
رسانه جامعه مدنی اسالمی نقد، صداقت، شفافیت  

  شهــر  3

گزارش تحلیلی »نسیم امید« از اعالم کاندیداتوری انتخابات مجلس؛

نگاهی به انتخابات مجلس یازدهم در سیرجان

گل گهـر در بهـار گـل داد
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تیترها
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در مراسم افتتاح کلینیک دیابت مطرح شد: 
غربالگری، شناسایی

و آموزش افراد مبتال به دیابت 
دکترغالمعباس محمدی، رئیس دانشکده علوم پزشکی در این جلسه بیان کرد: 
بیشترین منشاء دیابت بی تحرکی و تغذیه نامناسب افراد جامعه است و این به 
صورت علمی ثابت شده است در آزمایش در یک شهر کوچک در اروپا انجام 
داده اند و با ورود فست فودها و غذاهای آماده و تنقالت به این شهر افراد زیادی 
دیابت مبتال شده اند که این نقش تغذیه را نشان می دهد که باید شهروندان از این 
موضوعات آگاه باشند. وی به عوارض دیابت بر بقیه نقاط بدن اشاره کرد و گفت: ...

 ورزش و سالمت  6
توسط دانشگاه علمی کاربردی نوبنیاد

با همکاری گل گهر و اداره کار؛

برگزاری اولین همایش ملی
ایمنی و بهداشت در سیرجان

 خبــر  2

مدیرآموزش و پرورش به مناسبت روز معلم خبر داد:

 افتتاح اردوگاه
و خانه بوم گردی بلورد

 آخـر  8

با حمایت  مهندس تقی زاده:

حماسه صعود،
برای اولین بار محقق شد

 خبــر  2

سهراب بهاءالدینی، معاون سیاسی اجتماعی فرماندار:
فرماندار سیرجان، از فرمانداران 

شهرستان های مجاور می آید

گزارش »نسیم امید« به بهانه روز کارگر:
  جامعه  4زندگی سخت کارگران ساختمانی

عکس: علی شیبانی

نسیم امید: اسفند ماه امسال یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای 
اسالمی در سراسر کشور برگزار می شود. فضایی که اکنون در کشور حاکم 
ما  انتخابات در کشور  ولی  دارد  آینده حکایت  انتخابات  از سردی  است 

قابل پیش بینی نیست و همانند سیبی است که تا به زمین برسد بسیار 
با تبلیغات صدا و سیما و شبکه های مجازی  می چرخد و در دقیقه 90 
انتخابات گرم می شود و اینکه مجلس یازدهم دست کدام جناح سیاسی 

اصالح طلبان و اصولگرایان خواهد بود  قضاوت در این خصوص هنوز زود 
است و باید منتظر عملکرد شورای نگهبان در بررسی صالحیت نامزدها و 

فضای عمومی کشور شد و ...
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فرماندار سیرجان
از فرمانداران شهرستان های مجاور می آید

گروه خبر: به دنبال استعفاء منصور مکی آبادی، فرماندار ویژه 
هنوز شخصی برای تصدی پست فرمانداری یا به عنوان سرپرست  

فرمانداری سیرجان معرفی نشده است.
سهراب بهاالدینی، معاون سیاسی فرمانداری در این خصوص گفت: احتمال 
اینکه گزینه ای به زودی مستقیما به عنوان فرماندار معرفی شود وجود 
دارد تا دیگر نیازی به انتخاب سرپرست نباشد. وی در خصوص گزینه های 
احتمالی فرمانداری سیرجان گفت: در این خصوص اطالع دقیقی نداریم، 
ولی این احتمال وجود دارد که یکی از فرمانداران شهرستانهای استان را به 
عنوان فرماندار سیرجان معرفی کنند، که این یک جا بجایی بین فرمانداران 
سطح استان است. وی در خصوص این که شاید یکی از معاونین فرمانداری 
به عنوان استاندار معرفی شود، گفت: استانداری در این خصوص چیزی 
عنوان نکرده است. ولی بعید می دانم از معاونین جهت پست فرمانداری 

معرفی شود.
***

مدیرآموزش و پرورش به مناسبت روز معلم خبر داد:
 افتتاح اردوگاه و خانه بوم گردی بلورد

گروه خبر: مشکل اساسی معلمان، بیمه های خدمات درمانی آن 
ها است که بیمه ها به تعهدشان عمل نکردند و این مشکل برای 

بازنشستگان فرهنگی هم مشکل زیادی به وجود آورده است.
اکبر محیاپور، مدیرآموزش و پرورش در گفتگو با »نسیم امید« به مناسبت 
روز معلم، به مشکالت معلمان اشاره کرد و گفت: بیشتر دغدغه آنها بحث 
هایی مثل حقوق و مزایا هست که با توجه به مشکالتی که در جامعه است  
معلمان  نیز مثل سایر کارمندان که حقوق دریافت می کنند با مشکل روبه 
رو هستند و مشکل اساسی دیگر معلمان بیمه های خدماتی، درمانی آن ها 
است  که بیمه ها به تعهدشان عمل نکردند و این مشکل برای بازنشستگان 

