و  افراد  برخی  است  گفتنی 
آدم  اینکه  یعنی  بودن  فراجناحی  که  می کنند 
در جناح میانه آبدارخانه بنشیند و یک نگاه به 

این  عملکرد  به  نگاهی  یک  جناح،  آن  مواضع 
به  این، یکی  به  بزند، یکی  به آن  جناح.... یکی 
به  یمین، یکی  به  به میخ. یکی  بزند، یک  نعل 
یسار. حال آن که هدف ما با قرائت این نشریات 
نه  است  جناحی«  »فوق  این  و  دارد  فرق  باهم 

»فراجناحی«. 
نگاه ماکیاولیستی به قدرت و سیاست خطرناک 
است و باعث آسیب های فراوان به جامعه می شود 
رانت خواری، ویژه خواری و منفعت طلبی شخصی 
را به نفع عمومی جامعه تغییر می دهد. لذا بهتر 

تغییر  قدرت  به  را  نگاه خود  نشریات  این  است 
دهند و مروج اینگونه افکار هدف وسیله را توجیه 
می کند نشوند چراکه امام علی )ع( در خصوص 
قدرت و حکومت می فرمایند: »حکومت  از آب 
بینی بز یا به تعبیری کفش مستعمل بی ارزش تر 
است مگر اینکه حقی را اجرا و جلو باطلی گرفته 
سالیان  رئیس جمهور  لینکلن  آبراهام  یا  شود.« 
دور آمریکا به معلم پسرش می گوید: »به پسرم 
بیاموزید که در مدرسه بهتر است مردود شود، 

اما با فریب به قبولی نرسد.«

 رئیس بیمارستان امام رضا)ع( به مناسبت روز پرستار:

 کارانه 9 ماه پرستاران پرداخت نشده است

نسیم امید: سالهاست که در کشور ما، روز تولد حضرت زینب )س( 
به نام روز پرستار نامیده و گرامی داشته می شود ولی همیشه پرستاران 
با مشکالت حرفه ای درگیر بوده اند. به مناسبت این روز دکتر محمد 
بختیاری رئیس بیمارستان امام رضا)ع( در گفت وگو با »نسیم امید« 
گفت: تعداد کادر و پرسنل پرستاری این بیمارستان حدود 2۰۰ نفر 
است که 9۰ نفر )۴۵ درصد( از این افراد نیرو طرحی هستند که 
نیروهای طرحی دارای یک سری مشکالت هستند این نیروها به دلیل 
عدم داشتن تجربه کافی دارای مشکالتی هستند ولی بسیار زحمتکش 
دلیل عدم  به  از سوی دیگر  و  بیماران خدمت می کنند  به  و  بوده 

مجوزها نمی توانیم این نیروهای طرحی را استخدام کنیم.
تخت های  بین  استاندارد  عدم  دیگر  مشکل  افزود:  ادامه  در  وی 
بیمارستان و تعداد پرستاران است. تعداد پرستاران نسبت به تخت ها 
کمتر است و در بیمارستان جدید ما دارای تخت های بیشتری هستیم 
ولی نیروی جدید استخدام نشده است، البته این مشکلی است که کل 

بیمارستان های کشور دارند.
با تأکید به پرداخت به موقع حقوق و مزایای پرستاران  بختیاری 
پرداخت  در  ولی  می شود  پرداخت  به روز  پرستاران  حقوق  گفت: 
کارانه )نوعی پرداخت مالی غیر از حقوق می شود که طبق تعریف هر 
شرکتی برحسب میزان سودی که از فروش مازاد و یا تولید خود به 
دست می آورد آن رابین پرسنل تقسیم می کند( پرستاران با مشکل 
برخورد کرده ایم، هم اکنون نزدیک 9 ماه است که کارانه پرستاران 
پرداخت نشده است این کارانه باید توسط شرکت های بیمه ای پرداخت 
فعالیت  که  پرسنلی  همچنین  و  نیست  به روز  مطالباتشان  و  شود 

بیشتری انجام داده اند از سهم مدیریت مبالغی دریافت می کنند.
رئیس بیمارستان امام رضا)ع( مشکل دیگر پرستاران را سختی کار 
و مزایا  بودن حقوق  پایین  برشمرد: شب بیداری، گردش شیفت ها، 

نسبت به سایر کارها است.
بازنشستگی  درخواست  به  مربوط  را  از مشکالت  دیگر  یکی  وی 
درخواست  کار  سختی  خاطر  به  خانم ها  گفت:  و  دانست  خانم ها 
بازنشستگی زیر 2۵ سال دارند، ولی این درخواست به دلیل نداشتن 
امکانات پذیرفته نمی شود چون ما هم اکنون هم با کمبود نیرو باتجربه 

روبرو هستیم.
بختیاری در بخشی دیگر از صحبت هایشان تأکید کردند: سعی ما 
این است که از زحمات این پرسنل در مناسبت های مختلف تقدیر و 

تشکر کنیم تاکمی از خستگی کار آن ها کاسته شود. 
بیمارستان  پرستار  کارآموزان  تعداد  خصوص  در  بختیاری  دکتر 
گفت: هنوز این بیمارستان در خصوص آموزشی شدن موافقت اصولی 
نگرفته است و در حال گرفتن موافقت اصولی در این زمینه هستیم. 
ولی ما هرساله نزدیک به 2۰ کارآموز پرستاری داریم که در سال های 
اول تا چهارم آموزش می بینند و تمامی امکانات بیمارستان زیر نظر 

مربی در اختیار این کار آموزان قرار می گیرد.

3 جامعه
سه گزارش خبری تحلیلی در آیینه هفته؛

دایه مهربان تر از مادر

گفتگو
شنبه 30 دی 1396، شماره 127 ، سال سوم

برخی افراد و نشریات خیال می کنند که فراجناحی بودن یعنی اینکه آدم در 
جناح میانه آبدارخانه بنشیند و یک نگاه به مواضع آن جناح، یک نگاهی به عملکرد 

این جناح.... یکی به آن بزند، یکی به این، یکی به نعل بزند، یک به میخ، یکی به 
یمین، یکی به یسار. حال آن که هدف ما با قرائت این نشریات باهم فرق دارد و این 

»فوق جناحی« است نه »فراجناحی« 

هفته نامه نسیـم امید



جراح مغز و اعصاب ستون 
فقرات فارغ التحصیل دانشگاه 
شیراز، که نزدیک به دو سال 
است در بیمارستان امام رضا 
سخت ترین  انجام  با  )ع( 
اعصاب  و  مغز  جراحی های 
را  همشهری  چندین  جان 
از مرگ و قطع نخاع نجات داده است. سیده مریم 
فالحی ماسوله پزشک جوانی که تقریباً نام تمام 
بیماران  از  باعالقه  و  به خاطر دارد  را  بیمارانشان 
مهمان  هفته  این  که  می زند  حرف  رشته اش  و 
گفت وگوی صفحه سالمت »نسیم امید« بوده است:

 خانم دکتر دلیل انتخاب رشته پزشکی و 
تخصص جراحی مغز و اعصاب چه بوده 

است ؟
من به دلیل عالقه شدیدی که به رشته پزشکی 
و گرایش مغز واعصاب داشتم این رشته را انتخاب 
و ادامه دادم و به توصیه فرد خاصی وارد این رشته 
خوشحال  را  مردم  بتوانم  دارم  دوست  و  نشدم 
کنم. رشته جراحی مغز و اعصاب از سخت ترین 
رشته های تخصصی پزشکی است که تناسبی بین 
میزان کار و کشیک فراوان با درآمدش مثل سایر 

تخصص ها وجود ندارد.
آیا  آمدید  سیرجان  به  طبابت  براي   
انتخاب خودتان بود و یا به شما ابالغ شد؟

قرعه طرح پزشکی من استان کرمان شهرستان 
سیرجان افتاد، االن نیز خوشبختانه نزدیک به دو 
سال است که در بیمارستان امام رضا)ع( مشغول 
به کار هستم و چهار سال دیگر هم در خدمت 

سیرجانی های عزیز خواهم بود.
 آیا از حضور در سیرجان راضی هستید؟

بله. مردم سیرجان مردمی مهربان و خونگرم 
هستند. مردم و همکارانم نسبت به من لطف دارند. 
امکاناتش نسبت به شهرستان بودنش قابل قبول 
است هرروز به تهران پرواز دارد یا امکانات رفاهی 

قابل قبولی دارد. 
 خانم دکتر برخی بیماران در مراجعه به 
درمان  جهت  متخصص  پزشک  نوع 
مردد  سردرد  و  فقرات  ستون  مشکالت 
هستند، درباره بیماری هایی که در حیطه کار 

تخصصی شما قرار می گیرد، برای خوانندگان 
ما بیشتر توضیح می دهید؟

ضربه های  مغز،  تومورهای   
مغزی،  خون ریزی های  مغزی، 
تمامی  در  دیسک  جابه جایی 
قسمت های ستون فقرات، تنگی 
فقرات،  ستون  نخاعی  کانل 
ضربه های مهره ای و آسیب های 
نخاعی و تومور های نخاعی در 
به  الزم  ماست.  کاری  حیطه 
توضیح است که برخی بیماران 
کمر  و  گردن  دیسک  دارای 

گاهی اشتباها به جای مراجعه به 
ما به پزشک ارتوپد مراجعه می کنند که در اصل 
این افراد باید به متخصص جراحی مغز و اعصاب 
مراجعه داشته باشند و با تشخیص بهتر می توانند 

به این بیماران کمک کنند.
تعداد جراحی   دارید، چه  به خاطر  آیا   

تاکنون انجام داده اید؟
نه. تعدادشان خیلی زیاد است

 تقریبا هرروز جراحی دارید؟
بله. روزی بین دو تا سه جراحی دارم البته 

من در ماه فقط 1۵ روز در سیرجان هستم.
در  سخت  بسیار  جراحی  عمل  چند   
داده اید  انجام  سیرجان  بیمارستان های 
شکل  شرایطی  چه  تحت  جراحی ها  این 

گرفت؟
مراکز  مقابل  در  سیرجان  این که  به  توجه  با 
ما  است  برخوردار  کمتری  امکانات  از  استان ها 
داشته  سیرجان  در  را  جراحی ها  این  توانستیم 
باشیم و خیلی از بیمارانم بعد از جراحی از مرگ 

نجات پیدا کردند.
 در خصوص این جراحی ها بیشتر توضیح 

دهید؟
آقای میان سال سیرجانی در اثر تصادف مهره 
گردنش شکسته و در نخاع فرورفته بود، طی یک 
جراحی چندین ساعته توانستیم او را از قطع نخاع 
قطعی نجات بدهیم. مورد دیگر دختر خیلی جوانی 
بود در اثر تصادف از چهاردست وپا فلج شده بود و 
تنها شانه چپش راکمی تکان می داد که او را نیز 

