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  حـوادث  7

محمد اسماعیلی، مسئول ستاد استقبال از مسافران نوروزی؛ 

سیرجان،شهرمقصدگردشگرانمیشود

اجرای بزرگترین طرح گلیم خاکی جهان
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تیترها

  حـوادث  7

در پی پلمب چند مرکز بدون مجوز 
که در امور پزشکی دخالت می کردند؛

دخالت افراد غیر مرتبط
در امور پزشکی جرم است

گروه حوادث: »دادستان شهرستان از پلمب یک محل طبابت غیرمجاز سطح 
شهرستان توسط پلیس امنیت عمومی  چندی پیش خبر داد.« نمونه این نوع 
جرایم کم نیست، طیف وسیعی از خدمات در حوزه زیبایی و پوست و طب سنتی 
و بسیاری دیگر از زیر رشته های حوزه سالمت توسط افراد غیر صالحیت دار  به 

صورت کامال غیر مجاز انجام می شود...

 خبــر  2

برگزاری نمایشگاه دستاوردهاي طرح ارتقاي امنیت اجتماعي؛

هشدار به مجرمیِن
رفتارهای ضد اجتماعی

 شهــر  3

مدیرعامل شرکت جهان فوالد؛ 
معین اقتصادی بخش بلورد:

بـلورد، 
شهـر  بـدون بیکار

 شهــر  4

گزارش اهم فعالیت های شهرداری سیرجان
برای نوروز 98؛

آماده سازی شهر
برای استقبال از مسافران

  حـوادث  7

سرهنگ پیام محمدی،
رئیس پلیس راه سیرجان:

شروع طرح نوروزی
از دوشنبه 25 اسفند 

نظر سه کارشناس درباره ی حرمت والدین؛
  خبـــر  2غربت »روز پدر و مرد«

عکس: علی شیبانی

مسافران  از  استقبال  برای  شهر  سازی  آماده  شهر:  گروه 
برخوردار  زیادی  بسیار  اهمیت  از  پایان هر سال  در  نوروزی 
مختلف  دستگاه های  و  سیرجان  شهرداری  امسال  است. 

خود  آمادگی  از  و  شدند  جمع  هم  گرد  دوباره  خدمت رسان 
منظور  به  دادند.  خبر  نوروزی  مسافران  از  پذیرایی  برای 
نوروزی  سفرهای  تسهیالت  ستاد  فعالیت  با  بیشتر  آشنایی 

در شهرداری با مهندس محمد اسماعیلی، مسئول این ستاد 
گفت وگویی انجام شده است...

شهـر  5



بزرگترین طرح گلیم خاکی جهان
گروه خبر: این روزها طراحی و اجرای بزرگترین گلیم سیرجان 
توسط انجمن صنایع دستی با همکاری شهرداری در خیابان گلیم 
پارک مسافر در حال انجام است و نظرات متفاوتی در خصوص 

اجرای آن بیان می شود.
 در طراحی و مطالعه پروژه دقت نشده

مریم افسری؛ کارشناس فرش و کارشناس ارشد پژوهش هنر در خصوص 
اجرای این طرح گفت: به پروژه مورد نظر »هنر محیطی« می گویند. تعریف 
هنر محیطی این است که هنرمند به محیط برود و با استفاده از مواد موجود 
در محیط و با در نظر گرفتن عوامل طبیعی، رویکرد زیست محیطی اثر خود 
را ارائه کند. یکی از این نمونه ها بزرگترین فرش شنی جهان در جزیره هرمز 
که 70 نوع شن رنگی در آن استفاده شد، در سال ۹۵ و ۹۶ هم  اجرا شده 

است که هدف، معرفی خاک های رنگی جزیره بوده است .
این کارشناس معتقد است: مساله بعدی در این پروژه ها توجه به دید ناظر و 
بازدیدکنندگان است در پروژه های این مدلی هدف، ارتباط مخاطب با پروژه 
است که چگونه بازدید کنندگان طرح را ببیند در جزیره هرمز در اطراف قالی 
شنی تپه های برای دید از باال وجود داشت. یا باید یکسری هتل آپارتمان در 
اطراف طرح باشد که از باال دید داشته باشد. یا باید از عوارض طبیعی مثل 
کوه یا تپه  شیب دار استفاده می شد. وی افزود: اگر هدف تنها سر وصدا کردن 

اجرای بزرگترین طرح گلیم در شهر بوده به هدف خود رسیده اند.
به گفته این پژوهشگر برای اجرای هر پروژه ای، تعدادی موافق و تعدادی 
منتقد وجود دارد، بنده از عوامل اجرایی این پروژه تشکر را دارم اما ای کاش 
در ابتدای امر، مطالعه و بررسی دقیقی صورت می گرفت یا حداقل نظر 

تعدادی از کارشناسان مرتبط پرسیده می شد .
  ایده اجرای گلیم خاکی، بسیار ارزشمند است

عقیل سیستانی؛ پژوهشگر و مولف کتاب دایرة المعارف دستبافت عشایری و 
روستایی گلیم سیرجان  در این باره گفت: ایده اجرای گلیم خاکی به عنوان 
یک کار محیطی، بسیار ارزشمند است. اندیشه زیادی برای معرفی و ترویج 
هنر گلیم بافی یک شهر جهانی وجود دارد؛ ولی با توجه به شرایط، عوامل 
اجرایی گلیم خاکی سیرجان، تصمیم به اجرای یک نمونه طرح خشتیـ  
ـ را دارند و هم اکنون با  یکی از طرح های اصیل  و سنتی گلیم این منطقه 
استفاده از تنوع رنِگ خاک های مناطق اطراف این منطقه، این طرح در حال 
اجراست. وی ادامه داد: وقتی یک شهر جهانی شد باید فکر و برنامه جهانی 
داشته باشد و به همان اندازه تالش کند؛ گلیم سیرجان، این پتانسیل را دارد. 
این دانشجوی دکتری رشته پژوهش هنر دانشگاه تهران افزود: این نقوش 
و طرح ها، به مرور، سینه به سینه، در طی هزاران سال از مادر به دختر، انتقال 
یافته و با توجه به پتانسیل منطقه، جهت حفظ، ترویج، توسعه و ارتقای 
فرهنگ و سنت ارزشمند گذشته و ثبت و انتقال آن به آیندگان، الزم است 
ما هم  وظیفه و رسالت خودمان را در حفظ و انتقال این هنر بی نظیر، به 
آیندگان به بهترین نحوه انجام بدهیم. امیدوارم حمایت شود، موزه گلیم 
و دستبافت منطقه سیرجان و کتب دایرة المعارف دستبافت عشایری و 

روستایی سیرجان و دایرة المعارف گلیم سیرجان چاپ و منتشر شود.

خبــر

پرورش  و  آموزش  مدیر  خبر:  گروه 
فعالیت  اینکه  بر  تاکید  با  شهرستان 
 28 شنبه  سه  تا  مدارس  آموزشی 
تعطیلی  و  دارند  ادامه  اسفندماه 
و  تخلف  موعد،  از  زودتر  مدارس 

غیرقانونی است.
نسیم  با  کو  و  گفت  در  محیاپور  اکبر 
زودتر  مدارس  تعطیلی  خصوص  در  امید 
مقاطع  مدارس  تمامی  گفت:  موعد  از 
دایر  شنبه  سه  روز  تا  تحصیلی  مختلف 
کردن  تعطیل  حق  مدارس  و  هستند 
کالس های درس را ندارند. وی در ادامه 

در خصوص تعطیلی اینکه برخی از دانش 
گذشته  هفته  چهارشنبه  روز  در  آموزان 
ای  مدرسه  هیچ  ما  افزود:  تعطیل شدند، 
اگر  و  نداشتیم  تعطیلی  روزچهارشنبه  در 
مدرسه  ها  بچه  نشده  تشکیل  کالسی 
نیامدند که این اتفاق در مقطع دبیرستان  
اتفاق می افتد. محیاپور در پایان با تاکید 
افزود: ما در روزهای شنبه و یکشنبه این 
برنامه های  پاک  به مناسبت هوای  هفته 
و  کنیم  می  برگزار  مدارس  در  مختلفی 
حضور دانش آموزان و معلمان در مدارس 

الزامی است.

 نسیـم امیدخبـر2

اکبر محیاپور، مدیرآموزش و پرورش سیرجان:

تعطیلیمدارسزودترازموعد،تخلفاست
به دنبال تغییر و تحوالت در مسئولیت اداره محیط زیست؛
دلیل استعفایم مشکالت خانوادگی بود

گروه خبر: در پی استعفای رئیس اداره محیط زیست،آقای محمود 
صفر زاده به عنوان سرپرست جدید هفته گذشته انتخاب شد.