فرهنگی هم مشکل ساز شده است. 
محیاپور به  حقوق و مزایای معلمان مدارس غیردولتی که اعتراض دارند، 
گفت: معلمان مدارس غیردولتی با مشکل حقوق روبرو هستند و آن ها باید 
طبق قانون  اداره کار حقوق دریافت کنند. به گفته مدیر آموزش و پرورش 
سه  راه در خصوص حقوق معلمان مدارس غیر انتفاعی وجود دارد، یکی 
خود معلم است که حقوق دریافت می کند، موضوع دیگر آموزش و پرورش  
است  و سوم  اداره کار و رفاه اجتماعی است که باید مانند شرکت ها و 
کارگاه های خصوصی از این موارد بازدید کند. وی با اشاره به بحث آموزش 
و رابطه معلم و دانش آموز بیان کرد: سطح کیفی معلمان ما خیلی خوب 
است و اگر فاصله ای وجود دارد، طبیعی است چون فاصله سنی بین دانش 
آموز و معلم زیاد است اما تنها چیزی می تواند این فاصله را کم کند بحث 
سواد و اطالعات است که معلمان از آموزش الزم برخوردار هستند. مدیر 
آموزش و پرورش ادامه داد: با همت خیرین 19 طرح را در سال تحصیلی 
افتتاح کردیم و با وجود همه مشکالت، آموزش و پرورش سیرجان در استان 
و کشور وضعیت قابل قبول داشته است، درست است که ما با ایده آل های 
مورد نظردر بحث آموزشی و...  فاصله داریم اما وقتی با مناطق دیگر مقایسه 

می کنیم می بینیم از جایگاه خوبی برخورداریم.
وی در پایان به برنامه های اداره آموزش و پرورش به مناسبت روز معلم 
اشاره کرد، و گفت: چند مورد افتتاحیه از جمله اردوگاه و خانه بوم گردی در 
بلورد، مدرسه ابتدایی عزت آباد، برگزاری جلسات مختلف با مدیران مدارس، 
جشنواره تجلیل از خیرین مدرسه ساز، دیدار با خانواده شهدا، تجلیل از 

معلمین نمونه و  بازنشستگان و... را در دستور کار خود داریم.

خبــر

حضور  با  دیابت  کلینیک  خبر:  گروه 
معاونان  و  پزشکی  دانشکده  رئیس 
شهرستان  مسئوالن  از  تعدادی  و 
همزمان با هفته سالمت هفته گذشته 
)ع(   رضا  امام  قدیم  بیمارستان  در 

افتتاح شد.

 دیابت شایع ترین بیماری 
داخلی است

دکترغالمعباس محمدی، رئیس دانشکده 
کرد:  بیان  جلسه  این  در  پزشکی  علوم 
بیشترین منشاء دیابت بی تحرکی و تغذیه 
نامناسب افراد جامعه است و این به صورت 
علمی ثابت شده است در آزمایش در یک 
با  اند و  انجام داده  اروپا  شهر کوچک در 
ورود فست فودها و غذاهای آماده و تنقالت 
به این شهر افراد زیادی دیابت مبتال شده 
اند که این نقش تغذیه را نشان می دهد 
که باید شهروندان از این موضوعات آگاه 
باشند. وی به عوارض دیابت بر بقیه نقاط 
بدن اشاره کرد و گفت: بیماری دیابت اگر 
به موقع کنترل نشود منجر به مشکالت 
چشم  روی  بر  جمله  از  می شود  زیادی 
و  می گذارد  تاثیر  افراد  و سیستم عصبی 
زندگی آنها را مختل می کند وی هدف از 
راه اندازی کلینیک دیابت را اینگونه بیان 
کرد: هدف ما در این کلینیک غربالگری، 
شناسایی و آموزش افراد مبتال به دیابت 

امیدواریم  داد:  ادامه  دکترمحمدی  است. 
که با آموزش ها الزم و اصالح رژیم غذایی 
شهروندان بتوانیم در مقابل دیابت که این 
روزها شایع ترین بیماری داخلی است گام 

موثری برداریم.

 حدود 15 هزار بیمار دیابتی 
در سیرجان وجود دارد

درمان  معاون  جهانشاهی،  دکترغالمرضا 
افزود:  جلسه  ادامه  در  پزشکی  دانشکده 
دانشکده  کلینیک  این  اندازی  راه  برای 
و  سالمت  خیرین  مجمع  پزشکی،  علوم 

آستان قدس همکاری کرده اند که امروز 
بتوانیم این کلینیک را که یک نیاز برای 
ادامه  وی  کنیم.  افتتاح  است  شهرستان 
برای  که  شد  اندازی  راه  مرکز  این  داد: 
هموفیلی،  دیابت،  مثل  خاص  بیماران 
انجام  را  آنها  خدمات  کلیه  تاالسمی 
بدهد. به گفته وی در سیرجان بین 10 
تا 15 هزار نفر مبتال به دیابت داریم که 
این  در  شود.  داده  آموزش  آنها  به  باید 
مرکز آموزش ها الزم داده می شود و در 
صورت نیاز به پزشکان متخصص معرفی 
ادامه  دانشکده  درمان  معاون  شوند.  می 

برای  آزمایشگاهی  جاری  هفته  در  داد: 
و  می شود  فعال  خاص  بیماران  خدمات 
ما مشکل اساسی که درحال حاضر داریم 
بحث تخت برای بیماران دیالیزی است که 
که  بود  این  بر  قرار  و  داشتیم  تخت   15
10 تخت دیگر به ما داده شود اما با توجه 
سیل اخیر به استان های سیل زده داده 
شد. وی ادامه داد: در حال حاضر 4 الی 5 
دستگاه تخت خریداری شود نیاز بیماران 

ما برطرف می شود. 