توانستیم از قطع نخاع و فلج قطعی نجات دهیم. 
روزی که این دخترخانم به بیمارستان آمد مهره 
نخاع  در  و  گردن شکسته 
فرورفته و نخاع تقریباً به طور 
روی  بود،  قطع شده  کامل 
این مریض طی دو روز یک 
عمل ۴ ساعته و 3/۵ساعته 
سه  هم اکنون  و  شد  انجام 
این شخص  از جراحی  ماه 
کاماًل  مریض  می گذرد، 
دارد  مدفوع  و  ادرار  کنترل 
و می تواند راه برود. خانواده 
مریض عکس های قبل و بعد 
از جراحی را پیش پزشکان مختلف بردند که به 
تشکر  معالج  پزشک  »از  گفتند:  مریض  خانواده 
این خانم  دادند،  انجام  را  این جراحی  که  کنید 
سیرجانی تقریبا قطع نخاع کامل بوده و نجات این 

خانم در حد معجزه است.«
در  مغزی  تومور  جراحی  تاکنون  آیا   

سیرجان انجام داده اید؟ 
بله. یک مورد تومور خیلی بدخیم که بسیار هم 
بزرگ و بدخیم بود جراحی کردم هم اکنون حال 
دیگر  مورد  یا  است،  خوب  بسیار  بیمار  عمومی 
بیماری که توسط یک جراح تومور در صورتش 
پخش شده بود ولی با چند جراحی موفق شدیم 
بیماری را متوقف کنیم وتومور را برداریم از این 

موارد بسیار زیاد است.
 خانم دکتر امکانات اتاق عمل و امکانات 
را چگونه  و درماني سیرجان  بهداشتي 
راضی  امکانات  از  آیا  می کنید  ارزیابي 

هستید؟
امکانات به نسبت شهرستان بود نسبتا خوب 
داریم،  زیادی  کاستی های  و  کمبودها  اما  است 
االن بیش از یک سال یکی از تجهیزات و ملزومات 
جراحی اعصاب اره برقی )جهت برداشتن استخوان 
سر بیمار( جهت تعمیر رفته و هنوز با پیگیری 
مداوم تعمیرش به نتیجه نرسیده است. در حالی 
لوازم و ملزومات پزشکی از ضروریات است و باعث 

مرگ و یا نجات جان بیماران خواهد شد.
  از روند کار در سیرجان رضایت دارید؟

است.  بیماران  و  مردم  رضایت  من،  رضایت 
ولی درمجموع االن نزدیک به یک سال است که 
بیمارستان معوقات خود را پرداخت نکرده است و 
امیدواریم این معوقات پرداخت شوند تا پزشکان 

جوان انگیزه بیشتری برای ماندن داشته باشند. 
 کار در درمانگاه سالمت چگونه است ؟ 

درمانگاه سالمت یک مکان نسبتا قدیمی 
و بدون سرویس بهداشتی و امکانات اولیه است و 
اصالً شایسته مردم سیرجان نمی باشد و امکانات 
و  بهداشتی  امیدوارم مسئوالن  ندارد،  قابل قبولی 
پزشکی برای این درمانگاه هر چه سریع تر فکری 

کنند.
 بهترین و بدترین خاطره شما از سیرجان ؟

بهترین نجات جان انسان ها که با رضایت و 
سالمت و پای خودشان به مطب می آیند و بدترین 
خاطره رانندگی و آسفالت بد شهر سیرجان است، 
شهر  است.  فاجعه  حد  در  مردم  رانندگی  اینجا 
سیرجان بااین همه ثروت جای بسی تأسف است 
که چنین آسفالتی دارد. اگر پول و ثروت سیرجان 
برای خودش خرج می شد هم اکنون سیرجان جزو 

بهترین شهرهای دنیا بود.

اطالع رسانی: شرکت تعاونی عشایری سیرجان از شرکت هایی 
کنار سایر  وزارت جهاد کشاورزی در  نظارت  است که تحت 
سیرجان   شهرستان  در   61 سال  در  عشایری  امور  ادارات 
راه اندازی و خدمات حمایتی برای عشایر انجام می دهد. این 
شرکت تعاونی کشاورزی در ماه گذشته موفق شد عنوان تعاونی 
برتر و نمونه کشوری را کسب کند و این موفقیت حاصل تالش 
مدیریت و پرسنل این مجموعه بوده است دراین باره با محمد 
خواجویی مدیرعامل این شرکت گفتگویی انجام دادیم که در 

ادامه می خوانید:
 شما به عنوان شرکت تعاونی برتر انتخاب شدید دلیل این 

انتخاب چیست؟ 
شرکت تعاونی عشایری شهرستان سیرجان در کل تعاونی های کشور 
به عنوان  شرکت تعاونی نمونه و برتر انتخاب شده است و علت این انتخاب 
شدن هم خدمات خوبی است که به عشایر ارائه می دهیم. همچنین 
این شرکت تعاونی از سال 61 تا االن همیشه سود داشته و این سود 
رابین عشایر تقسیم کرده و عشایر از این شرکت اطمینان خاطر دارند. 
این عوامل باعث شده که خدمات ما  برجسته تر از سایر تعاونی ها باشد 
و به همین جهت از طریق وزارت جهاد کشاورز ما به عنوان تعاونی برتر و 

نمونه انتخاب شدیم.
  برای قشر عشایر تاکنون چه کارهایی انجام داده اید؟

سرمایه و شغل اصلی عشایر دامداری است و در مرحله اول سعی 
می کنیم در این حوزه خدمات بیشتری را ارائه دهیم و در مرحله بعدی 

در حوزه تأمین نهادهای دامی چند موضوع انجام داده ایم:
1- کارخانه خوراک دام را ایجاد کردیم تا بتوانیم فرهنگ مصرف 
تغذیه دام را از روش سنتی به روش علمی تغییر دهیم 2 - با آن دسته از 
عشایر که بیشتر در حوزه دامداری فعال تر هستند و در بخش کشاورزی 
فعالیت کمتری دارند قرارداد منعقد کردیم که دام هایشان را با وزن پایین 
به بازار عرضه نکنند 3- در بحث صنایع دستی بحث گلیم وجود دارد که 
بیشتر شامل زنان عشایر می شود ما در این مورد مواد اولیه و نقشه ها 
را در اختیارشان قرار می دادیم و بعد از بافت گلیم آن ها را به فروشگاه 
مان در تهران می بریم و از طریق اتحادیه مرکزی این صنایع دستی را به 

فروش می رسانیم.
  چه برنامه ای برای آینده وضعیت عشایر در سیرجان دارید؟

ساختمان جدید شرکت در سه طبقه در حال احداث است. با 
توجه به این که طب جدید دوباره طب سنتی قدیم برگشته و مصرف 

بسته بندی  اخذ مجوز  دنبال  به  است  بیشتر شده  گیاهی  داروهای 
داروهای گیاهی هستیم که در یک طبقه این ساختمان داروهای گیاهی 
را جمع آوری و به فروش برسانیم و با راه اندازی این مجموعه عشایر درآمد 

خوبی نصیبشان شود. 
برنامه بعدی ما در طبقه دیگر ساختمان این است که در زمینه 
صنایع دستی کارگاه تولید گلیم راه اندازی کنیم که آن دسته از زنان 
عشایری که بیشتر در این حوزه فعالیت می کنند هم آموزش ببینند و 
هم آموزش یار برای سایر عشایر بشوند. همچنین در طبقه همکف این 
ساختمان 7 مغازه طراحی شده که محصوالت صنایع دستی، لبنیات و ... 

عشایر را به فروش برسانیم.
شرکت  این  در  شما  فعالیت های  اهم  خواجویی  آقای   

چیست؟
تهیه و توزیع نهادهای دامی، تهیه و توزیع کاالی اساسی، سوخت 

فسیلی، کارگزاری بیمه عشایر و یک سری فعالیت های دیگر.
  چه تعداد عشایر در سیرجان داریم؟

۴2۰۰ هزار خانوار و 18 هزار نفر عضو شرکت تعاونی داریم ولی 
طبق آمار رسمی مرکز آمار 21۰۰ هزار خانوار  و 11۵۰ نفر عشایر در 
سیرجان شناسایی شده است ولی ما برای ۴2۰۰ خانوار خدمات ارائه 
می دهیم. این تفاوت جمعیتی که وجود دارد بیشتر افرادی هستند که 
در حاشیه روستاها ساکن هستند و به شغل عشایری ییالق و قشالق 

مشغول هستند.
 بیمه عشایر به چه صورت است؟

آن تعداد از کسانی که بیمه نبودند را شناسایی کردیم و  از طریق 
کارگزاری صندوق بیمه تامین اجتماعی آن ها را تحت پوشش بیمه 
قراردادیم و تا االن 116۰ خانوار از عشایر سیرجان تحت پوشش بیمه 
اجتماعی قرار دارند و 8۴ نفر از سرپرستان خانوار که بنا به دالیلی فوت 

کردند خانواده آن ها مستمری دریافت می کنند. 
  آیا دام عشایر نیز بیمه است؟

شرکت تعاونی کارگزار بیمه محصوالت کشاورزی است. کسانی 

که رغبت دارند دام خود را بیمه کنند تا در مقابل حوادث تحت پوشش 
قرار بگیرند می توانند به شرکت مراجعه و دام خود را بیمه کنند. 

  در موردبحث سوخت فسیلی در مناطق عشایری چه کاری 
انجام دادید؟ 

اگر شرکت تعاونی نفت یا سلیندر مایع گاز در اختیار عشایر قرار ندهد 
به اجبار از مرتع، جنگل ها برای تأمین پخت وپز و ... استفاده می کنند 
بنابراین شرکت تعاونی به طور گسترده سلیندر مایع گاز و نفت را در 

مناطق عشایری توزیع می کند. 
  آیا تسهیالت هم برای عشایر در نظر گرفته شده است؟

بله،شرکت تعاونی وام های کوتاه مدت از مبلغ 2 تا ۵ میلیون تومان 
را از بانک کشاورزی دریافت می کند و به صورت خرد بین عشایر تقسیم 

می کنیم. 
  بیشتر چه علوفه هایی بین عشایر توزیع می کنید؟ 

جو، سبوس، کنسانتره، ذرت، بیده، گاه، گندم، لوبیا و ... تمام این مواد 
را تامین و توزیع می کنیم. 

 عشایر سیرجان بیشتر در چه مناطقی ساکن 
هستند؟

در مناطق چهار گنبد، کفه مر، کفه خیرآباد و یک سری 
مناطق که صعب عبور هستند.