محمود علیرضایی به خبرنگار »نسیم امید« گفت: حدود 4 سال به عنوان 
رئیس اداره محیط زیست  فعالیت کردم و این هفته به دالیل شخصی و 
خانوادگی مجبور به استعفا شدم. وی افزود: بحث احیای حیاط وحش یکی 
از طرح های موفقیت آمیز بود که طی این 4 سال  در شهرستان اجرا شد و 
امروز سیرجان به عنوان پایلوت این طرح به کل کشور می تواند معرفی شود. 
رئیس سابق محیط زیست با اشاره به محیط انسانی گفت: محیط انسانی و 
آالینده های از موضوعاتی بود که اقدامات و برخوردهای خوبی شکل گرفت. 
در این خصوص تعامالت خوبی با حوزه معدن گل گهر و شرکت های فوالدی 
انجام شد و در همین راستا سیستم های آنالین و برنامه فیلترینگ و طرح 

ایجاد فضای سبز )کمربند سبز ( اجرا شد. 
به گفته وی یکی از کارهای مهم بحث و پیگیری اخذ زمین برای اجرای 
طرح پسماند و مدیریت پسماند است، که سالیان سال مشکلش حل نشده 
بود در این خصوص  700 هکتار زمین در اختیار شهرداری قرار داده شده 

تا طرح اجرا شود . 
علیرضایی با بیان اینکه این که بیشتر صنایع آالینده استان را سیرجان دارد، 
گفت: نزدیک به 22 صنایع آالینده در شهرستان وجود داشت که با این 
صنایع برخورد و مجازات شده اند تا در جهت رفع آالیندگی اقدام کنند. وی 
اجرای برنامه های آموزشی، حمایت از انجمن های مردم نهاد، دستگیری 
شکارچیان غیر مجاز را از فعالیت های دیگر این اداره را در زمان مسئولیت 

خود عنوان کرد. 
محمد عسکری، عضو کمیسیون عمران شورای شهر سیرجان:
نظارت آسفالت معابر بر عهده شهرداری است

گروه خبر: پس از مطرح شدن موضوع »وضعیت اسفبار معابر و 
آسفالت شهر« از سوی شهروندان، حال شهرداری قول داده است تا 

قبل از شب عید مشکالت موجود را برطرف کند.
 محمد عسکری، عضو کمیسیون عمران شورای شهر با اعالم این مطلب 
گفت: با توجه به نزدیک شده به ایام نوروز شهرداری اعالم کرده که تا شب 
عید به صورت جدی آسفالت معابر و خیابان های که شروع کرده است را 
انجام دهد. وی در ادامه به حفاری های شرکت فاضالب اشاره کرد و گفت: 
طبق صحبتی با مهندس امانی داشته ام قول داده است که تا هفته آینده 
تمام معابری را که حفاری کرده است ترمیم و آسفالت کند اما با توجه به این 
که شورا مصوب کرد که حفاری ها تا آخر بهمن انجام شود اما دوباره تا 1۵ 
اسفند تمدید شد بعید می دانم که این شرکت بتواند تا شب عید ترمیم این 

حفاری ها را انجام بدهد.
وی در خصوص نظارت نیز بیان کرد: نظارت برعهده خود شهرداری است 
و در شورا تا زمانی که آقای عرب گوئینی مسئول بودند پیگیر بودند و چند 
بار شیت آزمایشگاهی گرفتند که آسفالت از کیفیت خوبی برخوردار بود. 
عسکری به نحوه آسفالت ریزی توسط شهرداری اشاره کرد و گفت: پخش 
آسفالت در شهر به دو صورت انجام می شود یک سری آسفالت بر عهده 
پیمانکار است و برخی خیابان ها را شهرداری انجام می دهد وی در پاسخ به 
این سوال که وضعیت آسفالت خیابان نظارت نمی شود نیز افزود: نظارت بر 
عهده شهرداری است و باید بر آسفالت ریزی نظارت کند، اما کیفیت آسفالت 

نسبت به دوره های گذشته خیلی بهتر شده است.

گروه فرهنگ: »روز پدر و مرد« چند سالیست که باب شده است 
ولی متاسفانه به آن بها داده نمی شود گویی وظیفه آنها فقط کار 
کردن و نان درآوردن است و جایگاهی در فرهنگ ما ندارند. به 
مناسبت 13 رجب، سالگرد والدت امام علی)ع( و روز پدر نظر سه 

کارشناس درباره ی حرمت والدین اخذ شده است.
  قدردانی تنها کادو خریدن نیست 

علی سوند رومی؛ دکترای جامعه شناسی می گوید: ما دارای یکسری 
ارزش های جهان شمول هستیم  که همه جا به عنوان ارزش شمرده 
بودن، که  و قدردان  آرامش  می شوند شامل سالمتی، آسایش، 
قدردان بودن یعنی قدران شخصی باشیم که برای ما کار و نعمتی 
می دهد. در نظام هستی قدردان خداوند باشیم و در زندگی شخصی 
قدردان پدر و مادر خود باشیم. ازیک طرف مهر پدری را داریم که 
فرصت رشد را به فرزندان می دهد و از طرف دیگر حداقل کاری که 

می تواند فرد انجام دهد، قدردان بودن است.

به گفته ی او قدردانی تنها کادو خریدن و به زبان آوردن موضوع 
نیست. قدردانی یعنی در مقابل گذشته ای که والدین انجام داده اند 
و فرصت هایی که در اختیارمان قرارگرفته در وجودمان حس و در 

رفتارمان عمل آشکار شود.  
او ادامه داد: اگر شخصی برای ما کار خوبی انجام داد، باید قدردانی 
ذهنی رخ دهد، تا مراحل بعدی طی شود، اگر ذهن به مرحله 
قدردانی نرسد وارد فاز پیش داوری و قضاوت می شود. وی تأکید 
کرد: قدرانی در مرحله گفتاری، کلیشه ای است و قدردانی در رفتار 
اشخاص رونمایی می شود. سه مرحله برای قدردانی، ابتدا در ذهن 
شکل می گیرد، سپس با زبان تشکر می شود و مرحله آخر فرد 

درصدد جبران کار برمی آید.
 آموزش احترام به والدین از کودکی 

فاطمه پور شهسواری؛ استاد دانشگاه می گوید: پدر یکی از ارکان 
اصلی و اساسی خانواده است و دلگرمی همه اعضا خانواده از مادر 

خانواده تا فرزندان برای پیشبرد کارها محسوب می شود و اوست 
که با تمام وجود خود صبح تا شب برای کسب روزی حالل تالش 
می کند. او ادامه داد: ازلحاظ اخالقی فرزندان باید احترام به والده را  
از دوران کودکی آموزش ببینند باید حرمت والدین،گفت وگو و ادب 

در خانواده رعایت شود.  
و  خویشی  قوم  ارتباطات  کنیم  سعی  کرد:  تأکید  شهسواری 
رفت وآمدها قطع نشوند. مخصوصاً پدرانی که دارای کهولت سن 
هستند، بیمارند و نیاز مالی و اقتصادی دارند، وظیفه ای بر گردن 
فرزندان است که والدین خود را موردحمایت قرار دهند و این افراد 
را تنها نگذارند. همین طور که آن ها در تمام طول عمرشان به این 
موضوع اهمیت داده اند و حامی فرزندانشان بوده اند باید فرزندان هم 

حامی پدر و مادرشان باشند.
  احترام به پدر در کنار توحید قرار دارد 

حجت االسالم محمد ابراهیم سماواتی، کارشناس مذهبی در این 
باره می گوید: در بلندای مقام پدر باید در کالم خداوند متعال نگاهی 
اجمالی داشت که در سوره مبارکه بقره آیه ۸3 می فرمایند: جز خدا 
را نپرستید و به پدر و مادر خویش نیکی کنید؛ از اهمیت احترام پدر 
همین بس که در کنار توحید و یگانه پرستی قرارگرفته است و بقول 
ائمه معصومین علیه السالم که می فرمایند: به احترام پدر و معلم از 

جای برخیز هرچند فرمان روا باشی. 

او در ادامه افزود: بنابراین عالوه بر تبریک گفتن و هدیه دادن روز 
پدر احترام واقعی به او  بگذاریم و ازلحاظ تربیتی و رفتاری طوری 
در جامعه و با مؤمنان برخورد و زندگی کنیم که مایه افتخار پدرمان 

باشیم نه اینکه هرکسی ما را ببیند بر پدر و مادرمان دشنام دهد. 
این کارشناس مذهبی تأکید می کند: آن قدر خداوند به فرزندان 
توصیه کرده که  مواظب احترام والدین خود باشید که اگر خدای 
 ناکرده زندگی و رفتار ما موجب ناراحتی پدر و مادر بشود باعث 

عاقبت به شری در دنیا و آخرت خواهد شد.

نظر سه کارشناس درباره ی حرمت والدین؛

غربت »روز پدر و مرد«
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زاده: نشست خبری مشترک  فتحی  هاجر  گروه خبر:  
مدیرعامل شرکت جهان فوالد، فرماندار ویژه و مدیر روابط 
عمومی جهان فوالد درباره ی اقدامات معین اقتصادی بخش 
بلورد هفته گذشته در بخشداری بلورد برگزار شد. در ابتدا 
جمعی از اهالی رسانه از پروژه های انجام شده و در دست 
اقدام اقتصاد مقاومتی شرکت جهان فوالد در بخش بلورد 

بازدید کردند. 

از بخشی اقدامات  بازدید میدانی خبرنگاران
مدرسه ای که حدود 1۵ سال بدون استفاده رهاشده اولین مکان 
بازدیدی خبرنگاران بود. این مدرسه بازسازی و به یک کارگاه آموزشی 
خانه فرش گلیم، صنایع دستی و کارگاه  دوخت لباس تبدیل  شده 
بخش  در  کارآموز  اول حدود 1۸0  فاز  در  مدرسه  این  در  است. 
قالی بافی  و ۶0 کارآموز در بخش خیاطی با همکاری فنی و حرفه ای 
سیرجان آموزش دیده اند و حدود 1۸0 کارآموز برای آموزش در فاز 

دوم ثبت نام کرده اند.
دومین مکان مورد بازدید خبرنگاران مدرسه ای بود که حدود 20 
سال بدون استفاده رها شده بود و اکنون مراحل پایانی بازسازی و 
مرمت را می گذراند و به زودی قرار است به عنوان بزرگ ترین خانه 
جداگانه  اتاق های  شود.  معرفی  کشور  شرق  جنوب  گردی  بوم 
مکان  این  در  خارجی  گردشگران  اسکان  برای  به هم پیوسته  و 
ساخته شده و در حیاط بیرونی آالچیق و حیاط سازی شکل گرفته 

است.
آغاز ساخت دارالقرآن بخش بلورد از دیگر پروژه های در دست 
اقدام این شرکت بود که مورد بازدید خبرنگاران قرار گرفت، در 
کنار دارالقرآن دو مغازه برای عرضه محصوالت مذهبی و دینی در 

دست ساخت بود.
همچنین خبرنگاران بازدیدی از روند مرمت و بازسازی خانه شجاع 
السلطان )حسین خان بچاقچی( داشتند. این طرح توسط شرکتی 
کرمانی که باغ فتح آباد و خانه های خشتی رفسنجان را مرمت کرده 
بود در حال مرمت بود. در این مکان اتاق های بوم گردی؛ مکانی جهت 
تفریح و گردش، خانه موزه، خانه صنایع دستی، کارهای فرهنگی و 
ایجاد استخر و جکوزی  در دست  اجرا است. این مکان دومین خانه 
بوم گردی است، که توسط شرکت جهان فوالد در حال ساخت است.