ولی آرامش ندارند  امروز مردم آسایش دارند 
حجت االسالم حسین حیدری نسب، امام 
جمعه موقت شهرستان نیز در این مراسم 
درمان  بر  مقدم  پیشگیری  اینکه  بیان  با 
است و در اسالم دستوراتی برای سالمتی 
داده شده است افزود: اول تحرک داشته 
باشید و دوم در خوردن خود دقت کنید 
کم و درست مصرف کنید و سوم استرس 
و مسائل عصبی را از خود دور کنید. این 
سه موضوع در قرآن آمده و پزشکان همه 
سرمنشاء  که  اند  رسیده  نتیجه  این  به 
بیماری ها همین سه مورد است. وی ادامه 
داد: امروز مردم آسایش دارند ولی آرامش 
ندارند همه ماشین و خانه می خرند که 
از طریق آسایش به آرامش برسند اما باز 

آرامش ندارند.
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در مراسم افتتاح کلینیک دیابت مطرح شد: 

غربالگری، شناسایی و آموزش افراد مبتال به دیابت 
برنامه های فرهنگی معراج اندیشه

را دنبال کنید
موسسه فرهنگی معراج انرژی گل گهر در روزهای پایانی هفته 
و هفته آینده برنامه های متنوعی را برای عالقمندان در حوزه 

های مختلف در نظر گرفته است.
به گزارش روابط عمومی موسسه معراج اندیشه، یکی از این برنامه 
ها که به همت کانون قرآن و عترت این موسسه و طی روزهای 4 
تربیت مربی مهارت  برگزار شد، دوره آموزشی  اردیبهشت ماه  و 5 
عفاف گرایی است که با تدریس استاد شجریان و برای اولین بار در 
سیرجان برگزار شد. اسدی مسئول کانون قرآن و عترت موسسه در 
این خصوص گفت: دوره آموزشی مهارت عفاف گرایی دوره ای است 
که زیر نظر اداره کل سازمان تبلیغات استان خراسان رضوی برگزار می 
گردد و مجری آن موسسه معراج اندیشه است که با همکاری حوزه 
علمیه نرجس این دوره را در سطح شهرستان سیرجان برگزار می کند. 
و  کتاب  کانون  همت  به  که  اندیشه  معراج  موسسه  برنامه  دیگر 
کتابخوانی این موسسه برگزار می شود دوره آموزشی فن بیان و بداهه 
گویی است که با تدریس زینت حمیدپور و در سه هفته متوالی در 
روزهای ۶، 1۳ و ۲0 اردیبهشت ماه در موسسه معراج برگزار می گردد. 
ملکشاهی مسئول کانون کتاب و کتابخوانی این موسسه در خصوص 
برگزاری این کارگاه گفت: کارگاه فن بیان، بداهه گویی و سخنوری در 

سه هفته متوالی برگزار می گردد. 

برگزاری طرح خودارزیابی شغلی
موسسه معراج اندیشه 

تیم بهبود و بهگشت اشتغال موسسه معراج اندیشه گل گهر با 
مدیریت دکتر علی سوند رومی مدتی است اقدام به برگزاری 
طرح های خودارزیابی شغلی در مدارس و دانشگاه های سطح 

شهر کرده است.
راهبه عبداللهی یکی از اعضای این تیم گفت: در نقشه جامع مسایل 
شهر یکی از معضالت مطرح شده بحث بیکاری افراد بود و برای کمک 
به بهتر شدن شرایط شغلی و کمتر شدن نرخ بیکاری موسسه معراج 

اندیشه؛ پروژه راهبرد اشتغال را انجام داد.
این پروژه در ۲۲ حوزه شغلی با انجام مصاحبه و... با مسایل و مشکالت 
انتخاب شغل و شرایط ورود به هر کدام از این مشاغل مشخص شد. 
وی افزود: در این راستا طرح خود ارزیابی شغلی با تفاهم نامه ای 
که بین موسسه و دانشگاه امضا شد، به صورت آزمایشی در دانشگاه 
صنعتی سیرجان آبان ماه 97 انجام شد. که بازخورد های خوبی داشت 
و مورد استقبال قرار گرفت. بعداز آن به دلیل تاثیر گزار بودن انتخاب 
رشته هم در دبیرستان و هم در دانشگاه و تاثیر آن در آینده مسیر 
شغلی افراد، طرحی برای دانش آموزان مقطع نهم که در این دوره 
تصمیم به انتخاب رشته می گیرند تدوین شد،  جلسات مشترکی با 
آموزش و پرورش برگزار شد و در ضمن ارائه طرح، نکاتی که مد نظر 
طرفین بود مطرح شد. با موافقت اداره آموزش و پرورش چند مدرسه 
به صورت پایلوت در سطح های مختلف معرفی شده و با هماهنگی 
های انجام شده طرح مذکور در این مدارس اجرا شد. بازخورد هایی که 
از دانش آموزان و مربیان و مدیران مجموعه گرفته شد بسیار رضایت 

بخش بود.