به چه صورت  مناطق عشایری  به  آب رسانی   
انجام می شود؟

اکثر مناطق عشایری فاقد آب آشامیدنی هستند یا آب 
اما شرکت  ندارد.  وجود  مناطق  در  بهداشتی  آشامیدنی 
شهر  محل  از  تانکر  به صورت  را  آشامیدنی  آب  تعاونی 

سیرجان به مناطق عشایری می
برد.

  وضعیت دام شهرستان چگونه است؟ 
ما تقریباً هزار رأس دام در اختیار عشایر داریم. 

  آیا سیرجان دام به شهرهای دیگری می فرستند؟
بله. کرمان، رفسنجان و منطقه هرمزگان از دام سیرجان استفاده 

می کنند.
  نظارت بهداشتی بروی دام ها به چه صورت است؟ 

شبکه دامپزشکی تمام کارهای واکسیناسیون، بهداشت را کنترل 
می کند و مأموران بهداشت با مأموران اداره عشایری به مناطق محل 

اسکان عشایر می روند و تمام نکات بهداشتی را یادآور می شوند. 
 کارخانه خوراک دام به چه منظور ساخته شده است؟

کارخانه خوراک دام در سنوات گذشته در چاه قلعه به منظور تهیه 
و تولید خوراک دام به صورت متراکم ساخته شده است. این خوراک را 

شرکت تعاونی در بین متقاضیان توزیع می کند.  
  برای تحصیل فرزندان عشایر چه اقدامی کردید؟

که  داریم  عشایری  آموزش وپرورش  به عنوان  یک نهاد  ما 
خوشبختانه یک نمایندگی در سیرجان دارد و در آنجاهایی که نیاز به 

آموزش باشد کارآموزشی را انجام می دهند. 
   در پایان اگر صحبتی دارید بفرمایید؟

مسئولین شهرستان ازجمله فرماندار، نماینده مردم توجه خاصی 
به شرکت عشایری دارند اما ما خواهش می کنیم که همه دستگاه ها 
دولتی که در سیرجان فعالیت دارند به یک شکلی خدماتشان را به 
سمت عشایر ببرند و توجه بیشتری به عشایر داشته باشند چون زندگی 
عشایری پرمخاطره است اگر بارندگی زیاد  یا کم شود زندگی آن ها 

آسیب می بیند برای کار به شهرها نمی آیند. 

دکتر سیده مریم فالحی جراح مغز و اعصاب در گفتگو با »نسیم امید«:

 نجات بیمار چهاردست وپا فلج
   بیش از یک سال دو دستگاه اره برقی اتاق عمل جهت تعمیر رفته است! 

  بدترین خاطره رانندگی و آسفالت بد شهر سیرجان است

محمد خواجویی مدیرعامل شرکت تعاونی عشایری :

کسب تعاونی نمونه و برتر کشوری

29 دی ماه روز ملی هوای پاک؛

قانون هوای پاک، قانون تنفس
دنیا  در  پاک  هواي  روز  سودابه شهبا: 
بدون  روز  ازجمله  مختلف  عناوین  تحت 
کشورهاي  در   ... و  دود  بدون  روز  خودرو، 
ایران  در  است.  شده  نامگذاري  مختلف 
به عنوان  را  روز 29 دی ماه  از سال 137۴ 
روز ملي هواي پاک اعالم شده است. هدف 
از تعیین روزی به عنوان هواي پاک، ایجاد 

حساسیت در بین اقشار مختلف جامعه بوده است به گونه ای که 
عموم مردم در حفظ هوایی که تنفس می کنند، احساس وظیفه 

کنند و در این امر مشارکت کنند.
معموال در روزهای پاییزی و زمستان به دلیل پایداری هوا در 
شهرها، پدیده وارونگی )اینورژن( اتفاق می افتد که باعث محبوس 
شدن  نامطلوب  درنهایت  و  جو  پائین  الیه  در  آالینده ها  شدن 
کیفیت هوا به ویژه برای گروه های حساس جامعه شامل کودکان 
و افراد سالخورده و افرادی که دچار بیماری های تنفسی هستند، 
می شود. در اینجاست که مسئولین به دنبال ارائه راهکار و اتخاذ 
از  یکی  می گردند.  آمده  بوجود  مشکل  با  مقابله  برای  تدابیری 
این راهکارها البته موقت و مقطعی، تعطیلی مدارس در روزهای 
آلوده و نیز هشدار به گروه های حساس جهت عدم خروج از منزل 
می باشد. تا عالوه بر حفظ سالمتی شهروندان خصوصاً کودکان، با 
کنترل ترافیک و کاهش عبور و مرور وسایل نقلیه، اندکی از شدت 

آالینده های موجود در هوا کاسته شود. 
البته ناگفته نماند که برای کنترل معضل آلودگی هوا بایستی به 
فکر اتخاذ و اجرای تدابیری در سطح سیاست های ملی و بر اساس 

الزامات قانونی باشیم.
حفاظت  سازمان  انسانی  محیط زیست  معاون  که  همان طور 
محیط زیست عنوان کرده اند علت اصلی آلودگی هوا سوخت است و 
این برمی گردد به مصرف سوختی که توسط وسایل نقلیه سوزانده 
بایستی استانداردهای این حوزه رعایت کردد. سوخت  می شود، 
موجب ایجاد ذرات معلق در هوا و درنتیجه آلودگی آن می شود. 
مواد معلق موجود در هوا به احتراق ناقص و کیفیت سوخت در 
کالن شهرها مربوط می شود که ارتقای آن باید موردتوجه مسئوالن 
دستگاه های مربوطه قرار گیرد. از طرف دیگر ازآنجاکه بسیاری از 
خودروها نیز قدیمی هستند اگر سوخت مناسبی هم وجود داشته 
باشد، قابلیت کاهش مواد معلق در هوا را ندارند ازاین رو همواره 

شاهد آلودگی هوا هستیم.
در قانون هوای پاک عالوه بر خودروها و استانداردهای مصرف 
سوخت برای این بخش، برای بخش های معدن، صنعت، نیروگاه ها، 
ترمینال ها  فرودگاه ها،  نظامی،  صنایع  کارخانجات،  پتروشیمی، 
و نیز بخش تجاری و خانگی نیز الزاماتی در نظر گرفته شده که 

الزم االجرا می باشند.
آلودگی هوای شهرها  عنوان شد بخش عمده   همان طور که 
شهروندان  تمامی  که  می باشد  موتوری  نقلیه  وسایل  به  مربوط 
در آن دخیل می باشند. در این خصوص استفاده از وسایل نقلیه 
عمومی و غیر موتوری و صرفه جویی در مصرف انرژی، می تواند 
به عنوان راهکارهایی در جهت ایفای نقش شهروندی و انجام وظیفه 

و مسئولیت عمومی در قبال حفظ پاکیزگی هوا، محسوب شود.
*مسئول محیط زیست واحد HSE شهرداری سیرجان

یادداشت

آقای میان سال سیرجانی 
در اثر تصادف مهره گردنش 

شکسته و در نخاع فرو رفته بود، 
طی یک جراحی چندین ساعته 

توانستیم او را از قطع نخاع 
قطعی نجات دهیم.

خانواده خانم مصدوم عکس های قبل و بعد از جراحی را پیش پزشکان 
مختلف بردند که به خانواده مصدوم گفتند: »از پزشک معالج تان تشکر 
کنید، این خانم سیرجانی تقریباً قطع نخاع کامل بوده و نجات جانش در 

حد معجزه است.«

هاجر فتحی زاده

سالمت4 شنبه 30 دی 1396، شماره 127 ، سال سوم

آگهی تحدید اختصاصی 
چون ششدانگ خانه دارای پالک 36 فرعی از 1417 اصلی بمساحت 907/70 متر مربع واقع در 
اراضی کورگاه بخش 38 کرمان مورد تقاضای خانم معصومه نیکویان نیاز به تحدید حدود دارد اعمال 
تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسر نمیباشد لذا حسب درخواست مورخه 96/10/23 مالک 
بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن باستناد تبصره 5 قانون مزبور منتشر و عملیات تحدیدی آن از 
ساعت 8 صبح روز پنجشنبه 96/11/26 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به مالک )مالکین( 
امالک مجاور رقبه مزبور اخطار میگرد که در موعد مقرر در این اعالم در محل وقوع ملک حاضر و در 
صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی بر حدود و حقوق 
ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر طبق ماده 20 قانون حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از تنظیم 
تا به دادگاه صالحه ارسال گردد.  به این اداره اعالم  صورت مجلس تحدیدی اعتراض خود را کتباً 
بدیهی است پس از گذشت مهلت یاد شده هیچ گونه ادعایی مسموع نخواهد بود. تاریخ انتشار: شنبه 

96/10/30 - عباس ملکی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سیرجان

آگهی تحدید اختصاصی 
چون ششدانگ مدرسه دارای پالک 69 فرعی از 774 اصلی بمساحت 8246/12 متر مربع 
واقع در اراضی اسطور بخش 39 کرمان مورد تقاضای آموزش و پرورش نیاز به تحدید حدود 
دارد اعمال تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسر نمیباشد لذا حسب درخواست مورخه 
96/10/13 مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن باستناد تبصره 5 قانون مزبور منتشر و 
عملیات تحدیدی آن از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه 96/11/25 در محل شروع و بعمل خواهد 
آمد. لذا به مالک )مالکین( امالک مجاور رقبه مزبور اخطار میگرد که در موعد مقرر در این اعالم 
در محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام 
و چنانچه کسی بر حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر طبق ماده 20 قانون حداکثر 
ظرف مدت 30 روز پس از تنظیم صورت مجلس تحدیدی اعتراض خود را کتباً به این اداره اعالم تا به 
دادگاه صالحه ارسال گردد. بدیهی است پس از گذشت مهلت یاد شده هیچ گونه ادعایی مسموع نخواهد 

بود. تاریخ انتشار: شنبه 96/10/30 - عباس ملکی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سیرجان

آگهی تحدید اختصاصی 
چون ششدانگ خانه دارای پالک 6069 اصلی به مساحت 261/6 مربع واقع در اراضی نصرت 
آباد بخش 37 کرمان مورد تقاضای آقای اکبر پورفخرآبادی نیاز به تحدید حدود دارد اعمال تبصره 
مالک   96/10/23 مورخه  درخواست  حسب  لذا  نمیباشد  میسر  هم  ثبت  قانون   15 ماده  ذیل 
بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن باستناد تبصره 5 قانون مزبور منتشر و عملیات تحدیدی آن از 
ساعت 8 صبح روز شنبه 96/11/28 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به مالک )مالکین( 
امالک مجاور رقبه مزبور اخطار میگرد که در موعد مقرر در این اعالم در محل وقوع ملک حاضر و در 
صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی بر حدود و حقوق 
ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر طبق ماده 20 قانون حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی اعتراض خود را کتباً به این اداره اعالم تا به دادگاه صالحه ارسال گردد. 
بدیهی است پس از گذشت مهلت یاد شده هیچ گونه ادعایی مسموع نخواهد بود. تاریخ انتشار: 