سومین خانه بوم گردی بلورد که در کنار باغ سنگی در حال 
ساخت بود و بنری در آنجا نصب شده بود و بلورد را به عنوان دهکده 
پروژه های جهان فوالد  از سایر  ایران معرفی می کرد.  گردشگری 
می توان به ایجاد کارگاه رنگ رزی که به عنوان موزه اشتغال فرش و 
گلیم، تأسیس شعبه بانک کشاورزی در بلورد، تجهیز مرکز بهداشتی 

درمانی اسالم آباد چهار گنبد و بازسازی کتابخانه اشاره کرد.

 شاهد تحول در بلورد هستیم
 فرماندار ویژه سیرجان در این نشست خبری با اشاره به کارهای 
انجام شده توسط شرکت جهان فوالد اشاره کرد، گفت: وظیفه 
معین های اقتصادی ایجاد مدرسه و جاده نیست، بلکه معین اقتصادی 
با همکاری دستگاه های متولی با استفاده از دانش فنی سعی می کند 

در جهت رونق صنعت و اشتغال در روستاها گام بردارند.
منصور مکی آبادی در ادامه افزود: معین اقتصادی ساختار ترکیبی 

متخصصین،  از  جمعی  دارد، 
دانشگاهیان و کارآفرینان در راستای 
توسعه شهر برنامه ریزی و طرح ها را 
معین  گفته وی  به  اجرا می کنند. 
تحول  منشأ  بخش،  این  اقتصادی 
چهار  جاده  بهسازی  بود.  بلورد  در 
گنبد یکی از این اقداماتی است که 
انجام شده است. چهارگنبد بکرترین 
منطقه گردشگری در غرب استان 
بهسازی جاده  تکمیل  با  که  است 
آن ظرف دو سه سال آینده به قطب 
گردشگری کشور تبدیل خواهد شد. 
همچنین فرماندار به پروژه های 

دیگر پرداخت و گفت: رفع مشکل برق روستاهای منطقه، آسفالت 
جاده باغ سنگی و بسیاری کارهای دیگر نشان از همت مضاعف 

شرکت جهان فوالد در بهبود وضعیت بخش بلورد دارد. 

 هدف اصلی معین اقتصادی،
ایجاد اشتغال است 

مدیرعامل شرکت جهان فوالد با اشاره به این که در ابتدای امر 
ظرفیت ها و پتانسیل منطقه توسط کارشناسان شناسایی شد، گفت: 
دو مدرسه که باالی 1۵ سال بدون استفاده رهاشده بودند بازسازی 

شدند و یکی به عنوان خانه بوم گردی 
جنوب شرق کشور و دیگری به عنوان 
خانه فرش گلیم، صنایع دستی و کارگاه 
قرارگرفته اند. مهندس  لباس  دوخت 
حدود  افزود:  ادامه  در  عباسلو،  علی 
20 هکتار جنگل کاری از نوع درختان 
جنگلی و مناسب با اقلیم محل کاشت 
شده، ساخت ایستگاه حریق جنگل ها 
و مراتع انجام شده است. او با اشاره به 
آموزش هایی که در این بخش انجام 
شده، گفت: حدود 2۸0 از متقاضیان 
اشتغال که آموزش های الزم را طی و 
مدرک فنی و حرفه ای در رشته های 
آرگون، قالی بافی، گلیم بافی، صنایع دستی و خیاطی دریافت کردند 
و در مرحله دوم برای آموزش 300 نفر دیگر نام نویسی کردند که 
فاز دوم آن به زودی شروع می شود. مدیرعامل شرکت جهان فوالد 
با اشاره به  قراردادی که با بانک رسالت داشته اند، گفت: تاکنون ۶۵0 
پرونده اشتغال به بانک رسالت معرفی شده اند که احتمال می رود 
حدود ۸0 درصد از این منابع باعث اشتغال زایی شود و در بخش 
اصالح الگوی کشت حدود ۵0 هکتار از اراضی منطقه چهار گنبد 
به کشت گل محمدی اختصاص داده شده است و در بخش اصالح 
نژاد دام هم دو نژاد بزسانن و میش افشار در حال پایلوت شدن است. 

به گفته مهندس عباسلو هدف اصلی معین اقتصادی ایجاد اشتغال 
است، در کنار آن زنده کردن فرهنگ منطقه و ما بستر را فراهم 
کرده ایم که بایستی از صنایع خرد کمک گرفت و اشتغال ایجاد کرد. 
او افزود: اگر هر شرکت صنعتی در یک گوشه از شهر در بحث ایجاد 
اشتغال خرد ورود کند، سطح بیکاری بسیار پایین می آید. لذا در 
راستای تحقق شعار بلورد، شهر بدون بیکار تمامی افرادی که ایده های 
خوب و عملی دارند می توانند ایده های خود را به منظور بهتر شدن کار 

به ما ارائه دهند و ما نیز قطعاً استقبال خواهیم کرد.

 ایجاد یک الله زار
یا قمصر کاشان در بلورد

مدیر روابط عمومی شرکت جهان فوالد در ابتدای نشست خبری با 
ارائه عملکردی از کارهای تحقق یافته در بلورد گفت: تالش ما تحقق 
شعار بلورد، شهر بدون بیکار است که قطعاً تا دو سال آینده محقق 
خواهد شد. مسعود میر محمدی افزود: فعال شدن واحد خیاطی 
توسط خواهران با خریداری شدن تعداد سه عدد چرخ خیاطی با کلیه 
لوازم مورد نیاز برای شروع بکار ۶0 نفراز خیاط های خانم انجام شد 
و شرکت جهان فوالد ابتدا برای بررسی کیفیت دوخت این بانوان، 

لباس کارکنان شرکت را به آن ها داده است.
او با اشاره به روستاهای اطراف بلورد گفت:  در روستای محمدآباد 
حدود 30 پنل خورشیدی نصب شد و پایلوت قرار دادن روستای 
بوجان به عنوان روستای کشت گیاهان دارویی و کاشت گل محمدی 
در منطقه چهار گنبد از اقدامات خوبی است که در این روستاها 

انجام شده است.
مدیر روابط عمومی اضافه کرد: به همت شرکت جهان فوالد در 
بلورد کارگاه های بافت گلیم، قالی، خیاطی و... راه اندازی شده است 
تا فرصت اشتغال برای جویندگان کار در این منطقه فراهم شود. 
همچنین حدود۵0 هکتار گل محمدی در منطقه چهار گنبد کاشته 
خواهد شد تا در بلورد یک الله زار یا قمصر کاشان دیگر داشته باشیم. 
السلطان) حسین خان  میر محمدی تصریح کرد: خانه شجاع 
بچاقچی(، مجموعه بوم گردی باغ سنگی )درویش خان( و آب گرم 
بوجان بلورد به عنوان یک منطقه گردشگری در کشور معرفی خواهد 
شد. در پایان این نشست خبری فرماندار ویژه و مدیرعامل شرکت 
جهان فوالد پاسخگوی سؤاالت خبرنگاران در خصوص اشتغال بانوان 
در بخش های مختلف، آینده گردشگری و خانه های بوم گردی بلورد، 
فعالیت های جهان فوالد در جهت رونق خرید و فروش گلیم و قالی 

و غیره بودند.

گزارش عملکرد شرکت جهان فوالد؛ معین اقتصادی بخش بلورد در نشست خبری؛

بـلورد،شهـربـدونبیکار
 سه خانه بوم گردی در بلورد راه اندازی می شود
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- عباسـلو: هدف اصلـی ما ایجاد اشـتغال و در 
کنـار آن زنـده کردن فرهنگ منطقه اسـت.

- مکی آبادی: شـرکت جهان فوالد، منشـأ تحول 
در قسمت های مختلف شـهر بلورد است.

-میرمحمـدی: تـاش مـا تحقق شـعار بلـورد، 
شـهر بدون بیـکار اسـت که قطعـاً تا دو سـال 

آینـده محقـق خواهد شـد.

گزارش

عاطفه برسان، معلول جسمی و حرکتی؛
با بال شکسته پریدن هنر است

مریم شول- نسیم امید: »من معلولم، معلولی که خدا آفریده و بیهوده 
آفریده نشدم که بی هدف زندگی کنم مثل دیگران بودن هنر نیست بلکه با 
بال شکسته پریدن هنر است.« عاطفه برسان معلول جسمی و حرکتی با 90 

درصد معلولیت این روزها اقدامات خوبی در زندگی اش رقم خورده است.