شهردار سیرجان از فعالیت های گسترده در راستای آسفالت 
معابر و کوچه های سطح شهر در سالجاری و نیز طی دو ماه 

اخیر خبر داد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان، رضا 
سروش نیا بابیان این مطلب افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون 
فعالیت های این مجموعه طبق برنامه ریزی از پیش تعیین شده 
در دستور کار قرار دارد و موفقیت مجموعه شهرداری فقط با 
همدلي و همکاري رئیس و اعضای شورای شهر و شهروندان 

حاصل می شود.
و  تالش  »کار،  شعار  شهرداری  مجموعه  اینکه  بابیان  وی 
پیگیري« را سرلوحه اقدامات خود قرار داده تصریح کرد: بلوار 

سردار جنگل، پل دفاع مقدس، محوطه روبروی فنی و حرفه ای، 
خیابان ناظرزاده، بلوار هجرت1، میدان امام حسین)ع(، بلوار امام 
رضا)ع(، محوطه باند هلی کوپتر بیمارستان امام رضا)ع(، ورودی 
شهرک سی بی جی، محوطه مدرسه دخترانه اصناف، 7 کوچه 
فرعی خیابان ابوریحان، کوچه شهید ایرانمنش و کوچه شماره 
۶ خیابان اباذر غفاری از جمله معابری هستند که طی دو ماه 

اخیر آسفالت شده است.
شهردار سیرجان خاطرنشان کرد: دریافت مجوز برداشت سنگ 
الشه کوهی به منظور تامین مصالح شکسته کوهی کارخانه 
آسفالت، احداث دو استخر قیر با ظرفیت چهار هزار تن و راه 
اندازی خط دوم سنگ شکن و ماسه شور از مهمترین اقداماتی 

است که به منظور تولید و تامین آسفالت انجام شده که در 
همین راستا افزایش چشم گیر تولید آسفالت )بیش از 150 

درصد( را می توان بیان کرد.

آغاز عملیات آسفالت معابر سطح شهر
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نسیم امید: اسفند ماه امسال یازدهمین دوره 
سراسر  در  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات 
در  اکنون  که  فضایی  می شود.  برگزار  کشور 
آینده  انتخابات  سردی  از  است  حاکم  کشور 
حکایت دارد ولی انتخابات در کشور ما قابل 
بینی نیست و همانند سیبی است که  پیش 
تا به زمین برسد بسیار می چرخد و در دقیقه 
های  شبکه  و  سیما  و  صدا  تبلیغات  با   90
مجازی انتخابات گرم می شود و اینکه مجلس 
اصالح  سیاسی  جناح  کدام  دست  یازدهم 
بود  قضاوت در  اصولگرایان خواهد  و  طلبان 
منتظر  باید  و  است  زود  هنوز  خصوص  این 
عملکرد شورای نگهبان در بررسی صالحیت 
پیش  و  شد  کشور  عمومی  فضای  و  نامزدها 
بینی می شود انتخابات امسال سیرجان شاهد 
حضور کاندیداهایی با گرایشات مختلف باشیم 

که برنده آن قابل پیش بینی نیست.
عرب  محمدرضا  استعفای  با  میان  این  در 
گوئینی از عضویت در شورای اسالمی شهر در 
اسفند 97 و منصور مکی آبادی از فرمانداری 
مجلس  انتخابات  گذشته،  هفته  در  سیرجان 
پیچیده  وضعیت  در  را  سیرجان  در  یازدهم 
نامشخصی قرار داده است چرا که مجلس  و 
یک  تصویب  با  پیش  اسالمی چندی  شورای 
مصوبه ثبت نام نمایندگان مجلس با سه دوره 
متوالی را برای یک دوره ممنوع کرده است و 
در خصوص این مصوبه شورای نگهبان هنوز 

اظهار نظری نکرده است.

 پای حسن پور
روی پوست خربزه است

شهباز حسن پور که با برنامه ریزی کشوری و از 
باال هدایت شده در سال 81 شهردار سیرجان شد 
و  انجام  را  روتین شهرداری  کارهای  پرطمطراق  و 
حرکت  اسالمی  شورای  مجلس  به سمت  هدفدار 
از ۲/5 سال در شهرداری به سمت  می کرد پس 
استانداری کرمان منصوب  امور شهری  مدیر کلی 
شد)آنهم با سر و صدا و تجمع هدایت شده برخی 
حواریون درجلوی شهرداری در اعتراض به استعفای 
این  از  از ۲ سال  از شهرداری سیرجان( و پس  او 
سمت مهم در راستای رسیدن به مجلس، استعفا و 
در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسالمی 
شرکت و با رای باال به عنوان نماینده مردم سیرجان 
در  ترتیب  به  پور  حسن  شد.  انتخاب  بردسیر  و 

انتخابات مجلس نهم و 
دهم با افت درصد بسیار 

آراء به قولی با نمره ناپلئونی 
مجالس  در  حضور  به  موفق 

بعدی بخصوص دهم شد که اگر 
دوره  آن  نامزد  جهانگیری  ابراهیم 

رد صالحیت نشده بود شاهد حضور او در مجلس 
دهم نبودیم چرا که شهروندان سیرجانی و بردسیر 
در پی شنیدن اخبار ناگوار مختلف به دنبال تغییر 
بودند. اکنون نیز برای انتخابات مجلس یازدهم نیز 
اوضاع مبهم است که اگر مصوبه ممنوعیت ثبت نام 
نمایندگی در شورای  از سه دوره  نمایندگان پس 
شاهد  زیاد  بسیار  احتمال  به  نشود  تایید  نگهبان 
حضور حسن پور در انتخابات مجلس یازدهم خواهیم 
بود علیرغم ادعای قبل او در گفتگو با نشریات محلی 
مبنی بر تمایل به عدم شرکت در انتخابات مجلس و 
میدان دادن به دیگران بخصوص نخبگان است زیرا 

حرکات و سکنات او انتخاباتی است.
 حسن پور علیرغم ادعای استقالل از اصولگرایان 
های  عکس  که  است  قالیباف  طیف  به  منتسب 
حضور وی در جلسات اصولگرایان کشوری در برخی 

نشریات وجود دارد.