شنبه 96/10/30 - عباس ملکی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سیرجان

آگهی تحدید اختصاصی 
چون ششدانگ مدرسه دارای پالک 12 فرعی از3650 اصلی بمساحت 2652 متر مربع 
واقع در اراضی خسروانی بخش 36 کرمان مورد تقاضای دولت جمهوری اسالمی ایران به 
نمایندگی اداره آموزش و پرورش سیرجان نیاز به تحدید حدود دارد اعمال تبصره ذیل ماده 
15 قانون ثبت هم میسر نمیباشد لذا حسب درخواست مورخه 96/10/23 مالک بدینوسیله 
آگهی تحدید حدود آن باستناد تبصره 5 قانون مزبور منتشر و عملیات تحدیدی آن از ساعت 8 
صبح روز چهارشنبه 96/12/2 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به مالک )مالکین( امالک 
مجاور رقبه مزبور اخطار میگرد که در موعد مقرر در این اعالم در محل وقوع ملک حاضر و در 
صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی بر حدود 
و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر طبق ماده 20 قانون حداکثر ظرف مدت 30 روز 
پس از تنظیم صورت مجلس تحدیدی اعتراض خود را کتباً به این اداره اعالم تا به دادگاه 
صالحه ارسال گردد. بدیهی است پس از گذشت مهلت یاد شده هیچ گونه ادعایی مسموع 

نخواهد بود. تاریخ انتشار: شنبه 96/10/30 - عباس ملکی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سیرجان

آگهی حصروراثت)شادروان حامد صفی نژاد(
دادخواست  شرح  به  مرید  فرزند  پور  حیدری  حمیرا  وراثت  حصر  رونوشت  خواهان 
گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  کالسه 9609983485800903  به  ثبت شده  تقدیمی 
اقامتگاه دائمی  نژاد در  و چنین توضیح داده که شادروان حامد صفی  نموده  حصر وراثت 
خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن عبارتست از: 1- محمدحسن صفی نژاد ش 
ملی 3130754636 ت ت 1319 پدر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
از  ای  نامه  وصیت  یا  و  دارد  اعتراضی  چنانچه شخصی  تا  گردد  می  آگهی  نوبت  یک  مزبور 
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 حصروراثت)شادروان نساء آقاخانی نژاد(
شرح  به  ولی  فرزند  آبادی  کریم  عسکری  خیرنساء  وراثت  حصر  رونوشت  خواهان 
دادگاه  این  از   9609983485800900 کالسه  به  شده  ثبت  تقدیمی  دادخواست 
آقاخانی  نساء  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست 
نژاد در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن عبارتست از: 1- 
خیرنساء عسکری کریم آبادی فرزند ولی ش ش 4 ت ت 1324 فرزند متوفی. اینک با 
تا چنانچه شخصی  آگهی می گردد  نوبت  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک 
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 
آقای کرامت اسکندرزاده با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 93 
سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 2068 فرعی از 2112 اصلی واقع 
در بخش 35 کرمان بنام آقای کرامت اسکندرزاده ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم 
اصالحی  یک  تبصره  بدستور  لذا  است  گردیده  مفقود  جابجایی  بعلت  که  است  گردیده 
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 میباشد 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 
عباس   -  1396/10/30 انتشار:  تاریخ  باشد.  می  بازداشت  در  پالک  ششدانگ  شد. 

ملکی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
 45 شماره  رسمی  اسناد  دفتر  از  استشهادیه  برگ  دو  ارائه  با  افسری  الهه  خانم 
سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 25 فرعی از 4226 اصلی واقع 
در بخش 36 کرمان بنام خانم الهه افسری ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده 
است که بعلت جابجایی مفقود گردیده است لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120 
انجام  مدعی  تا هر کس  می شود  آگهی  مردم  اطالع  مراتب جهت  ثبت  قانون  نامه  آیین 
تاریخ  از  روز   10 مدت  ظرف  تواند  می  میباشد  خود  نزد  مالکیت  سند  وجود  یا  معامله 
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. ششدانگ پالک در رهن بانک کشاورزی می باشد. تاریخ انتشار: 1396/10/30 - 

عباس ملکی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

هفته نامه نسیـم امید



چگونه با سرمایه کم میلیونر شویم؟
پیشرفت  با  و  امروزه  شکاری:  امین 
سرمایه  وجود  بدون  می توان  تکنولوژی 
هنگفت، کسب وکار موفقی راه اندازی کرد. در 
قرن 21 دیگر زمانی نیست که برای آغاز یک 
کسب وکار و موفقیت درآن کار، یک سرمایه 
هنگفت الزم باشد؛ بی شک مشکالت افزایش 
سرمایه، توجیه قابل قبولی برای عدم تاسیس 

یک کسب وکار نیست.
تغییر طرز فکر

اکثر افراد باور ندارند که بدون پول می شود کسب وکاری برپا کرد. 
آن ها می گویند برای استارت یک کار میلیون ها تومان پول الزم 
است؛ اما یک فرد خالق و با اراده می داند که بدون داشتن پول هم 
می شود رویاهای خود را دنبال کرد. پس اولین گام برای شروع یک 

کسب وکار بدون داشتن پول، تغییر طرز فکر است.
بر یادگیری تمرکز کن

بزرگ ترین سرمایه آدمی دانش است. قدم اول شما باید توجه 
به یادگیری باشد. هدف شما باید یادگرفتن همه چیز باشد؛ ولی 
دقت کنید این مورد با توجه به مسائل بزرگ در شروع کار، متفاوت 
است. این یادگیری ها به شما کمک می کند تا در آینده بتوانید 
دستاوردهای بزرگی داشته باشید. چراکه طبق یک مثل قدیمی اگر 
شما ورشکسته شوید، می توانید شرایط را به قبل بازگردانید، چون 
اگرچه پول شما ازدست رفته ولی شما دانش چگونه بازگرداندن آن 

رادارید.
استفاده از اینترنت 

امروزه حتی تصور زندگی بدون اینترنت هم سخت است. وابسته 
شدن تمامی فعالیت های بشری به اینترنت حکایت از ورود انسان 
به دوران نوین تاریخ است که تاثیر بسیار زیادی در نحوه تفکر 
انسان دارد. به طور مثال شما هم اکنون در حال خواندن این مطلب 
از طریق اینترنت هستید، درصورتی که نیم قرن پیش، امکان به 
دست آوردن این مطالب به این شکل وجود نداشت. ازاین رو شما 

می توانید از این شرایط زمانی بهترین بهره را کسب کنید.
توسعه یک ایده کسب وکار

قدم بعدی برای آغاز یک کسب وکار بدون داشتن پول، داشتن 
و توسعه یک ایده ی خوب است. این ایده باید بتواند یک نیاز را 
برآورده کند و یا بتواند مشکلی را پاسخ دهد و همچنین پتانسیل 
سوددهی خوبی داشته باشد. به طوری که هرکسی آن را می شنود به 

آن عالقه مند شود.
بازاریابی رایگان

 اقدام بعدی شما معرفی محصول و یا خدمات خود به دوستان و 
آشنایان است که این کار مسبب تبلیغ دهان به دهان می شود و شما 
بدون پرداخت هزینه کاربرانی دارید که به مبلغ شما تبدیل شده اند.

 مجانی کار کنید
تاخیر  به  را  پرداختی هایتان  درآمد،  کسب  زمان  تا  باید  شما 
بیاندازید و تا زمانی که پولی برای استخدام یک متخصص ندارید، 
تمام کارها را خودتان انجام دهید. درست است که انجام همه کارها 
زمان زیادی از شما می گیرد ولی بدون هیچ پرداختی کار جلو 
می رود. به طور مثال لری پیج، مارک زاگربرگ و مایکل دل همگی 

برای کسب وکار شخصیشان مجانی کارکرده اند.
*کارشناس ارشد مدیریت
کتابدار کتابخانه عمومی شهید مطهری

سجاد حیدری فرد: حدود یک دهه از طرح مسکن 
کم درآمد  اقشار  مسکن  مشکل  حل  برای  که  مهر 
جامعه راه-اندازی شده می گذرد و این طرح در اکثر 
نحوه  از  گالیه های  و  شد  اجرایی  کشور  استان های 
ساخت و استحکام آن ها در این مدت زیاد بوده است 
که شهرستان ما مستثنا از این قضیه نیست، اما وقوع 
زلزله اخیر غرب کشور و تخریب برخی ساختمان های 
مسکن مهر در سرپل ذهاب و کشته شدن شماری از 
ساکنان آن نشان داد که طرح  مسکن مهر با بی مهری 
و عدم نظارت در اجرا، در برابر تکانه های زلزله بی دوام 
بود و خطرناک است. با توجه به اهمیت این موضوع 
گزارشی از وضعیت مساکن مهر شهرستان تهیه شده 

است که در پی می آید.

  شنیدن صحبت های همسایه
اگرچه این اعتقاد وجود دارد که مخاطرات اجتماعی 
مهر  مسکن  شهرک های  سراغ  به  طوالنی مدت  در 
خواهد آمد، اما اظهارات و ابراز نگرانی ساکنین این 
شهرک ها و گالیه های آنان از فقدان حداقل امکانات 
شهری موردنیاز، نشان می دهد که شاید پروسه ظهور 
پیامدهای منفی مورداشاره آن قدر هم طوالنی نباشد. 
مژگان ملکشاهی از ساکنان مسکن مهرگل گهر از 
دیوارهای ترک خورده می گوید و تصاویر آن ها را به ما 
نشان می دهد و می افزاید: به نظر می رسد که پیمانکار 
کمترین هزینه را در ساخت این خانه ها انجام داده و 
با مصالحی بی کیفیت دیوارها را باالبرده است. دیوارها 
تا  شده  باعث  و  نشدن  عایق کاری   و  هستند  نازک 
صدای بیرون و خانه های مجاور به راحتی شنیده شود 

و درمجموع حریمی برای همسایه ها وجود ندارد.

  بنداز بفروش
همچنین حصاری، یکی دیگر از ساکنان مسکن 
او  نبود زیرساخت ها گالیه می کند.  مهر هم درباره 
تصاویری را از ترک خوردگی دیوار  بلوک های مجاور 
نشان می دهد و می گوید: داخل این دیوارها باید بادبند 
نصب می کردند که دیوارها را داخل هم قفل کند 
ولی این کار را انجام نداده اند. او بابیان اینکه این ها 
ادامه می دهد:  تا بسازبفروش  بفروش هستند  بنداز 
وضعیت غیرقابل تحمل محوطه سازی، پارکینگ نمای 

ساختمآن ها را مشاهده می کنید. 