  نشستن در خانه نشانه ضعف است
کارگاه گلیم بافی در بخش بلورد با تابلو فرش ها تزئین شده اند، چند 
دار قالی نیز بر پا است، در گوشه ای از کارگاه ویلچری قرار گرفته عاطفه 
خوشحال و امیدوار به زندگی از تجربه های این چند ماه گذشته می گوید: 
» 22 سال دارم شش ماه پیش شنیدم کالسهای آموزشی برگزار می شود 

به این مرکز آمدم.«
چشمانش برقی از خوشحالی می زند:» با آگاهی از کالس های مجتمع 
جهان فوالد  و سازان فنی و حرفه ثبت نام کردم و آموزش دیدم کم کم 
به هنر گلیم بافی عالقمند شدم« با دستش چند کارش را نشان می دهد:» 
حدود 7 گلیم بافته ام،گلیم هایی که من بافت می کنم نسبت به سایر بانوان 
فرق دارد یعنی روش بافت من فرق دارد به صورت دانه دانه دیده می شود این 
معلولیت باعث نشده جلوی فعالیت من را بگیرد بلکه کار بافت را دقیق تر و 
بهتر انجام می دهم.«  او از آینده نه چندان دورش تصویری روشن دارد:» از 
زمانی صاحب شغل شده ام، روحیه ام خیلی خوب شده است. دوست دارم 
در کارم پیشرفت کنم نمایشگاه بزنم و به همه انسانها نشان بدهم معلول 
بودن نشانه ضعف نیست و بلکه نشستن در خانه و زانو نا امیدی بغل کردن 

نشانه ضعف است.« عاطفه از دنیای آینده خودش تصویری روشن دارد.

  برسان یکی از بهترین بافندگان است
خانم شیبانی ؛ مربی گلیم بافی عاطفه می گوید:»روز اولی که خانم برسان 
به این مرکز برای آموزش مراجعه کرد ابتدا به کالس خیاطی رفته بود که در 
آنجا گفته بودند نمی تواند یاد بگیرد، سپس به کالس قالی بافی آمد گفت: 
می توانم گلیم بافی یاد بگیرم من گفتم اگر بخواهی چرا که نه.« وی ادامه 
می دهد: »او مراحل آموزش و بافت را با سرعت پیمود و اکنون یکی از بهترین 

بافندگان است، امیدوارم به آنچه که دوست دارد و شایسته آن است برسد.«

  معرفی به عنوان الگو موفق کشور
مسعود میرمحمدی؛ مدیر روابط عمومی جهان فوالد در خصوص عاطفه 
برسان می گوید: فعالیت های جهان فوالد در بخش بلورد متنوع است، امروز 
خوشحالیم یک معلول با شرکت و آموزش در کالسهای جهان فوالد و فنی 
حرفه ای امید به زندگی در او بازگشته است. وی ادامه می دهد: عاطفه طی 
شش ماه توانست گلیم بافی را آموزش ببیند و چند گلیم ببافد و امروز هم به 

عنوان یک الگوی موفق کشوری می تواند معرفی شود.

عاطفه برسان
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گروه خبر: چند روزی بیشتر به پایان سال 97 باقی نمانده 
است و شهرداری سیرجان با مدیریت شهردار و مدیران عامل 
سازمان های شهرداری و کلیه کارکنان در حال آماده سازی 
از مسافران هستند. عالوه بر  فضای شهری برای استقبال 
شادابی شهروندان سیرجانی، هدف ایجاد شهر مقصدی برای 
مسافران است تا شهر عبوری. در اینجا اهم اقدامات انجام 

شده توسط شهرداری برای نوروز 98 بیان شده است.

- انجام نظافت عمومی و رفت و روب معابر سطح شهر به صورت 
ویژه )طرح سنتی خانه تکانی نوروزی برای فضاهای عمومی شهر(

- تسطیح و در صورت ضرورت بارگیری نخاله های ساختمانی رها 
شده در اطراف شهر به ویژه کلیه ورودی ها اصلی و فرعی شهر و 

انتقال آن ها به محل های پیش بینی شده دپو نخاله 
- استفاده ویژه ارگان ها و شرکت ها در تامین ماشین آالت جمع 

آوری نخاله 
- جمع آوری سگ های ولگرد و انتقال آنها به سایت مربوطه با 

رعایت کلیه ضوابط زیست محیطی و حفظ حقوق حیوانات  
- جمع آوری نخاله های ساختمانی در سطح شهر با همکاری 
سازمان عمران و استفاده از کلیه شرکتها و نهادهای معین شهرستان 
- داشتن برنامه جمع آوری زباله های روز 13 فروردین با همکاری 

مدیریت ارتباطات و اهدا جوایز
- اجرای مراسم نمادین روز شهرپاک با همکاری مدیریت ارتباطات 

و استفاده از کلیه ظرفیت شهرداری و نهادهای معین شهرستان
- غبارروبی گلزار شهدا و مهیا نمودن کلیه شرایط الزم جهت 
زیارت گلزار شهدا و قبور مسلمین در ساعات پایانی سال جاری و 
همچنین انجام نظافت عمومی مجموعه  بهشت زهرا قدیم و بهشت 

رضا جدید به طور ویژه 
- الزام پیمانکاران تحت قرارداد آن حوزه به جمع آوری نخاله های 
ساختمانی به طور ویژه و همچنین نظارت بیشتر به انجام رفت و روب 
شهری و جمع آوری زباله های شهری در شیفت های فوق العاده با 

توجه به افزایش چشمگیر حجم زباله ها در روزهای پایانی سال 

- اجرای ساز و کار مناسب جهت جلوگیری از رها شده فاضالب 
های حاصل از شستشوی منازل و لوازم خانگی در معابر عمومی که 
عالوه بر تخریب آسفالت و ایجاد مشکالت بهداشت عمومی چهره 

فرهنگی شهر را خدشه دار می نماید.
- رعایت مسائل HSE و پوشش ظاهری و بهداشتی کارگران حوزه 

خدمات شهری
ساماندهی کسبه سیار به ویژه خودروهای عرضه میوه و تره بار در 
چهار ناحیه شهر به گونه ای که امکان کسب حالل کسبه فراهم ولی 

مشکالت ترافیکی و نازیبایی بصری حادث نگردد. 
- ساماندهی دستفروشان و ایجاد حداقل دو میدان جهت عزیزان 
دستفروش به گونه ای که امکان عرضه لوازم و محصوالت خود را در 
ایام نوروز تا پاسی از شب بدون ایجاد مزاحمت برای کسبه و عابرین 

در محل مجزا داشته باشند.
- تسریع در انتقال میدان دام های غیراصولی و پراکنده در حاشیه 
شهر به محل کشتارگاه های صنعتی و ساماندهی یک میدان عرضه 
دام مناسب در حاشیه شهر به منظور تامین دام زنده مورد نیاز برخی 

از شهروندان در ایام پایانی سال
- همکاری فرهنگسرا و مدیریت ارتباطات به جهت هرچه باشکوه 
تر برگزار شدن جشن های پایانی سال برای خانواده بزرگ شهرداری 

و شهروندان و نیز مهمانان عزیز نوروزی 
- همکاری پرسنل شیفت مامور در ورودی ها و خروجی های شهر 
در ایام حضور مسافران نوروزی به جهت خوش آمدگویی و راهنمایی 

مهمانان به مراکز دیدنی و تفریحی شهری

- تسطیح و رگالژ معابر عمومی شهرک های حاشیه شهر از جمله 
شهرک های 120 هکتاری ، غرضی، صدف و ..

شاهد،  سید  بلوار   ( ویژه  به  شهر  سطح  جداول  گیری  لکه   -
جمال الدین اسدآبادی و ورودی های شهر(

- آسفالت معابر اصلی شهر به ویژه معابر ورودی و خروجی مهمانان 
نوروزی با اولویت بلوار امام رضا که از کیفیت نامطلوبی برخوردار است.

- استفاده از کلیه توان نیروهای تخصصی حوزه معاونت به جهت 

انجام عملیات های مورد نیاز  پروژه های دارای فوریت در این ایام 
به ویژه احداث چشمه های سرویس بهداشتی مورد نیاز و بازارچه 
های عرضه میوه و تره بار و همچنین سایت ساماندهی کسبه سیار 
و دستفروش ها در این ایام ،  بدیهی است در صورت کافی نبودن 
توان داخلی از توان بخش خصوصی مجرب در این خصوص با رعایت 

ضوابط استفاده شود.
- تسریع در اجرای پروژه بهسازی محوطه بازار روز به گونه ای که 

قابل استفاده برای مسافرین نوروزی باشد.