 عرب گوئینی در رویای مجلس
محمدرضا عرب گوئینی، عضو مستعفی شورای 
شهر دیگر نامزد این دوره از انتخابات است که اسفند 
نامزدی  اعالم  شهر  شورای  از  استعفا  از  پس   97
به  او  ورود  است.   کرده  یازدهم  مجلس  انتخابات 

انتخابات شورای شهر در سال 9۶ با حاشیه های 
های  هزینه  و  تبلیغات  است  بوده  روبرو  فراوانی 
فراوان تا درگیری های او با سایر اعضای شورا شهر و 

شهردار از نقاط قابل تامل در سابقه وی است.
عرب گوئینی از نظر سیاسی در جناح های فعلی 
کشور قرار نمی گیرد و در واقع می توان او را یک 
یک  بیشتر  و  آورد  شمار  به  واقعی  مستقل  نامزد 
»بیزینس من« و فعال اقتصادی است که در کار 
ساخت وساز فعالیت داشته و در این انتخابات می 
تواند آراء بخشی از طیف خاکستری شهروندان و 

حومه را کسب کنند. 

 معتمدی در برزخ
محمد معتمدی زاده نامزد دیگر این انتخابات است 
که در زمان منصور آبیار، شهردار اسبق سیرجان به 
سیستم شهرداری سیرجان وارد شد و همواره مورد 
حمایت حجت االسالم حسینی امام جمعه، گروهی 
از اصولگرایان جوان و طیف خاکستری قرار داشته 
اسالمی  شورای  و  شهرداری  مالی  فساد  در  است. 
از  یکی  و  وقت  اخراج شهردار  به  که  دوره چهارم 
در  وی  عملکرد  شد  منجر  شهر  شورای  اعضای 
جایگاه معاونت مالی شهرداری مورد انتقاد برخی از 

ای  رسانه  و  سیاسی  فعاالن 
که  چرا  گرفت  قرار  شهرستان 
تخلفات  همه  این  وی  حضور  با 
می  او  و  بود  داده  رخ  شهرداری  در 
شهرداری  مالی  تخلفات  مانع  توانست 
ناگوار در شورا  اتفاقات  به  شود که منجر 
منتظر  باید  موارد  این  همه  با  نشود.  شهرداری  و 

روزهای آتی بود که چه پیش می آید. 
 رونمایی زودهنگام مکی آبادی 

پس از پیروزی دکتر حسن روحانی در انتخابات 
ریاست جمهوری دوره یازدهم سال 1۳9۲ تغییرات 
با کندی و بیش از زمان معمول روسای جمهور قبل 
به فرمانداری سیرجان رسید. محمدعلی توحیدی، 
و  رسید  کرمان  فرمانداری  به  سیرجان  فرماندار 
منصورمکی آبادی به جای او در مسند فرمانداری 
ویژه سیرجان قرار گرفت. چرایی انتخاب او به این 
با  اینکه   و  قرار داشته  ابهام  از  ای  پست در هاله 
رسید  پست  این  به  افرادی  رایزنی چه  و  حمایت 
همواره مورد سوال برخی فعاالن سیاسی شهرستان 

بوده است؟
او اکنون پس از 5 سال فرمانداری ویژه سیرجان 
در ۳1 فروردین استعفا داده و به صراحت در نامه 
استعفاء علت را انتخابات مجلس یازدهم بیان کرده 

است.
درخصوص عملکرد منصور مکی آبادی طی این 
نظرات  نقطه  او  اجتماعی  و سوابق سیاسی  مدت 
متفاوتی وجود دارد در کنار برخی اقدامات مثبت 

و پیگیری های انجام شده توسط او از قبیل توسعه 
شهرستان و معادن، پیگیری معین های اقتصادی 
شهرستان و ... برخی انتقادات به عملکرد او از قبیل 
های  مدیریت  در  ساالری  شایسته  به  توجه  عدم 
حواشی  شهری،  عمران  پیگیری  عدم  شهرستان، 
و   1۳95 سال  در  مسکن  و  نفوس  سرشماری 
کاهش آمار جمعیتی شهر، انتخاب مشاورین دکوری 
نشریات  با  تعامل  و  مناسب  ارتباط  عدم  فرماندار، 
محلی که طی این مدت حتی یک بازدید از دفاتر 
نشریات محلی نداشته، چیدمان غیر عادالنه هیات 
های اجرایی و نظارت انتخابات شهرستان،  از دیگر 

نقاط قابل تامل در عملکرد مکی آبای است.
منصور مکی آبادی نیز از نظر سیاسی وابسته به 
طیفی از اصول گرایان سنتی است که سعی دارد 
به صورت مستقل در رقابت های انتخابات مجلس 

یازدهم شرکت کند.