  تعویض در و پنجره
رضایی یکی دیگر از ساکنین مسکن مهر بابیان 
این که من در این آپارتمان مستاجر هستم، گفت: 
این ساختمان ها مشکل زیاد دارند از مصالح درجه 
سه یا چهاردر آن ها استفاده کردند البته واحدهایی 
که با 6۰ میلیون تومان خریدوفروش می شوند نباید 
توقع کیفیت مناسب از آن ها داشت. وی ادامه داد: 
از همه مهم تر هیچ کدام پله اضطراری و وسایل اطفاء 

حریق ندارند و سال گذشته واحد طبقه پایین ما آتش 
گرفت و تا زمانی آتش نشانی آمد خانه کامل سوخت. 
می کنم  زندگی  که  واحدی  پنجره  و  در  همچنین 
خراب شد و وقتی به تعمیرکار زنگ زدم گفت: وسایل 
ساختمان های مهر اجناسشون خوب نیست و باید 

تعویض کنی قابل تعمیر نیستند. 

  عدم تامین خدمات زیربنایی و روبنایی 

عیسی راهداری کارشناس سازه و ساختمان  بابیان 
بود  بنا  آرمانی  نیت  یک  با  که  مهر  مسکن  اینکه 
مشکالت یک قشر را حل کند طراحی شد اما آنچه 
در عمل شاهد هستیم مشکالت و گرفتاری است 
که صاحبان و متقاضیان با آن مواجه هستند، گفت: 

باوجود مشکالت زیاد مسکن های مهر شاید بتوان 
عدم تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی این واحدها 
دانست  آن ها  ساکنین  برای  مشکل  اصلی ترین  را 
نیاز به حضور و کمک  این خدمات  تأمین  برای  و 
تمامی دستگاه های متولی مانند وزارت کشور، نیرو، 
اجتماعی  رفاه  و  تعاون  کار،  آموزش وپرورش،  نفت، 
است و مشکالت دیگر مثل جانمایی نامناسب، عدم 
نیازسنجی، اجرای نامناسب و مصالح نامرغوب است 

که باعث نارضایتی مالکین آن ها شده.
وی در ادامه افزود: متأسفانه بی توجهی به حفظ 
و درک  منفعت شخصی  به  توجه  و  انسان ها  جان 
پایین از حق وحقوق ساکنین طبقه های باال، از دالیلی 
است که باعث کیفیت پایین این ساخت وسازها و مانع 
از ایجاد و استفاده از پله های اضطراری شده. ضوابط و 
دستورالعمل های سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
برای ساختمان های با حداکثر ارتفاع ساختمان تا 3۰ 
متر دستگاه پله اصلی را به عنوان پله اضطراری مدنظر 
قرار می دهد مشروط به اینکه دستگاه پله از ایستگاه 
مشترک ورودی واحدها و آسانسور در طبقات کاماًل 

جداسازی شود. 

راهداری ترک خوردن دیوارها را بر دو نوع سازه ای 
و غیر سازه ای می داند و می گوید: دلیل ایجادکننده ی 
ترک در ساختمان را می توان به مشکالت نازک کاری، 
وارد شدن بارهای افقی )زلزله و باد(، حرارت،خوردگی 

آرماتور، کیفیت نامناسب ساخت، زود باز کردن قالب، 
عمل آوری نامناسب و ... دانست.

 این کارشناس سازه معتقد است:کیفیت مصالح و 
اجرای مناسب می تواند نتیجه خوبی حاصل کند. اگر 
مصالح نامرغوب باشند و مجری مناسب و یا بالعکس 
نتیجه همان می شود که بعضاً در ساختمان های شهر  
می بینیم که بهره گرفتن از دانش فنی روز و استفاده از 
سطوح باالی تخصصی و پرهیز از سنت گرایی در رفع 
این مشکالت مؤثر است. وی در پایان افزود: اظهارنظر 
در مورد یک سازه نیاز به مطالعات و آزمایشات میدانی 
و  استحکام  به  زمانی  سازه  یک  کالً  دارد.  زیادی 
مقاومت موردنیاز می رسد که طراح با ارائه ی طرحی 
مناسب و مجری باصالحیت و با استفاده از مصالح 

مرغوب در کنار نظارت دقیق ناظر قرار گیرند.

  پیگیری حقوقی ساخت وسازهای مهر
با تغییر دولت و بررسی های میدانی از این پروژه 
بی جهت  گرفته  صورت  انتقادات  شد  مشخص 
نبوده اند و تولید و احداث ساختمان های بی کیفیت 
یا کم کیفیت مسکن مهر در بسیاری از استآن ها 
در  به ناچار  جامعه  مستضعف  قشر  و  افتاده  اتفاق 
این خانه های نه چندان ایمن، مأوا گزیده اند که جا 
دارد دولت، طی یک اقدام ملی، برنامه ریزی دقیق 
توانمند  مهندسین  از  استفاده  با  حساب شده  و 
اعالم  دقیق،  بررسی  میدانی،  بازدید  به  نسبت 
اجرای  ارائه طرح مقاوم سازی،  گزارش کارشناسی، 
اقدام  مهر  پروژه های مسکن  دقیق  نظارت  و  طرح 
به  نسبت  پرونده ها،  حقوقی  بررسی  و ضمن  کند 
احقاق حقوق شهروندان ساکن در این ساختمآن ها 
و  ناظر  مهندسین  برخی  بخصوص  مقصرین  از 
پیمانکاران اقدام کند. قطعا این کار بار مالی فراوانی 
بر دوش دولت خواهد گذاشت، اما بی شک جلوی 

زیان را از هرکجا بگیرد منفعت است!

گزارش »نسیم امید« از وضعیت مسکن مهر سیرجان؛ 

بی مهری مساکن مهر
  عدم نظارت برساخت و ساز پیمانکاران

یادداشت

دلیل ایجادکننده ترک در ساختمان را می توان به مشکالت نازک کاری، وارد شدن بارهای افقی )زلزله و باد(، حرارت 
خوردگی آرماتور، کیفیت نامناسب ساخت، زود باز کردن قالب، عمل آوری نامناسب و ... دانست.
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مسکن  مهر سیرجان



رقابت های کشوری کشتی آزاد نوجوانان
 در سیرجان برگزار شد

»گرامیداشت  نوجوانان  آزاد  کشتی  )اوپن(  عمومی  رقابت های 
جان باختگان کشتی سانچی« در سیرجان هفته گذشته برگزار شد.

 29 و   28 روزهای  کشور  جوانان  آزاد  کشتی  عمومی  رقابت های 
دی ماه در خانه کشتی محمد بنا تهران برگزار شد و محل پذیرش و 

وزن کشی این مسابقات خوابگاه بعثت تهران است.
ترتیب  به  نیز  نوجوانان  آزاد  کشتی  عمومی  رقابت های  همچنین 
روزهای 28 و29 دی ماه در مجموعه ورزشی امام علی )ع( شهرستان 

سیرجان برگزار شد.
این رقابت ها صبح و عصر تا مرحله یک چهارم نهایی به صورت تک 
حذفی برگزار شدند و فرزاد محبی در وزن ۵۵ کیلوگرم مقام اول 

مسابقات کشتی فرنگی کشور )اپن( را بدست آورد.

نفرات برتر کشتی فرنگی نوجوانان کشور
 مشخص شدند

»گرامیداشت  کشور  نوجوانان  فرنگی  کشتی  عمومی  رقابت های 
جان باختگان کشتی سانچی« هفته گذشته در مجموعه ورزشی امام 

علی )ع( شهر سیرجان برگزار شد.
»گرامیداشت  کشور  نوجوانان  فرنگی  کشتی  عمومی  رقابت های 
وزن  بین  دی ماه   26 و   2۵ روزهای  سانچی«  کشتی  جان باختگان 
های ۴۵ تا 11۰ کیلو گرم در مجموعه ورزشی امام علی )ع( شهر 
سیرجان برگزار و رضا حاج قنبری در وزن ۵۵ کیلو گرم  مقام دهم 

کشتی  فرنگی نوجوانان کشور را بدست آورد.

گروه ورزش: کودکان مشغول بازی فوتبال هستند و 
با هر شوتی خاک از زمین بلند می شود و بر سروصورت 
می شوی  وارد  که  بدرآباد  محله  به  می نشیند،  آن ها 
احساس می کنی از شهر جدا افتاده است کوچه ها کثیف، 
پر از آب و کم عرض هستند، درحالی که این منطقه یکی 
از مناطق قدیمی شهر است که شهدای زیادی در راه 
انقالب تقدیم کرده است تا چشم کار می کند از امکانات 

ورزشی و تفریحی در این منطقه خبری نیست:

 محروم از حداقل امکانات ورزشی
را صدا می زند  پسرش  بازمی کند،  را  خانه  زنی درب 
ورزشی  امکانات  از  می شوم  نزدیک  او  به  رضا.  رضا، 
سؤال می کنم. روسری خودش را جلو می کشد و کمی 
دستپاچه جواب می دهد: »پسرم 1۰ ساله است و آرزو 
در  دوستانش  با  عصر  هر  شود  فوتبالیست  روزی  دارد 
این زمین های خاکی فوتبال بازی می کنند.« وی ادامه 
می دهد: انگارنه انگار این قسمت از شهر جزو شهر است، 
مجبورم  و  می آید  خانه  به  خاکی  بالباس های  هرروز 
فوتبال  زمین  یک  محله  این  بشورم  را  لباس هایش 

درست وحسابی ندارد.
از  او  است  متفاوت  کمی  مادرش  با  نظرش  رضا 
یک  »بدرآباد  می برد:  لذت  دوستانش  با  کردن  بازی 
زمین فوتبال چمن مصنوعی دارد که در شورای سوم 
ساخته شده است اما شلوغ است و جوابگوی جوانان این 
محله نیست. دوست دارم هر عصر با دوستانم در اینجا 
فوتبال بازی کنم و قرار همیشگی ما یک ساعت بعد از 
زمین بازی  از  آن طرف تر  است.« کمی  مدارس  تعطیلی 
چند تپه خاکی است که دو کودک از تپه ها باال و پایین 

می شوند.