- انجام گل کاری گسترده در فضاهای پیش بینی شده در سطح 
شهر خصوصا رفوژها ، لچکی های معابر اصلی و ورودی و خروجی 

شهر و نیز پارکهای مورد استفاده مسافران نوروزی
- احداث سرویس های بهداشتی عمومی با متریال و مصالح شیک 
و بادوام با طراحی ویژه در مکان های مورد نیاز به ویژه پارک الله غربی
- نظافت و بهسازی سرویس های بهداشتی عمومی موجود در 
فضاهای عمومی و پارکهای سطح شهر به طور ویژه و نیز تامین لوازم 

بهداشتی به ویژه مایع دستشویی به میزان مورد نیاز
- برگزاری مراسم روز درختکاری به طور ویژه با همکاری مدیریت 
ارتباطات و استفاده از کلیه توان نیروهای شهرداری و نیز سازمان 
های مردم نهاد شهرستان به جهت غرس حداقل ۵0000 اصله نهال 

مناسب و سازگار با شرایط در روز درختکاری
- انجام زیباسازی پارکها و فضاهای سبز شهر اعم از گل کاری ، 
هرس درختان و پرچین ها )فرم دهی ( و کود دهی و تسریع در 
سرعت رشد چمن های سطح شهر به ویژه میادین ورودی ، پل 
دفاع مقدس ، فضاهای اطراف ترمینال مسافربری به طور ویژه پارک 

مسافر، شهربازی و پارک بانوان 
- انجام نظافت عمومی کلیه پارک های و فضاهای سبز و همچنین 

جمع آوری تابلوهای نازیبا و المان های فرسوده
- رنگ آمیزی کلیه جداول پارکی و همچنین مبلمان های شهری 
موجود در پارکها با همکاری مدیریت ارتباطات با استفاده از مصالح 

مرغوب و رنگ تایید شده 

- تکمیل روشنایی پارکهای سطح شهر با استفاده از توان واحد 
تاسیسات شهرداری

- تکمیل آبخوری ها مکان های تعبیه شده جهت ظرف شویی 
مسافران همچنین ایجاد مکان های الزم جهت امکان شارژ گوشی 

های مسافران عزیز
- رنگ آمیزی جداول سطح شهر و المان ها و مبلمان های شهری 

با همکاری واحد زیباسازی با شرایط مشروح در مورد جداول پارکی
با  نازیبا در سطح شهر  انجام زیباسازی دیوارها و محل های   -
استفاده از توان هنرمندان بومی بمنظور نقاشی و خطاطی موضوعات 

کهن فرهنگی
- ارائه طرح با مشارکت حوزه معاونت خدمات شهر و مدیریت 
درآمد شهرداری در خصوص رنگ آمیزی و زیباسازی کلیه درب های 
موجود در معابر ورودی و خروجی شهر اعم از مسکونی، تجاری و 

کاربری های دیگر به صورت شکیل و یونیک در ایام پایانی سال 
- اجرای نگارخانه شهری با عنوان سیرجان را بهتر بشناسیم بر روی 

بیلبوردهای شهری تنها با درج آرم شهرداری
- رنگ آمیزی کلیه پایه چراغ های برق سطح شهر 

- راه اندازی اتوبوس و کارناوال شادی به طور ویژه در روز شهر 
پاک و ایام نوروز

- برپایی بزرگترین نمایشگاه سفره هفت سین ایران توسط بانوان 
همشهری در محوطه موجود در مجاور شهربازی ) روبروی مهدیه 
سیرجان( و همچنین فراهم نمودن سازو کار مناسب جهت انتخاب 
بهترین ها توسط مراجعین و در پایان معرفی طرح انتخابی برتر و 

تجلیل به نحو شایسته از برنده  
- اجرای جشن ها و مراسم شبانه شاد برای شهروندان و مسافرین 

در ایام نوروز
- معرفی جاذبه های گردشگری و دیدنی سیرجان به مسافرین و 
همکاری با نمایندگی اداره  میراث فرهنگی شهرستان به جهت فراهم 
نمودن امکان بازدید رایگان از محل های دیدنی شهر با مشارکت 

سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری
- راه اندازی ایستگاه های خوش آمدگویی در ورودی های شهر 

خصوصا از سمت تهران
- اندیشیدن سازوکار مناسب جهت جذب و انتقال مسافرین محترم 

به داخل شهر از سمت ورودی تهران 
- پخش و تولید برنامه های رادیو اینترنتی سیرجان دات آی آر از 

پارکهای شهر و پرتال شهرداری در ایام نوروز
- چاپ نقشه راهنمای شهر به میزان الزم و دراختیار گذاشتن آن 
به طروق مقتضی برای مسافرین و نیز تعبیه امکان ارسال نقشه و 
نرم افزار همراه سیرجان از طریق بلوتوث یا سایر ابزارها به مهمانان 

نوروزی
- معرفی جاذبه های گردشگری شهرستان سیرجان از طریق تور 

مجازی پرتال شهرداری
برای خانواده  برگزاری مراسم و جشن روز چهارشنبه سوری   -
، اصول و شئونات اخالق  با رعایت کلیه موازین  بزرگ شهرداری 

اسالمی 
- بهسازی و زیباسازی ایستگاه های اتوبوس و تاکسی

- لکه گیری آسفالت معابر شهر و پیگیری جهت تسطیح و رگالژ 
نمودن کوچه ها و معابر خاکی

- فعال نمودن اکیپ ویژه رفع سد معبر و پلیس ساختمانی در ایام 
پایانی سال و نوروز با توجه به ترافیک کاری پایان سال و امکان سو 

استفاده برخی از متخلفین
فرآوردهای  و  شهری  مشاغل  ساماندهی  سازمان  با  همکاری   -

کشاورزی به جهت ساماندهی کسبه سیار و دستفروشان
- راه اندازی اکیپ خودرویی شستشوی جداول مبلمان ها حتی 

مخازن ثابت جمع آوری زباله
- دقت در رعایت کامل اصول زیست محیطی توسط کلیه پرسنل 
هنگام کار و استفاده از پوشش یونیک و شاخص جهت پرسنل مامور 

به کار به طور ویژه در این ایام
- فعال نمودن کمیته نام گذاری معابر شهری برای رفع مشکالت 
یابی و پیگیری اصالح  شهروندان و مسافرین در خصوص آدرس 
تابلوهای معابر شهری معیوب و همچنین تسریع در انجام ابالغ و 

نصب پالک های کدپستی منازل شهروندان و واحدهای صنفی.
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از  استقبال  برای  شهر  سازی  آماده  شهر:  گروه 
بسیار  اهمیت  از  پایان هر سال  در  نوروزی  مسافران 
و  سیرجان  شهرداری  امسال  است.  برخوردار  زیادی 
دستگاه های مختلف خدمت رسان دوباره گرد هم جمع 
مسافران  از  پذیرایی  برای  خود  آمادگی  از  و  شدند 
نوروزی خبر دادند. به منظور آشنایی بیشتر با فعالیت 
شهرداری  در  نوروزی  سفرهای  تسهیالت  ستاد 
ستاد  این  مسئول  اسماعیلی،  محمد  مهندس  با 

گفت وگویی انجام شده است.

خصوص  در  شما  نظر  اسماعیلی  مهندس  آقای   
استقبال از مسافران نوروزی چیست؟

هر سال یک سری کارهای روتین و تکراری در شهر انجام 
و  گسترده تر  های  فعالیت  است  قرار  امسال  ولی  می شود، 

متفاوت تری برای مسافران ارائه بدهیم.
عنوان  مسافران  برای  عبوری  شهر  را  سیرجان   

می کنند؟
جامعه هدف ما حدود 7 میلیون نفر است که از سیرجان 
عبور می کنند، یعنی 1/10 جمعیت کشور از سیرجان عبور 
می کنند. ولی عایدات خوبی از این مسافران نصیب سیرجان 
نشده است لذا سعی ما این است سیرجان شهر مقصد برای 

گردشگران شود نه شهری صرفا عبوری. 
 دلیل این موضوع چیست؟

 تاکنون کار خاصی برای جذب مسافر انجام نشده است، 
نمی  را  گلیم  جهانی  شهر  کشور  مردم  اکثر  هنوز  مثال 
شناسند، نتوانسته ایم خودمان را به خوبی به کشور معرفی 
کنیم. ما چه کار می کنیم دور هم می نشینیم تا مهمان به 
شهر وارد شود در صورتی اصل بر این است که به استقبال 

مسافران نوروزی برویم.
و  متفاوت تر  های  برنامه  امسال  گفتید  شما   

گسترده تری برای استقبال از مسافران دارید؟
امسال سازماندهی خوبی در استقبال از مسافران نوروزی 
انجام شده است. بیشترین مسافران از وردی تهران هستند 
که مرکز فنی و حرفه ای را مرکز و ایستگاه خدمات رسانی به 

مسافران قرار داده ایم.
مسافران  ویژه  رفاهی  خدمات  ایستگاه  یعنی   

نوروز قرار داده اید؟ 
قرار است ۸0 غرفه که 30  این مکان آسفالت شده  بله. 
آنجا  در  هدایا  و  سوغات  غرفه  و ۵0  رسانی  غرفه خدمات 
جانمایی شده است و محصوالت محلی سیرجان به فروش 

برسد.
 سایر خدمات هم در این غرفه ها ارائه می شود؟

مثل  می شود  ارائه  رایگان  صورت  به  خدمات  سری  یک 

خدمات سالمت و تنظیم باد الستیک ماشین ها و اینترنت 
و  بهداشتی  سرویس  ایجاد  با  آنجا  در  همچنین  رایگان. 
مسافران  ساعته  چند  استراحت  جهت  محیطی  نمازخانه 

ایجاد شده است. 
 برای شب ها هم برنامه خاصی در این مکان اجرا 

می شود؟ 
قرار است یک سری جشن های شبانه با همکاری انجمن 
و رفع خستگی مسافران  تنوع  ایجاد  برای  نهاد  های مردم 

انجام شود.
و  تفریحی  های  مکان  از  چگونه  مسافران   

گردشگری داخل شهر اطالع پیدا می کنند؟
از طرف شهرداری یک بسته راهنمای مسافر همراه با یک 
دعوت نامه جهت مسافران و گردشگران به منظور بازدید از 
شهر جهانی گلیم تهیه و اهدا می شود و همچنین به منظور 
مپ«  »سیرجان  اپلیکیشن  مسافرین  یابی  آدرس  سهولت 
هوشمند  های  گوشی  به  نصب  امکان  و  بارگذاری  تکمیل 
فراهم شده است. امروزه همه دارای گوشی هوشمند هستند 
بنابراین یک سیستم مدیریت ارتباط »سیرجان MAP« در 

اختیار مسافران قرار می گیرد.
 »MAP در »سیرجان 
چه مکان های معرفی شده 

است؟
خدمات  مراکز  تمامی 
بیمارستان  رفاهی،  و  رسان 
بوم  های  خانه  ها،  هتل  ها، 
تفریحی  های  مکان  گردی، 
تاریخی  آثار  گردشگری،  و 

در  پاساژها  شهر،  مهیا  بازار،  خرید  های  مکان  باستانی،  و 
سیرجان و شهرهای اقماری مشخص شده اند. 