 اصالح طلبان
و گزینه ای به نام دکتر ابناء

اصالح طلبان سیرجانی گر چه در انتخابات دوره 
قبل مجلس با رد صالحیت ابراهیم جهانگیری به 
از  بسیاری  اعتراض  باعث  رفتند که  به کما  نوعی 
حامیان خود شده اند این بار نیز به نظر می رسد 
برنامه ای برای انتخابات پیش رو ندارند البته برخی 
اصالح طلبان سیرجانی خواستار معرفی چند نامزد 
ذیصالح برای انتخابات آتی شده اند که در نهایت 
به یک نامزد به توافق رسیده و در عرصه انتخابات 
دکتر  همچون  اسامی  میان  این  در  یابند  حضور 
محمودآبادی،  محمد  االسالم  حجت  ابناء،  مهدی 
پور  موسی  خانم  پورشهسواری،  فاطمه  دکتر 
بردسیری، کاظمی رئیس سابق آموزش و پرورش 
شهابی  ضیاء  ا...  نصرت  دعاگویی،  عباس  بردسیر، 
می شود.  برده  نام  دانشگاهی  های  چهره  برخی  و 
دکتر مهدی ابناء دارای سوابق مدیریتی در سطح 
شهرستان و استان ) مدیر کل هالل احمر ( بوده و 
دارای پیشینه اصالح طلبی و از خانواده ای متدین، 
خوشنام و پاک دست برخوردار است و هم اکنون 
عالوه بر طبابت در رشته تخصصی گوش، حلق و 
بینی در سمت مدیریت بیمارستان غرضی شهرستان 
مشغول خدمت رسانی به شهروندان سیرجانی است 
از مقبولیت مناسبی در بین مردم برخوردار است که 
انتظار می رود در صورت حضور در انتخابات بتواند 
یازدهم سیرجان در مجلس شورای  نماینده دوره 

اسالمی شود.

گزارش تحلیلی »نسیم امید« را بخوانید؛

نگاهی به انتخابات مجلس یازدهم در سیرجان

خبــر

توسط دانشگاه علمی کاربردی نوبنیاد
با همکاری گل گهر و اداره کار؛

برگزاری اولین همایش ملی
ایمنی و بهداشت در سیرجان

و محیط  بهداشت  ایمنی،  ملی  اولین همایش  گروه خبر: 
زیست به مدت دو روز در سالن غدیراداره ارشاد سیرجان 

هفته گذشته برگزار شد. 
به  همایش  این  برگزاری  مسئول  پورشهسواری،  فاطمه  دکتر 
خبرنگار  »نسیم امید« گفت: با توجه به این که مجری اشتغال 
HSE، دانشگاه علمی کاربردی نوبنیاد است این همایش برای 
اولین بار در سیرجان برگزار شد و ما این وظیفه علمی را داریم 
راه  را  ملی  همایش  این  بنابراین  کنیم،  تقویت  را  بعد  این  که 
رسانی  اطالع  افزود: سال گذشته  ادامه  در  کردیم. وی  اندازی 
شد و تمامی نخبگان، کارشناسان این حوزه ها مقاله های زیادی 
با همکاری مشترک شرکت  امسال  و همایش  ارسال کردند  را 
معدنی و صنعتی گل گهر و اداره کار و تعاون اجتماعی برگزار 

شد.
دکتر حمیدرضا جعفری، دبیر همایش نیز تاکید کرد: دانشگاه 
همایش  چنین  و  دارند  برعهده  رسالتی  پژوهش  حوزه  در  ها 
برگزار می شود.  با صنعت  دانشگاه  بیشتر  ارتباط  درقالب  هایی 
وی ادامه داد: سیرجان یک شهر صنعتی، معدنی است و جای 
این همایش ها در سیرجان خالی بود برای اینکه در محیط کار 
نیازمند ایمنی هستیم تا سالمت افراد تضمین و عوامل نامطلوب 

صنعت برمحیط زیست را به صفر برسانیم.
اولیه  کارهای  گفت:  همایش  برگزاری  نحوه  درباره  جعفری 
کمیته  یک  متعدد  جلسات  طی  شروع   97 مهرماه  از  همایش 
به  مقاله   1۳۲ مجموع  در  دادیم.  شکل  قوی  بسیار  علمی 
با نظرات داوران 87  از این مجموع  دبیرخانه همایش رسید و 
مقاله پذیرفته شد و چون محدودیت زمانی و مکانی در سالن 
داشتیم فقط 18 مقاله را برای سخنرانی انتخاب کردیم و بقیه 
به صورت پذیرش و پوستر بر روی بنر چاپ شد و به نمایش 
گذاشته شد. وی افزود: این همایش در 4 و 5 اردیبهشت ماه 
دکتر  کلیدی  سخنرانی   ۳ مقاالت  ارائه  بین  در  و  شده  برگزار 
و  ایمنی  جزئی در حوزه محیط زیست، دکترعلیزاده در حوزه 

دکتر زارع در حوزه بهداشت داشتیم. 
های  سال  در  همایش  این  اجرای  خصوص  در  جعفری  دکتر 
آینده گفت: دبیرخانه دائمی همایش در دانشگاه علمی کاربردی  
نوبنیاد افتتاح شده تا بتوانیم با همکاری گل گهر هر ساله این 

همایش را برگزار کنیم.
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آگهی فقدان سند مالکیت
آقای عباس باستانی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 202 سیرجان مدعی است که سند 
مالکیت 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ پالک 8235 فرعی از 2312 اصلی واقع در بخش 35 کرمان بنام آقای 
عباس باستانی 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 : 7/ 2 /1398- محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم سکینه مسلمی زاده با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 153 سیرجان مدعی است 
که سند مالکیت ششدانگ پالک 278 فرعی از 333 اصلی واقع در بخش 36 کرمان بنام خانم سکینه مسلمی 
زاده 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 : 7/ 2 /1398 - محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان



گروه خبر: در پی چاپ گزارش مردمی از اعتراض به حصار 
ایستگاه  جنب  شهریور،   17 خیابان  بر  در  زمین  یک  کشی 
نیز مسدود کرده است در شماره پیش  را  تاکسی که کوچه 
این نشریه پیگیر جزئیات آن از اعضای شورای شهر شدیم که 
جواب های قابل تاملی ارائه کردند. گفتنی است هر گونه تهاتر 
یا پرداخت غرامت به صاحبان امالک واقع در طرح شهری باید 

به تصویب شورای شهر برسد.
محمد عسکری، عضو شورای شهر در این باره، گفت: از این موضوع 
اطالع دقیقی ندارم اما پیگیری می کنم و به شما اطالع می دهم. وی 
پس از تماس تلفنی اعالم کرد: شهرداری برای توسعه بازار باید  ملکی 
را خریداری می کرد و با مالک به توافق رسیدند که این زمین را به 
جای پولی که باید می داده است تهاتر کنند. وی ادامه داد: مالک زمین 
شهرداری بوده است و در طرح و نقشه های شهرداری اینجا کوچه 

نیست.
ابوذر زینلی دیگر عضو شورای شهر در این خصوص گفت: پس از 
انتشار این موضوع در نشریه نسیم پیگیری کردم و از واحد امالک 
شهرداری خواستیم که جزئیات آن را بیاورند تا بررسی کنیم. وی 
ادامه داد: اما به نظر نمی آید که اینجا تصرف شده باشد چون در مرکز 

شهر است ولی ما پیگیر هستیم.
امین صادقی، رئیس کمیسیون امالک و نائب رئیس شورای شهر 
افزود:  کردم،  بازدید  زمین  این  از  امالک  واحد  با  من  اینکه  بابیان 
نام علی  به  از زمین فردی  بازار 5۶ متر  شهرداری در طرح توسعه 
اصغر پاریزی که در مسیر میدان مرکزی بازار قرار گرفته بود را باید 
خریداری می کرد. وی در ادامه افزود: کوچه مجاور زمین از طرح معبر 
خارج شده و در طرح دارای کاربری تجاری بوده است و از آنجایی که 
ضوابط میراث فرهنگی و دفتر فنی  برای احداث مغازه های تجاری 
باید دهانه های مغازه ها برابر ضوابط اجرا شود به همین منظور برای 
تامین عرض دهانه پالک به میزان ۲1/5 متر مربع از کوچه مجاور بر 

اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری به این پالک الحاق شد. 
طاهره جهانشاهی، دیگر عضو شورای شهر در خصوص این موضوع 
گفت: من از این حصارکشی اطالعی ندارم اما این موضوع رو پیگیری 

می کنم.
 گفتنی است با اسماعیل خواجویی، رئیس شورای شهر و حسن 
خدامی، دیگر عضو شورای شهر تماس تلفنی برقرار شد که موفق به 

گفتگو نشدیم. 

جــامعه نسیـم امید4خبــر

گروه جامعه: سختی ها و رنج های کارگران 
پر  قصه ها ی  اما  نیست  پوشیده  کسی  بر 

غصه ی کارگران در این کوتاه نمی گنجد.
مشکالت  پیگیر  نشریات  که  شده  بارها 
بار  هر  و  شده اند  زحمت کش  کارگران 
را  مشکالت  این  حل  وعده ی  مسئوالن 
اردیبهشت  دوازدهم  رسیدن  فرا  داده اند! 
به  دوباره  تا  شد  بهانه ای  کارگر  روز  ماه، 
مشکالت کارگران بپردازیم و ضمن تبریک 
که  زحمتکش  کارگران  تمام  به  روز  این 
خود،  جوانی  و  عمر  کردن  فدا  با  واقعا 
از  نیز  اقتصاد شدند چند سطر  بالی  سپر 
کاهش  که  بنویسیم  کارگرانی  سرگذشت 
قدرت خرید دارند و فقط هدفشان کسب 
با  پس  خانواده هاست.  برای  حالل  روزی 

خواندن این گزارش همراه ما باشید:

 گالیه از دستمزد کم  
از  سرکار  رفتن  برای  وقتی  صبح  هر 
جلوی اوقاف در بلوار صادقی که به میدان 
کارگران معروف است عبور می کنم،عده ای 
کارگر از سنین پایین تا افراد پیر روبه رو 
می شوم که نشان می دهد این افراد از سر 
روز  کارکردن هر  برای  این سن  در  اجبار 