 در آرزوی ورزش کردن هستم
مریم یکی دیگر از اهالی بدرآباد است: »من آرزو دارم 
ورزش کنم، اینجا نه سالن ورزشی برای بانوان است نه در 
خیابان می شود پیاده روی کرد، انگارنه انگار این قسمت از 

شهر هم حق وحقوقی دارند. پارک 
بانوان هم از این منطقه خیلی دور 
خیلی  آنجا  به  رفت وآمد  و  است 
ورزش  آرزوی  در  من  و  سخت 

کردن هستم.«
ادامه  در  مریم  همسر  علی 
کمبود  از  همسرش  صحبت های 
»البته  است:  ناراضی  امکانات 
اینجا امکانات ورزشی برای آقایان 
ورزشی  زمین  نه  نیست.  نیز 

درست وحسابی نه سالن ورزشی. اینجا جوانان به خاطر 
کمبود ورزشی به سمت تفریحات غیرسالم گرایش پیدا 
می کنند و باید مسئوالن ورزشی برای این قسمت از شهر 

فکر کنند.« 

 برای ورزش تمام نقاط شهر برنامه داریم
جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس  محمدی،  گل  ناصر 
و  مناطق حاشیه  ورزشی  درباره کمبودهای  شهرستان 
بدرآباد می گوید: »من نزدیک به چهار ماه بیشتر نیست 
در این قسمت مشغول به کارشده ام و بهتر است در این 

خصوص اطالعات را از مدیران قبلی بگیرید.«
ما  می گوید:  اداره  این  آتی  برنامه های  مورد  در  وی 
را  شهر  مختلف  نقاط  کمبودهای  و  مشکالت  تمامی 
بررسی کردیم و در یک نشست مطبوعاتی برنامه های 
تمام  برای ورزش  ما  اعالم خواهد شد  راهکارها  و  آتی 

نقاط شهر برنامه داریم.

 نشاط روحی با ورزش

ورزش تاثیر به سزایی در سالمت روح و جسم افراد 
دارد به طوری که کسانی ورزش می کنند می توانند بیش 
از دیگران در صحت و سالمت به سر برند. اوقات فراغت 
دانش آموزان و مردم که باید به بهترین نحو پر شود و 
یکی از بهترین شیوه های پر کردن اوقات به نحو مطلوب 
اشتغال در رشته ورزشی موردعالقه و متناسب با شرایط 
فردی است. جهت تشویق افراد جامعه به انجام حرکات 
ورزشی باید امکانات الزم فراهم شود که این امر باعث 
پویایی و نشاط در جامعه می شود. بنابراین وقتی جسم با 
ورزش تقویت شود این امر سبب افزایش روحیه شادی و 

درنتیجه قوت و سالمت روح می شود.
 بنابراین به راحتی نمی توان از کنار این مقوله گذشت 
و نباید نبود امکانات ورزشی در منطقه بدرآباد را نادیده 
از عوامل موفقیت ورزشکاران جا و  گرفت چراکه یکی 
است  ورزش  فراگیری  و  تمرین  جهت  مناسب  مکان 
درحالی که اهالی بدرآباد به علت نبود مکان مناسب و 
کمبود امکانات مجبور به حذف ورزش از زندگی خود 

شده اند. 

چراغ ورزش »بدرآباد« خاموش است

سیرجان جز سه شهر برتر در اسکیت استان
استان  اسکیت  در ورزش  برتر  از شهرستان های   مراسمی  طبق 

تجلیل شد.
ایران، مدیرکل،  با حضور رئیس فدراسیون اسکیت  مراسمی که 
معاونین و مدیران ستادی اداره کل ورزش و جوانان، کلیه اعضای 
برگزار  اسکیت شهرستان ها  هیأت  رؤسای  و  استان  اسکیت  هیات 
گردید از 3 هیات برتر کرمان، سیرجان و زرند که به ترتیب توسط 
آقایان مسعود رحیم پور، شهرام رادفر و احمد ایزدی اداره می شدند 

تجلیل شد.
امر داشتن  با توجه به سازماندهي باشگاه های خود در  سیرجان 
مجوز فعالیت، اعزام به دوره های مدرسي، داوري، مربیگري، اعزام تیم 
به مسابقات جایزه  بزرگ کشور، لیگ اسکیت سرعت کشور، داشتن 
داور در امر قضاوت در رقابت های استاني و کشوري، حضور حداکثري 
امر بیمه ورزشي هنر جویان و  در رقابت های جشنواره ای  استان، 
پیگیری های ساخت بزرگ ترین و تنها پیست اسکیت استاندارد در 
استان کرمان توانست جزوه سه شهرستان برتر شود. گفتنی است 
سیرجان براي دومین سال عنوان هئیت برتر استان را کسب می کند.

آبها از آسیاب افتاد؛ مقصر که بود؟
تیتر ورزشی: چند هفته ای از دیدار جنجالی گل گهر و خونه به 
خونه بابل میگذرد. دیداری که آبستن حوادث و اتفاقات ناگوار زیادی 
برای باشگاه گل گهر، هیات فوتبال، شهرستان سیرجان و حتی لیگ 

دسته اول کشور بود.
اتفاقی که نباید می افتاد ، افتاد و  فوتبال سیرجان و گل گهر برای 

مدتی نقل محافل شد و سوژه جک و طنز جامعه.
آبروریزی فوتبال در حد بین المللی + محرومیت گل گهر از میزبانی 
برای دو مسابقه حساس و سرنوشت ساز برابر نساجی مازندران و مس 
کرمان + محرومیت مادام العمر حسن بدخشان رییس هیات فوتبال 
) گفته میشود موضوع در حال حل شدن است( + محرومیت یک 
ساله رضا فتح آبادی سرپرست تیم گل گهر + محرومیت مادام العمر 
علی گویینی از هرگونه فعالیت فوتبالی + فرو رفتن باشگاه و مشخصا 
فوتبال گل گهر در حاشیه  + از دست دادن شانس صعود به لیگ 
برتر + بی اعتباری فوتبال سیرجان در سطح کشور و... کمترین هزینه 

هایی بود که از یک ندانم کاری نصیب سیرجان و گل گهر شد.
حاال که آبها از آسیاب افتاده میتوان پرسید که علت این اتفاق و 

هزینه های سنگین بعد از آن چه بود؟ 
آیا مشکل از هیات فوتبال سیرجان یا باشگاه گل گهر بود یا دست 

های پشت پرده دیگری در کار بود؟
آیا اگر این اتفاق کوچک اولیه در هر شهری به جز سیرجان می 
افتاد تا این حد بزرگنمایی میشد یا فقط فوتبال سیرجان و گل گهر 
است که به دلیل نداشتن نفوذ و البی کافی در فدراسیون فوتبال و 

سازمان لیگ باید چنین تاوان سنگینی بدهد؟
شاید اگر فوتبال سیرجان به اندازه کافی در فدراسیون فوتبال نفوذ 
داشت یا مسوولین شهرستان و استان نگاه مهربانانه تری به فوتبال ، 
گل گهر و سیرجان داشتند به جای سپید رود رشت این گل گهر بود 

که در لیگ برتر حضور داشت.
نشان به آن نشان که در هفته های پایانی لیگ سال گذشته ، 
استاندار گیالن به دیدار وزیر ورزش رفت و خواستار حمایت بیشتر 
فدراسیون فوتبال از فوتبال گیالن و سپید رود رشت شد و اتفاقا 
سپیدرود با پنالتی اشتباه داور در دقیقه 88 به لیگ برتر صعود کرد...

خبـرگزارش »نسیم امید« از امکانات ورزشی محله بدرآباد؛

خبـر
ورزش6 هفته نامه نسیـم امیدشنبه 23 دی 1396، شماره 126 ، سال سوم



لزوم  از  استان  عمومی  امنیت  پلیس  رئیس 
براي  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  تاییدیه 
براي  کسب  محل  نام  اعالم  و  تابلو  نصب 

متقاضیان پروانه کار خبر داد.
گفت:  استان  عمومی  امنیت  پلیس  رئیس 
از  جلوگیری  جهت  کسب  پروانه ی  متقاضیان 
هرگونه ضرر و زیان قبل از نصب تابلو بایستی 
اداره  از  را  خود  کسب  وکار  محل  نام  تأییدیه  
از  را  نهایی  تأییدیه  ارشاد اسالمی و  فرهنگ و 
کنند.  دریافت  عمومی  اماکن  بر  نظارت  اداره 
سرهنگ محمدرضا پرواز قرار گرفتن واحدهای 
صنفی و اماکن عمومی در اماکن دارای کاربری 
به منظور  افزود:  و  دانست  ممنوع  را  مسکونی 
از  بایستی  متصدیان  سرقت،  از  پیش گیری 
استاندارد  قفل های  و  ضدسرقت  درب های 
در  فعالیت  مجوز  نصب  وی،  کنند.  استفاده 

حضور  و  مراجعان  برای  رؤیت  قابل  محلی 
وی  قانونی  مباشر  یا  و  کسب  پروانه ی  صاحب 
در تمامی ساعات فعالیت واحد صنفی را الزامی 
دانست. این مقام مسئول از متقاضیان دریافت 
اقدامی  هرگونه  از  قبل  خواست  کسب  جواز 
اداره  این خصوص به مرجع صدور مجوز و  در 
نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی 

استان واقع در خیابان معلم مراجعه کنند.

در پی واژگونی خودروی سواری پژو پارس در محور سیرجان - 
بافت هفته گذشته یک نفر کشته و دو نفر مجروح شدند.

 روابط عمومی اورژانس 11۵ شهرستان به نسیم امید گفت: با 
اعالم این که یک پژو پارس در محور 2۵ جاده سیرجان بلورد 
واژگون شده است مأموران اورژانس به محل حادثه اعزام شدند که 
این واژگونی موجب مرگ راننده خودرو شد. مهدی باسفهرجانی 
در ادامه افزود: این اتفاق در کیلومتر 3۰ محور سیرجان به بافت  
افتاد که دو سرنشین این خودرو زخمی و به بیمارستان منتقل 

شدند که حال یکی از آنان وخیم گزارش شده است.

رفع تصرف از 6 هکتار اراضی سیرجان
شش هکتار از اراضی کشاورزی که تغییر کاربری غیر قانونی 
داشتند در روستای کران بخش پاریز از چنگال متصرفان آزاد 
و حصارکشی و ساخت و ساز آنان  هفته گذشته تخریب شد.

مسئول امور اراضی جهاد کشاورزی شهرستان با اعالم این 
خبر گفت : شش هکتار از اراضی کشاورزی که تغییر کاربری 
از چنگال  پاریز  کران بخش  روستای  در  داشتند  قانونی  غیر 
متصرفان آزاد و حصارکشی و ساخت و ساز آنان تخریب شد. 
رحیمی افزود: سودجویان متعرض به اراضی کشاورزی، قصد 
ساخت و ساز و فروش این اراضی به افراد سودجو را داشتند 
که ناکام شدند. وی گفت : هرگونه تغییر کابری وتصرف اراضی 
کشاورزی جرم بوده و متصرفان نه تنها سودی نمی برند بلکه 

ضرر و زیان هم می کنند.