 اگر کسی نتواند از این سیستم ارتباطی استفاده 
کند، آیا برنامه ای برایش دارید؟

به صورت  مراکز  همین  آن  در  که  بسته هست  یک  بله. 
چاپی در اختیار مسافران نوروزی قرار می گیرد.

طراحی  مسافران  برای  هم  نامه ای  دعوت   
کرده اید؟

بله، یک دعوت نامه از سوی شهردار و شهر جهانی گلیم به 
مسافران نوروزی تقدیم می شود با این متن »هموطن عزیز 
نیک واقفیم که خستگی و خواب آلودگی، اصلی ترین عامل 
تصادفات مرگبار در جاده های کشور است لذا بر آن شدیم 
که مکانی مناسب جهت استراحت و رفع خستگی شما در 
شهر جهانی گلیم فراهم نمائیم که با توجه به وجود بازارها 
و مرکز دیدنی قابل توجه در شهر سیرجان زمان استراحت 
شما فرصتی مناسب برای خانواده محترم و همراهان شما 

ویژه محیا  به  دیدنی شهر سیرجان  مراکز  از  بازدید  جهت 
با  مسیر  ادامه  شماست  با  انتخاب  حال  باشد.  می  شهر 
و  گلیم  به شهر جهانی  ورود  یا  آلودگی  و خواب  خستگی 
استفاده از خدمات پیش بینی شده برای مهمانان نوروزی و 
رفع خستگی و ادامه مسیر بانشاط و شادابی. میزبانی شما 

افتخار ماست. رضا سروش نیا، شهردار شهر جهانی گلیم«
 هدف از انجام این فعالیت ها چه بوده است؟

سال آینده باند دوم بزرگراه تهران- بندرعباس راه اندازی 

می شود و آنگاه شهر سیرجان مثل شهر کاشان خواهد شد 
پتانسیل  همه  این  با  سیرجان  وجود  متوجه  کسی  دیگر 
امسال  گرفتیم  تصمیم  بنابراین  شد،  نخواهد  گردشگری 
تبلیغات قوی داشته باشیم و سیرجان را به کل کشور معرفی 

کنیم.
برنامه ای  آیا برای اسکان مسافران نوروزی هم   

دارید؟
و  معلم  خانه  است،  پرورش  و  آموزش  برعهده  اسکان 

مسافران  اختیار  در  که  کرده اند  بینی  پیش  را  مدارسی 
نوروزی قرار می گیرند.

به  رسانی  خدمات  ایستگاه  این  کار  به  آغاز   
مسافران نورزی چه زمانی است؟

آغاز  را  خودشان  فعالیت  اسفندماه   27 ها  ایستگاه  این 
می کنند.

 آیا در مرکز شهر ایستگاه های خدمات رسانی و 
تفریحی دیگری هم وجود دارد؟ 

بله. در پارک مسافر گلیمی با 3 هزار متر با مواد معدنی 
سیرجان در حال طراحی است و در کنار آن قرار است غرفه 
های جهت معرفی گلیم سیرجان احداث شود، در این غرفه 

ها کار بافت گلیم را از صفرتا صد توضیح داده می شود.
خاصی  برنامه  سیرجان   کرمان-  ورودی  برای   

ندارید؟ 
در بلوار سیدجمال الدین ده غرفه ایجاد می شود که بیشتر 

جنبه خدمات رسانی و اطالع رسانی دارند.
نوروز  برای جشن  برنامه ای  نقاط شهر  در سایر   

دارید؟
برای  شادی  کارناوال  و  اتوبوس  است،  ملی  جشن  نوروز 
شهر  سطح  در  است  قرار  که  دیده ایم،  تدارک  شهروندان 
برنامه اجرا کند و هر شب مهمان یکی از پارک های سطح 
شهر باشد. جشن های پایان سال و آغاز سال را در ایستگاه 
های برای عموم برگزار کنیم. همچنین جشنی باشکوه برای 
داشته  شاد  برنامه های  همراه  به  چهارشنبه  سوری  شب 

باشیم.
 برای نظم دهی چادر مسافرتی مسافران نوروزی 

چه برنامه ای دارید؟ 
با  است  قرار  شهری  سبز  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان 
نصب تابلوهای چادر زدن مطلقا ممنوع در پارکهای شهر به 
جز دو پارک ورودی مسافران )پارک الله غربی، مسافر( و دو 
پارک مسیر برگشت مسافران )بانوان و ملت( انجام شود تا از 

یک نظم و ساماندهی خوبی برخوردار باشد.
 آیا تور سیرجان گردی هم امسال برگزار می شود؟ 
سازمان حمل ونقل و بار مسافر شهرداری با همکاری تور 
لیدرها و آژانس های مسافرتی تور سیرجان گردی به صورت 
با  شهر  از  خارج  تورهای  ولی  کند  می  اندازی  راه  رایگان 

دریافت هزینه ایاب و ذهاب برگزار می شود.
 هدف گذاری شما از اجرای این طرح ها چه بوده 

است؟
هدف گذاری برجذب گردشگر و رونق اقتصادی شهرستان 
از  و  می شود  شهر  وارد  مسافری  هنگامی  است.  بوده 
سوپرمارکتی خرید می کند این سرمایه ای است که به شهر 

تزریق می شود و نفعش تو جیب مردم نیز می رود.
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محمد اسماعیلی، مسئول ستاد استقبال از مسافران نوروزی؛ 

سیرجان،شهرمقصدگردشگرانمیشود

تاکنـون کار خاصـی بـرای جـذب مسـافر انجام 
نشـده اسـت، مثا هنوز اکثر مردم کشـور شـهر 
جهانـی گلیـم را نمی شناسـند، نتوانسـته ایـم 
خودمـان را بـه خوبـی به کشـور معرفـی کنیم.
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نسیم امید: روستای جعفرآباد در  5کیلومتری شهرستان 
سیرجان و در مسیر یکی از سمت کمربندي شاهد و یکی از 
روستا شریف آباد است و جمعیت آن  بالغ بر هزار نفر برآورد 
شده است. در آستانه فرا رسیدن نوروز  با فرهاد یزدانی؛ دهیار 

جعفرآباد گفت وگویی انجام داده ایم که در ادامه می خوانید:
جناب آقای یزدانی چه مدت است دهیار جعفرآباد هستید؟

بنده لیسانس مدیریت تربیت بدني باسابقه کار در دانشگاه آزاد، 
رئیس انجمن  استان، هم اکنون نائب رئیس کمیته راگبي، مدیر مالي 
و اقتصادي هیات فوتبال و کارآفرین در صنعت کانکس و ادوات بتنی 
هستم. مدت ۵ ماه است که دهیار این منطقه هستم که به دلیل 
نزدیک بودن به شهر و محل تاریخي که در آن وجود دارد از موقعیت 
خوبی برخوردار است. انگیزه برای دهیار شدن زیاد بود که بین چندین 
فرد با شخصیت و معتبر و باسابقه، لطف شورا با تمام آراء نصیب بنده 

شد.
در حال حاضر مهم ترین خواسته اهالی جعفرآباد را چه می دانید و 

برای رفع مشکالت این روستا چه برنامه هایی در دستور کار دارید؟
به حول قوه الهي مشکالت عمده نداریم ولی یک سری مشکالت 
جاری از قبیل برق کشي شهرک ها، تقویت آب به محل هاي کم 
فشار، انجام کارهاي عمراني از قبیل جدول کشي، زیرسازی کانیو و 
ایجاد بلوار جدید در ورودی روستا داریم که ان شا... در سال جدید با 
کمک شورا و بخشدار و حمایت فرمانداری و بنیاد مسکن بتوانیم طرح 

هایمان را اجرا کنیم.
یک سری مشکالت هم در بحث واگذاری زمین های اطراف روستا 

به مردم داشتیم که ۸0 درصد از کارهایشان براي واگذاري انجام شده 
است که با موافقت استان سال آینده زمین ها را به واجدین شرایط 

واگذار می کنیم.
مهمترین مشکلی که با آن در روستا مواجه هستید چیست؟

مهم ترین مشکل که دغدغه مردم است، مرز جغرافیایي جعفرآباد با 
روستاهاي اطراف مشخص شود و از تمام ارگان هاي دولتي تقاضا دارم 
که مردم و ما را حمایت کنند. گفتنی است اگر کمی به عقب برگردیم 
و از قدیمي هاي محله ها بپرسیم  می گویند که اراضي روستای 
جعفرآباد از خیابان اصلي شریف آباد شروع مي شد و به سمت شمال 
تا قنات شریف آباد مي رسید که جزء اراضي جعفرآباد بوده است. کم 
لطفي دوستان در زمان گذشته باعث شده این اراضي به شریف آباد 
تعلق بگیرد و ان شا... بتوانیم این مرز را در سال آینده مشخص کنیم. 
یکی دیگر از مشکالت مردم گودالي هست که مانع ساخت و ساز 
کسانی که زمین خریده اند شده است ان شا... در سال جدید حمایتي 

توسط همکاران داشته باشیم تا بتوانیم این مشکل را حل کنیم و 
خواهشم از اداره برق این است که همکاریش را با روستاها بیشتر کند 
تا بتوانیم گامی بزرگ براي مردم سیرجان در تحقق روستاها انجام 

دهیم.
 همکاری اهالی روستای جعفرآباد در توسعه آنجا چگونه است؟

خدا را شکر همکاری همه خوب است. بجاست یادی از شادروان  
حاج غالم رضا موحدي کنم که در اغلب روستاهای سیرجان مالک بود 
در این روستا و  روستای ایزدآباد کفه شروع به ساخت حمام کرد که 
هدف از ایجاد حمام، رفع مشکالت و آسایش  اهالی بوده و اینجاست 
که یاد حدیث زیبا »النظافه من االیمان« مي افتم خداوند انشاا... 

روحش را قرین رحمت الهي قرار دهد.
چه برنامه هایی برای آینده روستای جعفرآباد دارید؟

برنامه های زیادي براي خدمت به مردم در ذهن دارم که االن اگر 
نام ببرم فردا باید جواب مردم بدهم. ولي کارهاي عمراني زیادي در راه 

داریم یک قدم خیلي بزرگ در راه بافت قدیمي روستا رفع مشکالت 
مردم داریم و به دنبال آن هستیم که در روستا باالترین سطح اشتغال 

زایي را داشته باشیم از تمامی افراد بومي استفاده کنیم.
امکانات ورزشی روستا به چه صورت است؟

در این روستا بزرگترین سالن ورزشي را داریم که نمره  ۹4 از 100را 
از دفتر فنی و نظارت بر طرح ها و اماکن ورزشي وزارت ورزش گرفته 
است و از آقاي اسالمی دهیار قبلي و آقاي مهندس بیگلری معاون 
فرماندار و  بنیاد مسکن آقاي خواجوی و آقاي منصور عماد بخشدار و 
فرماندار و کسانی که زحمت کشیدن براي ساخت این مجموعه زیبا  
تشکر می کنم و انشاا... اداره ورزش و بقیه ارگان ها همکار و الزم را 

براي سایر سالن ورزشي با ما داشته باشند.
در پایان اگر صحبتی دارید بفرمایید؟

روستای ما با وجود 10خانوار در زمان جنگ ۶ شهید براي خودش 
ثبت کرده که این یک نعمت بزرگي براي ما است و ناگفته نماند ما 

هر سال گرامیداشت شهدا را برگزار می کنیم و لوح و هدایا به مادران 
شهیدان تقدیم می کنیم. جا داره تشکر ویژه داشته باشم از آقای 
حسن پور که در زمان شهردار بودنشان ۶ عدد از کوچه هاي خاکی ما 
را آسفالت کرده اند و باز هم این لطف و بزرگیشون در زمان نماینده 

بودنشان نصیب ما شد.

فرهاد یزدانی، دهیار جعفرآباد:

واگذاریزمینبهواجدينشرايطدرسالآينده
مرزهای روستا را در سال آینده مشخص می کنیم

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای هدایت آشوغ با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 224 سیرجان مدعی است که سند 
مالکیت ششدانگ پالک 756 فرعی از 2311 اصلی واقع در بخش 35 کرمان بنام آقای هدایت آشوغ ثبت 
و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده 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 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 : 25/ 12 /1397  - محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت
شرکت تعاونی مسکن کارکنان صنایع مس واحد سیرجان با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 
67 سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 16939 فرعی از 5087 اصلی واقع در بخش 36 
کرمان بنام شرکت تعاونی مسکن کارکنان صنایع مس  ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که بعلت 
جابجایی مفقود گردیده 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 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 : 25/ 12 /1397 -  محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
نظر به اینکه آقای اسماعیل سجادی راد به استناد قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تقاضای سند مالکیت تصرفات 
مفروز خود تحت پالک 6 فرعی مجزی شده از 234 اصلی واقع در بخش 39 
کرمان اراضی خرمه بلورد آگهی نوبتی آن منتشر و اینک به استناد تبصره ماده 
13 را نموده که قانون و ماده 13 آیین نامه قانون فوق الذکر آگهی تحدید حدود 
بصورت اختصاصی به شرح ذیل منتشر میگردد: پالک 6 فرعی از 234 اصلی آقای 
اسماعیل سجادی راد فرزند غالمعلی ششدانگ خانه به مساحت 9365/65  واقع 
در بلورد کوچه خرمه اراضی خرمه بخش 39 کرمان عملیات تحدید حدود ساعت 9 
صبح روز یکشنبه مورخه 98/1/25 در محل وقوع ملک به عمل خواهد آمد، لذا 
بدینوسیله به مالک و مجاورین و صاحبان حقوقی ارتفاقی در پالک فوق اعالم می 
گردد در موعد مقرر در این آگهی در محل وقوع ملک مورد تقاضا حاضر و چنانچه به 
تحدید حدود یا حقوق ارتفاقی اعتراض دارند از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدید 
حدود به مدت 30 روز اعتراض خود را کتبا به این واحد ثبتی تسلیم و رسید 
دریافت نمایند و ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواست 
الزم در این خصوص به دادگاه صالحه تقدیم و گواهی آن را به اداره ارائه نمایند.  

تاریخ انتشار: شنبه 97/12/25



برگزاری نمایشگاه دستاوردهاي
طرح ارتقاي امنیت اجتماعي؛

هشدار به مجرمین رفتارهای ضد اجتماعی
از  شهرستان  تامین  شورای  اعضای  بازدید  خبر:  گروه 
نمایشگاه دستاوردهای نیروی انتظامی در طرح ارتقای 
اجتماعی جامعه هفته گذشته در سالن شهدای  امنیت 

نیروی انتظامی برگزار شد.
نمایشگاه  برگزاری  خصوص  در  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
گفت: با توجه به روزهای پایانی سال و اهمیت امنیت و آرامش 
برای شهروندان طرح ارتقاء امنیت اجتماعی را اجرا کردیم. وی 
در ادامه با بیان اینکه این طرح 4 روز انجام شد افزود: در این 
مدت با خرده فروشان مواد مخدر، قاچاق سوخت و افرادی که 
ایران  کردیم.  برخورد  بودند  جامعه  عمومی  نظم  مخل  نوعی 
نژاد ادامه داد: تعداد کارگاه مشروبات دست ساز الکلی و سالح، 
200 کیلوگرم تریاک، متادون و دستگیری 22 سارق را داشته 
دستگاه   4۸ و  خودرو   ۸۹ طرح  این  در  کرد:  اضافه  وی  ایم. 
از  ای  نمایشگاه گوشه  این  و  توقیف کردیم  را  موتور سیکلت 

تالش چهار روزه ماموران نیروی انتظامی شهرستان است.
اظهار  نمایشگاه  این  از  بازدید  در  دادستان  ورز،  نیک  محسن 
است  بوده  روز  اجتماعی جامعه که 4  ارتقاء  داشت: در طرح 
پیامی به مجرمین و کسانی که دنبال رفتارهای ضد اجتماعی 
هستند است. وی در ادامه اضافه کرد: در این طرح به خرده 
فروشان، اراذل و اوباش که از وضعیت موجود سوء استفاده می 
کنند هشداری بوده که نیروی انتظامی و دستگاه قضایی پس 
از اتمام دوره محکومیت، آنها را تحت نظر دارد و فعالیت های 

آن ها را رصد می کند.
منصور مکی آبادی فرماندار ویژه شهرستان نیز در این بازدید 
و  شهرستان  انتظامی  فرماندهی  ریزی  برنامه  براساس  گفت: 
دادستان محترم طی چهار روز طرح انجام شد و این نمایشگاه 
انتظامی شهرستان  نیروی  و هوشیاری  پیگیری  دهنده  نشان 

است.
 در پایان این اعضای شورای تامین از محل ساخت کالنتری 
بازدید  صادقی  دکتر  بلوار  در  واقع  سیرجان  شهرستان   12
این کالنتری در  افتتاح  از  انتظامی  نیروی  کردند که فرمانده 

سه ماهه اول سال ۹۸ خبر داد.
در  ماموران  داد:  ادامه  سیرجان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
راستای این طرح ۸ هزار قلم انواع مواد محترقه غیر مجاز و 
فاقد هرگونه مجوز را کشف کردند و توصیه ما به خانواده ها در 
این چند روز مواظب فرزندان خود باشند و سعی کنند برای 

آن ها تفریح ستزنده ای داشته باشند.