کشف محموله 3/5 تنی شیرین بیان 
فرمانده پاسگاه ویژه منابع طبیعی شهرستان از کشف محموله 

3/۵ تنی ریشه شیرین بیان در هفته گذشته خبر داد.
حامد محیاپور با اعالم این خبر گفت: ماموران مراقبت منابع 
یک  به  سرخ  خانه  گدار  درمنطقه  زنی  گشت  حین  طبیعی 
کامیون حمل ریشه شیرین بیان قاچاق برخورد می کنند و آن 
را متوقف می کنند. وی در ادامه افزود: این محموله 3/۵ تنی 
وزن داشته است و به قصد حمل به شیراز بوده است و یک 
نفر در این ماموریت دستگیر شد.  فرمانده پاسگاه ویژه منابع 
طبیعی در پایان افزود: ماموران گشت مراقبت ما در منطقه 
حضور دارند و با هرگونه برداشت غیر مجاز ریشه شیرین بیان 

برخورد می کنند.

تحویل عقاب مجروح
 به اداره محیط زیست سیرجان

کوهنوردی  گروه  سوی  از  آسیب دیده  بزرگ  عقاب  یک 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد سیرجان و دوستداران طبیعت در 
کوه های اطراف سیرجان مشاهده و به اداره محیط زیست این 

شهرستان تحویل شد.
به گزارش آنا،  گروه کوهنوردی دانشگاه آزاد اسالمی سیرجان 
طبق برنامه همیشگی خود به کوه های اطراف سیرجان عزیمت 
کرد و هنگام کوهپیمایی با این پرنده مجروح روبه رو شدند و 

آن را تحویل اداره محیط زیست سیرجان دادند.
محیط زیست  حفاظت  اداره  رئیس  علیرضایی  مهندس 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  کوهنوردی  گروه  از  تشکر  با  سیرجان 
»این  گفت:  دراین باره  محیط زیست  دوستداران  و  سیرجان 
پرندگان حمایت شده  زمره  در  و  نوع سارگپه  از  عقاب  پرنده 

سازمان حفاظت محیط زیست است.
اداره محیط زیست شهرستان  افزود: »عقاب مجروح در  وی 
سیرجان تحت مداوا و تغذیه قرار می گیرد و پس از حصول 
اطمینان از سالمتی کامل، این پرنده زیبا و ارزشمند با حضور 
کوهنوردان دانشگاه آزاد اسالمی سیرجان در زیستگاه طبیعی 

خود رهاسازی خواهد شد.»
اعضای گروه کوهنوردی دانشگاه آزاد اسالمی سیرجان نیز 
از رئیس اداره محیط زیست سیرجان به دلیل همکاری با این 

گروه تشکر و قدردانی کردند.

جاده اسطور تا پل خیرآباد بسیار خطرناک است 

با توجه به عبور اینجانب  پس از مدتی از جاده )سیرجان-بافت( امروز 
با صحنه های تاسف بار جاده ای )حد و فاصل اسطور تا پل خیرآباد( 
مواجه شدم الزم دانستم این وضعیت را به اطالع شما صاحب قلم های 

عرصه رسانه و ارتباطات  شهرستان سیرجان برسانم .
تصاویر پیوستی در ذیل از جاده فوق الذکر میباشد که بهمراه نظرات، 

نقل قول  راننده ها و چند تن از مردم محلی در این منطقه میباشد.
اول از وضعیت پیش آمده برای خودم در این جاده ) ترکیدن الستیک 
جلو ماشین که خالصه به کناره جاده و تعویض آن بسنده کردم و 
خواستم به راهم ادامه بدهم در ذهنم خطور کرد، مسئولم از وضعیت 
جاده فوق تصویر و به مسئولین شهرستان بفرستم که خالصه از اتفاق 

افتاده برای خودم بگذریم.
 با صحنه های جالب و تاسف باری روبرو شدم که در تصاویر پیوستی 

مشاهده میکنید
شروع عکس برداری :

انحراف پراید از جاده ، کلی گله و شکایت راننده پراید از مسئولین 
شهرستان نسبت به وضعیت جاده 

تصویری جالبتر که انگار فقط بنده از روی جاده به اصطالح آسفالت 
عبور میکردم همه حاشیه های خاکی و خطرناکتر را با سرعتهای باال و 

کم ترجیح داده بودند . 
اما جالبتر از آن راننده ماشین سمند که ظاهرا از اهالی روستاهای 
همجوار بود و بنده را شناخت  توقف کرد و شباهاتی در انتقادش با فرد 
قبلی میگوید ما دیگه می دونیم مسئولین امر اهمیت به این حد و فاصل 
1۰ کیلومتری که در مرز سیرجان منتهی به حوزه شهرستان بافت ) 

اسطور تا پل خیرآباد( که جزء حوزه سیرجان است نمیدهند .
ما)چوب لب مرز بودن بافت را میخوریم(

کشاورز  حاضر در این حوالی: از شاهد بودن اتفاقات روزانه در این 
محل مثال زد ) انحراف از جاده در سرعت بیش از 2۰کیلومتر ، شاکی 
ترکیدگی   ، وفنر  ، شکستن کمک  از خرابیهای جلوبندی  ها  راننده 

الستیک که برای بنده پیش آمد و...( 
جالب جاده اصلی سرعت 2۰کیلومتر 

مردم محلی میگویند کاش امسال سد اسطور دوباره پر از آب میشد 
یا حداقل فصل بهار سر می رسید با توجه خوش آب و هوا بودن منطقه  
مسئولین گذری از این مسیر میکردند تا شاید به ماشینهای خودشان  با 
مواجه شدن هزینه های گزاف لوازم یدکی  به اصالح مسیر فکر میکردند.
یا نگاهی به جاده روکش شده حوزه بافت از پل خیرآباد به طرف 

شهرستان بافت می انداختند تا فکری به حال این وضعیت میکردند.
موسی نژادعبدا...

مرد سیرجانی که در شبکه اجتماعی تلگرام اقدام به 
توهین، تهدید و فحاشی علیه با جناق خود و خانواده او 

کرده بود، دستگیر شد.
فرمانده انتظامی شهرستان با اعالم این خبر گفت: در 
پی شکایت فردی به پلیس فتای شهرستان مبنی بر 
توهین، فحاشی و تهدید خود و خانواده اش در شبکه 
اجتماعی تلگرام، موضوع در دستورکار پلیس فتا قرار 
پی  با  افزود:  نژاد  ایران  رضا  محمد  سرهنگ  گرفت. 
جویی های پلیس فتا مشخص شد که سیم کارت بی 
نام و نشانی است و طی پیگیری فنی پلیس فتا مشخص 

شد که سیم کارت مطعلق به با جناق فرد که در 
شهرهای مجاور شهرستان زندگی می کند است و 
باجناق فرد عامل توهین، فحاشی و تهدید علیه فرد 
شاکی و خانواده او در شبکه اجتماعی بوده است و 
متهم با هماهنگی مقام قضایی به پلیس فتا احضار 
شد. ایران نژاد ادامه داد: متهم در اظهارات خود بیان 
داشت پیام های ارسال شده در شبکه تلگرام توسط 
خودم ارسال شده است و دلیل کارش را خصومت 

شخصی و حسادت نسبت به باجناقش بوده است.
نیز  شهرستان  فتای  پلیس  رئیس  پور  صفی  مرتضی 

بیان داشت: فضای مجازی جایی برای تسویه حساب 
شخصی نیست و فحاشی، تهدید و توهین در فضای 

مجازی جرم است.

تجارت امروز؛ چند سال قبل وقوع سرقت های متعدد 
و  رضوی  خراسان  استان  شهرهای  برخی  اطراف  در 
جنوبی، درحالی آغاز شد که فرد یا افراد ناشناسی با 
تخریب شبانه در و دیوار منازل روستایی، گوسفندان 

اهالی روستا را به سرقت می بردند.
شکایت  براساس  همچنین  انتظامی  ماموران  بررسی 
شاکیان، نشان می داد هر باری که دزد یا دزدان به آغل 
گوسفندان دستبرد می زنند تعداد زیادی از گوسفندان 
به سرقت می رود. در نهایت ماموران انتظامی به سرنخ 
هایی رسیدند که نشان می داد جوان 28 ساله ای ، 
عامل اصلی سرقت های مذکور است بنابراین، وی در 

یک عملیات هماهنگ و با کسب مجوزهای قضایی در 
سال 139۰ دستگیر شد و مورد بازجویی قرار گرفت. 
و  پرونده  محتویات  به  توجه  با  کیفری  دادگاه  قاضی 

بررسی دقیق همه جوانب سرقت های مذکور، رای به 
»قطع ید« و همچنین ردمال داد اما این رای با اعتراض 
متهم، در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان خراسان 
رضوی مورد رسیدگی دوباره قرار گرفت ولی قضات با 
تجربه دادگاه تجدیدنظر نیز با توجه به اسناد ودالیل 
محکمه پسند، رای این پرونده را مطابق با موازین شرعی 
و قانونی دانستند وحکم صادره را تایید کردند. این حکم 
با نظارت قضات اجرای احکام، در محل زندان مرکزی 
مشهد به اجرا درآمد و دست سارقی که هم اکنون 3۴ 

ساله است زیر »گیوتین« قرار گرفت و قطع شد.

حوادث

فحاشی و تهدید باجناق از طریق تلگرام 

دست دزد گوسفندان زیر گیوتین

نامه وارده
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کشته و زخمی شدن 3 نفر بر اثر 
واژگونی خودرو  هشدار پلیس به متقاضیان پروانه ی کسب



* یک قاضی در سیرجان حکمی عجیب داده طرف دو رأس کل وحشی را 
کشته و حاال قاضی گفته دو سال هر فصل سری به اداره محیط زیست بزند و 
کاری انجام دهد یعنی حکم کشکی در دو سال 8 بار برود اداره محیط زیست! 
واقعا این احکام در قوانین وجود دارد یا احکامی من درآوردی است و جای 
تاسف است ... قاضی محترم متخلف خوب زندان نرود ولی جریمه کردن 
اشکال ندارد جریمه اش کن تا درس عبرتی برای کشندگان حیوانات مظلوم 

باشد.0728
بود  آنجا  که  خانمی  کردم  مراجعه  تزریقاتش  قسمت  بهبود  درمانگاه   *
چرک خشک کن  آمپول  و  سرم  کاغذ  روی  مراجعین  برای  همین طوری 
می نوشت و مردم از همان داروخانه تهیه و تزریق می کردند بدون ویزیت 
پزشک! نظارت دانشکده پزشکی چکار می کند در خواب خرگوشی به سر 

می برد؟ 9206
* سالم،آیاکسی توشهرما جوابگو هست که چرادرحالی جونهای شهرمون 
بیکار هستند، از آموزش وپرورش تا جهاد نصرتا گل گهر و حتی روسای 
بعضی ادارات باید از شهرستان دیگر تشریف بیارن برای ما سیرجونی ها ارائه 

خدمات بدهند. 3691
منطقه دو و  از زحمات و تالش های شهردار محترم  بدین وسیله  * سالم، 
مدیریت و پرسنل زحمتکش شرکت خدماتی سامانده کویربابت حمل به موقع 

زباله ها و نظافت خیابان غفاری صمیمانه قدردانی می کنم.خدا قوت.4179
* سالم، مدتی است که بنرهای تبلیغاتی نمایشگاه کتابی با تخفیف 50 درصد 
توسط اداره تعاون وکارسیرجان در سطح شهر نصب شده درحالی که عمال 
نه نمایشگاهی در محل موردنظر)هیئت ثاراله( برگزارشده و نه شماره تلفن 

مدیریت آن جواب می دهد. 4179
  * سالم، بدین وسیله ازابتکاروخالقیت مدیران پرتالش و کارکنان پرانرژی 
نشریه وزین ومردمی نسیم امید بابت پیگیری مسائل اجتماعی و درج مطالب 

دینی و قرآنی صمیمانه قدردانی می کنم. برقرار باشید و پایدار.4179
* کودکان امروز سنگین وزن تر از کودکان قدیمی اند و این برای سالمت 
با سایر کودکان،  مقایسه  است. کودکان چاق، در  و شادابی آن ها مقصر 
اعتمادبه نفس کمتری دارند و افسرده تر هستند. اگر کودکان سرگرمی های 
پرتحرک خارج از خانه را جانشین فعالیت های کم تحرکی خانگی کنند 
و  است، غذاهای سالم  ارزش غذایی  فاقد  آماده ای که  به جای غذاهای  و 
طبیعی بخورند، شادتر و سالم تر خواهند بود. بازی با سایر کودکان، قدرت 
خالقیت کودکتان را تقویت می کند و مهارت های اجتماعی را به او می آموزد. 
آپارتمان های نقلی امروز حیاط ندارند ولی با کتاب و وسایلی که توی هر 
خانه ای هست، می شود ورزش کرد. خمیدگی پشت، ضعف عضالت، چاقی، 
دیابت و...، همه و همه، نتیجه کم تحرکی است که در سال های اخیر، به دلیل 
کوچک بودن محیط زندگی، نبود فضای مناسب و ورزش، گرایش بی رویه 
بچه ها به استفاده از بازی های رایانه ای، نشستن پای برنامه های تلویزیونی و...، 
ایجاد و به دلیل ناآگاهی والدین، تشدید شده است. هرچند قرار نیست همه 
بچه ها، ورزشکار حرفه ای باشند و نباید چنین انتظاری از آن ها داشت، ولی 
عادت دادن بچه ها به دلیل داشتن تحرک و فعالیت بدنی متوسط، ضامن 
سالمت آن ها در بزرگ سالی و ارتقای سطح سالمت در جامعه خواهد بود. 
چراکه فعالیت های بیرون از خانه تحرک بیشتر، استفاده از هوای آزاد و نور 
خورشید را برای کودک و والدین به همراه دارد. بازی در حیاط نیز این مزیت 

را دارد و برای سالمت جسمی، روانی و عاطفی کودک مفید است.
 فرح ناصری

ویژه

احداث مجتمع گردشگری در کفه نمک
هدف  با  گفت:  مرکزی  بخشدار  عماد،  منصور  امید:  نسیم 
کفه  درمانی  و  تفریحی  گردشگری،  ظرفیتهای  از  استفاده 
نمک با مشارکت بخش خصوصی مجتمع فرهنگی، تفریحی، 
گردشگری و اقامتی در ابتدای کفه نمک )محل کوره هوفمان 

حجت آباد( احداث می گردد. وی در ادامه افزود: مجموعه نمک درمانی نیز در محل 
کمپ کفه نمک احداث خواهد گردید و همچنین به منظور حفظ آثار و ابنیه کوره 
هوفمان حجت آباد و نشان دادن چگونگی عملکرد آن به نسلهای آینده توسط دهیاری 

دودکش و سایر ابنیه باقی مانده را بازسازی، مرمت و حفظ خواهدکرد.

ممانعت حراست فرمانداری در تهیه عکس خبرنگار نسیم امید
نسیم امید: خبرنگار هفته نامه » نسیم امید« جهت تهیه گزارش و 
عکس از مشکالت مراجعین به فرمانداری دوشنبه هفته گذشته 
به فرمانداری ویژه مراجعه؛ که در حین تهیه گزارش و گرفتن 
عکس از مردم عادی، حراست فرمانداری مانع از تهیه عکس 
گردید و با گرفتن دوربین خبرنگار نشریه، تمام عکس های گرفته شده را از حافظه 
دوربین پاک کرد. گفتنی است این اقدامات در حالی صورت می گیرد که قانون 
ابالغ شده  ادارات  به  و  تصویب  مردم  به  حتی  مدیران  پاسخگویی  و  شفاف سازی 
است و دوشنبه ها جلسه مالقات عمومی فرماندار، جهت حل مشکالت مردم تشکیل 

می شود.

آمار باالی طالق بین تحصیل کردگان
ایسنا: علی زرافشان، معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش 
و پرورش با اشاره به اینکه تحصیل علم زمانی خوب است 
که فرد را برای بهتر زندگی کردن سوق دهد، اضافه کرد: 
اگر دانش آموزانی پرورش داده شوند که در زندگی فردی 

و اجتماعی مفید باشند، می توان ادعای موفق عمل کردن آموزش و پرورش را 
داشت وگرنه پرورش عالمانی که توان زندگی کردن ندارند که هنر نیست. وی 
با اشاره به آمار باالی طالق در بین تحصیل کردگان، گفت: آمارهای اینچنینی 
نشان می دهد که آموزش و پرورش نتوانسته موفق عمل کند و افرادی را تعلیم 

داده که حتی توانایی تفاهم کردن را هم ندارند.

بیمه صنعت گران صنایع دستی 
نسیم امید: نبی ا... جعفری زاده، رئیس اداره میراث فرهنگی 
سیرجان گفت: تمامی صنعت گران و هنرمندان در رشته 
های مختلف صنایع دستی همچون گلیم، سنگ و سفال ... 
مشغول به کار هستند و دارای کارت معتبرعضویت صنایع 
دستی و کارت مهارت فنی حرفه ای هستند جهت بیمه شدن در رشته صنایع 
دستی به اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان سیرجان 
مراجعه کنند. وی در ادامه افزود: این افراد با مراجعه به این اداره پرونده خود 

را تکمیل تا اقدامات بعدی توسط تامین اجتماعی صورت پذیرد.

رهبری
کالم 

ـرفـت
مع

 مثبت
دلتـا

نصیحت کردن 
کردن  نصیحت  ولی  شود  نصیحت  که  است  مومن  حق  این  اگرچه 

از:  عبارتند  این شرایط  است.  شایسته  آن ها  به  توجه  که  دارد  او شرایطی 
گفته های  به  عامل  ناصح،  که  بود  خواهد  بیشتر  زمانی  نصیحت  تاثیر   -1
خود باشد. امام علی)ع( فرمودند: »کیف ینصح غیره من یغش نفسه؛ چگونه 
دیگری را نصیحت می کند کسی که خود را می فریبد«. بر آدمی سزاست 
که پیش از نصیحت کردن دیگران، نصیحت گوی خود باشد. 2- نصیحت 
نباید به شری برای او مبدل  کردن مومن، خیرخواهی برای او است، پس 
شود. نصیحت کردن فرد در حضور دیگران سبب شرمندگی اوست و به 

نکوهش او تبدیل می شود.

عدالت مبنای تصمیم گیری ها

در نظام اسالمی، عدالْت مبنای همه تصمیم گیری های اجرایی است 
و همه مسؤوالن بخش های مختلف اجرایی، به خصوص قضایی، باید به 

جّد و جهد و با همه اخالص، درصدد اجرای عدالت در جامعه باشند. امروز 
طبقات  از  محرومیّت  رفع  عدل،  استقرار  درراه  گام  برترین  ما،  جامعه  در 
محروم و تهی دست و کم درآمد است که غالباً بیش ترین بار نظام را در همه 
مراحل به دوش داشته اند و دارند ... دفاع از قشر محروم ـ که صاحبان واقعی 
انقالب اند ـ باید در رأس همه برنامه ریزی های کشور و محور کلیه تحرکات 

اقتصادی در بخش های مختلف آن باشد. 
 امام خمینی)ره(

شجاع باش، حتی اگر نیستی وانمود کن که هستی، هیچ کس نمی تواند 
تفاوت بین این دو را تشخیص دهد.             جکسون براون
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حقوقی
توهین و فحاشی 

هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات 
رسمی به وسیله ی نامه یا شکوائیه یا مراسالت یا عرایض یا گزارش 

یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را 
اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخالف حقیقت راسا یا به عنوان 
نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی، تصریحاً یا تلویحاً 
نسبت دهد، اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحاء، ضرر مادی یا 
معنوی به غیر وارد شود یا نه عالوه بر اعاده ی حیثیت، در صورت امکان، 
باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شالق تا 74 ضربه محکوم شود.

هرکس بانظم یا نثر یا کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند یا هجویه را 
منتشر نماید به حبس از یک تا شش ماه محکوم می شود .قرآن کریم در 
تقبیح بدگویی می فرماید: خداوند دوست ندارد کسی با سخنان خود، 
بدی های )دیگران( را اظهار کند مگر آن کس که مورد ستم واقع شده 
که  نمی دارد  پسندیده  و  است  ستارالعیوب  نیز  خداوند  چراکه  باشد. 
انسان ها پرده دری کنند و عیوب مردم را فاش سازند و آبروی یکدیگر 
را ببرند. ازاین روی، هیچ کس اجازه ندارد به محض اختالف و ناراحتی 
بلکه  نماید  را فاش  آنان  یا عیب های  توهین کند و  آنان  به  با دیگران، 
باید سعی کند معایب آن ها را بامحبت برطرف کرده و چه بسا آنان را 
هدایت کند. مخصوصاً درباره اقوام و آشنایان که سال ها نیز می خواهیم 
با آنان مراودات خانوادگی و اجتماعی داشته باشیم. همیشه باید توجه 
داشته باشیم بدزبانی اثرات ناپسند و طوالنی مدت بر فرد باقی می گذارد 

و جبران آن ضروری به نظر می رسد.

نصب تابلو سرعت گیر داخل خیابان ابن سیناکاشت درخت پسته در محوطه قلعه سنگ و بی توجهی مسئولین؟  )تاریخ عکس  96/10/22(
 مسیر عبور و مرور وسایل نقلیه!
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