خبــر

مصرف منطقی دارو
از نگاه سازمان جهانی بهداشت

براساس  داروهایی  بیماران  که  »هنگامی  فرهبد:  بتول 
نیازهای  با  متناسب  مقادیری  در   ، بالینی خود  شرایط  
های  هزینه  حداقل  با  و  کافی  زمان  مدت  طی   فردی، 

فردی و اجتماعی شان دریافت کنند.«
موجود  راه  تنها  دارو  دریافت  ها  بیماری  معالجه  برای 
ترین  مهم  و  ترین  متداول  اکنون  هم  چند  هر  نیست. 
روش های کنترل و درمان بیماری ها دارو درمانی است 
در سطح درمانی خطرات ناشی از تجویز و مصرف بیش 
از حد و چندین دارو به شکل همزمان منجر به مواردی 
مقاومت  بروز  مسمومیت،  دارو-دارو،  تداخالت  جمله:  از 
می  دارویی  ناخواسته  عوارض  تشدید  و  میکروبی  های 
مشکالتی  نیز  اقتصادی  و  اجتماعی  سطح  در  و  شود 
همچون نارضایتی بیمار، تضعیف ارتباط بیمار و پزشک، 
هدر  و  بیمارستان  در  بستری  روزهای  شدن  طوالنی تر 
کردن  اجرایی  بنابراین  دارد.  پی  در  را  مالی  منابع  رفت 
استاندارد جهانی جهت  محقق  استراتژی های  تدابیر و 
ساختن تعریف مصرف منطقی دارو ضروری است، از این 
جهت که منتج به تشخیص بیماری، تعیین درمان موثر 
و ایمن ، انتخاب دارو، مقدار و مدت زمان مناسب برای 
دارو درمانی و همچنین آموزش کافی بیمار و ارزیابی وی 
از جمله توصیه های کاربردی برای  به درمان می شود. 
مصرف کنندگان دارو می تواند مواردی مانند : آموزش و 
تمرین یا حتی گرفتن راهنمایی از متخصصین حوزه ی 
کسب  خصوص  در  داروسازان  و  پزشکان  مانند  سالمت 
اطالعات به طور صحیح از بروشور های دارویی، خودداری 
از اصرار ورزیدن به پزشک در خصوص تجویز انواع خاصی 
از داروها ، اشکال دارویی و یا نوشتن چندین و چند دارو 
مصرف  از  خودداری  نسخه،  یک  در  همزمان  صورت  به 
داروهای  خصوص  به  نسخه  بدون  داروهای  خودسرانه 
آنتی بیوتیکی و داروهای اعصاب و روان، آگاهی از نحوه 
ی مناسب نگهداری داروها در منزل، ذکر داروها، مکمل 
گیاهان  و  گیاهی  داروهای  و  ویتامینی  و  غذایی  های 
دارویی مصرفی هنگام مراجعه به پزشک و داروساز جهت 
کامل  از  قبل  داروها  مصرف  قطع  عدم  و  دارو  دریافت 
و  بیماری  بهبود  در صورت  درمان حتی  دوره ی  کردن 
از  به  مشورت  و عمل  از دریافت  بیمار، خودداری  حال 
مصرف  چگونگی  و  نوع  خصوص  در  غیرمتخصص  افراد 
دارو و همچنین عدم مصرف خودسرانه داروهایی که سایر 
افراد مانند نزدیکان، دوستان با بیماری مشابه مصرف می 

نمایند، باشد.

* روابط عمومی مدیریت غذا و دارو
دانشکده علوم پزشکی سیرجان 

یادداشت

عمل  نحوی  به  پلیس راه  خبر:  گروه 
موجب  مأموریت ها  انجام  که  می کند 
و  مردم  رضایتمندی  خاطر،  آرامش 
کمترین  با  مرور  و  عبور  در  انضباط 
تلفات و خسارات احتمالی در حوادث 

رانندگی باشد.
پلیس راه  رئیس  محمدی،  پیام  سرهنگ 
فوق  مطلب  اعالم  با  سیرجان  شهرستان 
به نسیم امید در خصوص آمادگی پلیس 
با  هرساله  گفت:  نوروزی  سفرهای  برای 
فرارسیدن فصل بهار و شکوفایی طبیعت 
سفرهای جاده ای نیز به اوج خود می رسد 
تسهیل  و  ایمنی  ضریب  ارتقاء  به منظور 
جاده های  در  نقلیه  وسایل  مرور  و  عبور 
برون شهری ابتدا تردد انواع تریلر، کامیون، 
در  فروردین   13 تاریخ های  در  کامیونت 
 1۵  ،14 و  شهر  برون  محورهای  تمامی 
و  1۶نیز از ساعت 7  صبح تا 24:00 در 
)محور بندرعباس-حاجی آباد- سیرجان و 

بالعکس( ممنوع است.
عمل  نحوی  به  پلیس راه  وی  گفته  به 
موجب  مأموریت های  انجام  که  می کند 
آرامش خاطر، رضایتمندی مردم و انضباط 

در عبور و مرور با کمترین تلفات و خسارات 
احتمالی در حوادث رانندگی باشد.

روز  را  نوروزی  طرح  اجرای  زمان  وی 
گفت:  و  کرد  اعالم  اسفند   2۵ دوشنبه 
پلیس راه سیرجان خط قرمز خود را امنیت، 
آسایش و آرامش مردم می داند و با اعزام 
نامحسوس  و  محسوس  گشت  تیم های 
تخلفی  هر  با  برون شهری  جاده های  در 
شود  شهروندان  امنیت  سلب  باعث  که 

به صورت کامالً جدی برخورد خواهد کرد.
آمار  به  اشاره  با  محمدی  سرهنگ 
جان باختگان در سال جاری گفت: دریازده 
جان باختگان  تعداد  جاری  سال  ماهه  
23 درصد کاهش داشته است، اما تعداد 

مجروحان 44 درصد افزایش داشته است.
را  تصادفات  وقوع  عامل  بیشترین  وی 
جلو،  به  توجه  عدم  کرد:  بیان  این گونه 
و  نقلیه  وسیله  کنترل  در  توانایی  عدم 

تخطی از سرعت بیشترین نوع تصادف از 
نوع واژگونی حدفاصل کیلومتر صفرتا سی 

شهرها را داشته است.
اینکه  بابیان  شهرستان  پلیس راه  رئیس 
شعار ترافیکی نوروز ۹۸ »نشاط بهاری نظم 
نوروزی  مسافران  به  است«  قانونمندی  و 
برنامه ریزی و مدیریت زمان  توصیه کرد: 
برای سفر کسب اطالعات از مسیر حرکت 
مدارک،  کامل  داشتن  همراه  سفر،  برای 
بستن کمربند ایمنی، استراحت کافی قبل 
از سفر، عدم استفاده از داروهای خواب آور 
قبل از رانندگی، عدم رانندگی بیش از ده 
دقیقه   1۵ و   شبانه روز  طول  در  ساعت 
استراحت به ازای هر دو ساعت رانندگی 

را انجام دهند.
وی در پایان افزود: رانندگی در شب خطر 
بروز تصادفات را تا 10 برابر افزایش می دهد. 
سفر)الستیک،  از  قبل  خودرو  بازدید 
بی مورد،  عجله شتاب  از  پرهیز  چراغ ها(، 
سبقت(  مقررات)سرعت  و  قوانین  رعایت 
بر  سوارشدن  از  مسافران  همچنین  و 
خودروهای مسافرکش غیرمجاز خودداری 

کنند.

یک  پلمب  از  شهرستان  »دادستان  حوادث:  گروه 
محل طبابت غیرمجاز سطح شهرستان توسط پلیس 
امنیت عمومی  چندی پیش خبر داد.« نمونه این نوع 
جرایم کم نیست، طیف وسیعی از خدمات در حوزه 
زیبایی و پوست و طب سنتی و بسیاری دیگر از زیر 
رشته های حوزه سالمت توسط افراد غیر صالحیت 
دار  به صورت کامال غیر مجاز انجام می شود. بنابر  
تبلیغات های  این نوع خدمات و  از  استقبال مردم 
که  احساس می شود  ها در شبکه های مجازی  آن 
راه برای ارتکاب تخلف بیشتر برای اینگونه افراد باز 

است.

 ابطال پروانه صادره 
علوم  دانشکده  درمان  معاون  جهانشاهی،  غالمرضا  دکتر 

پزشکی در این رابطه گفت: ورود ما به این مسائل به این 
صورت است که کسی شاکی شود و یا اینکه ما با خبر شویم 
ورود می کنیم. وی ادامه داد: مراکزی که از ما مجوز داشته 
باشد و کار غیرقانونی انجام بدهند ما مستقیم ورود می کنیم 
و پروانه آن ها را باطل می کنیم اما مراکز غیرمجاز را از 
طریق دادستان ورود می کنیم. وی ادامه داد: نظارت های 
ما مرتب انجام می شود و جلساتی عالی بر نظارت درمان 
فرماندار،  نماینده  آرایشگری،  مثل  هایی  با حضور صنف 

دادستان و... برگزار می شود.
افراد  فریب  شهروندان  که  این  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
فالن  که  گاها شنیده می شود  افزود:  نخورند،  را  سودجو 
دکتر معروف در یکی از روستاها اقدام به دیدن بیماران 
می کند این موضوعی است که مردم باید هوشیار باشند 
دکتر مشهور همیشه در بهترین مکان درمانی شهر اقدام به 

ویزیت بیماران می کند و از مراجعه به افرادی که در خانه 
اقدام به انجام امور پزشکی می کنند خودداری کنند. 

معاون درمان دانشکده پزشکی در پایان از مردم درخواست 
کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه بهداشت، 
درمان و دارو، در اسرع وقت به معاونت حوزه درمان اطالع 

دهند.

 در صورت شکایت، 
نظام پزشکی پیگیری می کند

بر  نظارت   خصوص  در  شهرستان  پزشکی  نظام  رئیس 
اینگونه دخالت ها در امور پزشکی، گفت: در بحث نظارت 
برای تخلفات معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی انجام 

می دهد  و نظام پزشکی با آن ها همکاری می کند.
دکتر سید محمد رضوی نسب در ادامه افزود: نظام پزشکی 
اگر کسی شکایت کند و یا متوجه شویم که کسی بدون 
مجوز کار پزشکی انجام می دهد ورود می کنیم اما به دلیل 
اینکه نیروی زیادی ندارد نظارت را بیشتر معاونت درمان 

انجام می دهد و ما با آن ها همکاری می کنیم.

سرهنگ پیام محمدی، رئیس پلیس راه سیرجان:

شروعطرحنوروزیازدوشنبه25اسفند

در پی پلمب چند مرکز بدون مجوز که در امور پزشکی دخالت می کردند؛

دخالت افراد غیر مرتبط در امور پزشکی جرم است
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