صبح به اینجا می آیند. به پای درد دل یکی از 
دارد.  برای گفتن  نشستم که کلی حرف  آن ها 
به دلیل  را در دوران دانشگاه  علی که درسش 
وضعیت  از  است  کرده  رها  مالی  مشکالت 
کار  بچگی  »از  گفت:  امید  نسیم  به  زندگیش 
می کنم ولی متاسفانه بیشتر کارفرمایان بعد از 
سه چهار ماه کار کردن برای فرار از بیمه،ما را 
از کار بیکار و نفرات جدید استخدام می کنند. 
من مجرد هستم ولی باید خرج پدر و مادر پیرم 
را بدهم و به همین دلیل هم بود که دانشگاه 
بیشتر کار کنم چون  تا  نیمه کاره رها کردم  را 
بیشتر جاهایی که ما برای کار مراجعه می کنیم 
شرایط خیلی سختی را پیش رویمان می گذارند. 
کردن  کار  برای  جاهایی  به  مجبوریم  هم  ما 
مراجعه کنیم که حتی دستمزد حداقلی وزارت 
کار را هم به ما نمی دهند ولی امسال کارهای 
بیش تر  دلیل  همین  به  شده،  کم  ساختمانی 
روزها کار پیدا نمی شود. مجبوریم تا عصر اینجا 

باشیم.« وی در خصوص بیمه اش گفت: »همه 
باید  فایده  چه  ولی  هستیم  کارگری  بیمه  ما 
کنیم.  واریز  را  بیمه  پول  ماه  در  که  باشد  کار 
با دستمزد  روز  کار کنم ده  ماه خیلی  من در 
می گوید:  پایان  در  او  است.«  هزارتومان   ۶0
ما فکری کنند در  برای ساماندهی  »مسئوالن 
سرما و گرما باید کنار خیابان بایستیم و حتی 

یک سایبان هم نداریم.« 

 برای کار دنبال افراد جوان 
هستند

کارگر  چند  با  رفتم.  شهریور   17 خیابان  به 
مسن که در کنار خیابان نشسته بودند برخورد 
کردم. با اینکه روز تعطیلی بود ولی آن ها امید 
به  بار  کردن  خالی  برای  کسی  شاید  داشتند 
دنبال آن ها بیاید. یکی از کارگران که خودش 
گوید: »۶0  معرفی می کند می  پورفریدونی  را 
سالمه. ما برای درآوردن مخارج خونه مجبوریم 
شاید  تا  بیاییم  اینجا  به  هم  تعطیل  روز  حتی 

همه  این  از  او  بیاید.«  گیر  کاری 
روزها  »بعضی  نیست:  راضی  تعطیلی 
کار هست ولی ما امروز هیچ کدام مان 
سر کار نرفته ایم و االن هم باید دست 
خالی به خانه برگردیم.«  پورفریدونی 
ولی  باالست  و سالم  می گوید: »من دیگر سن 
مجبورم در این سن برای خرج زندگی کار کنم 
کنیم  کار  روز  در  ما  که  حالتش  بهترین  در  و 
دو تا بار خالی می کنیم که روی هم 50 هزار 
تومان می شود. با این هزینه های باالی زندگی با 
روزی 50 هزار تومان می شود چه کار کرد. من 
شش فرزند دارم و هیچ درآمدی دیگری ندارم 
با این حقوق روزمزد چه طور از پس این هزینه 

ها بر بیایم.« 

 کار نیست
یکی  رفتم.  بالل  میدان  به  گزارش  ادامه  در 
بود  آنجا  کار  برای  که  همشهریان  از  دیگر 
به  تا  بیان کرد: »از عید  اینگونه  را  مشکالتش 
یخچال  داخل  اگر  شما  نکردم.  پیدا  کار  حال 
خانه من را باز کنید بجز آب و مقداری غذا چیز 
دیگری پیدا نمی کنید. امروز دخترم مریض بود 
و به خاطر اینکه پول نداشتم، نبردمش دکتر.« 

 چالش های 
کارگران

شغلي،پرداخت  ثبات  نبود 
مناسب  دستمزد  نشدن 

نشدن  تامین  از  ترس  وظیفه،  با  متناسب 
زندگی  اقتصادي،  فراوان  مشکالت  و  معیشت 
کارگران را با چالش روبه رو کرده است. پینه ي 
بزرگ  درد  از  کارگران  زحمتکش  دست هاي 
کارگران  شده ی  خم  کمر  مي گوید،  اجتماع 
زخم هاي  است،  گرفته  خو  شبانه  دردهاي  به 

است  نشسته  کارگر  قامت  بر  فقط  نه  کارگران 
او را نیز زخمي کرده است. حال  بلکه خانواده 
که  مشکالتی  همه  این  وجود  با  کنید  تصور 
نرم  پنجه  و  دست  آن  با  شهروندی  هر  امروزه 
می کند،از هزینه های گزاف اجاره خانه ها، قبوض 
و  معیشتی  و  تحصیلی  هزینه های  مصرفی، 
کارگران  باشد  قرار  وقتی  زندگی  مخارج  دیگر 
دستمزد چندانی دریافت نکنند چه بر آن ها و 

خانواده هایشان خواهد گذشت؟«
باتوجه به اینکه از سال 87 خانه کارگران برای 
ساماندهی کارگران فصلی و ساختمانی تشکیل 
شد و در سال 89 اولین انجمن صنفی کارگران 
در جنوب شرق کشور در سیرجان مجوز گرفت 
این  ساماندهی  برای  توجهی  قابل  فعالیت  اما 

افراد صورت نگرفته است. 
خصوص  این  در  شهرستان  کار  اداره  رئیس 
صنفی  انجمن  ساختمانی  کارگرهای  گفت: 
مهارت  کارت  ها  آن  ساماندهی  برای  و  دارند 
ساختمانی از فنی حرفه ای صادر شده است . 
حمید هادیان معتقد است: وضعیت کارگرهای 
ساختمانی از سال 89 نسبت به حال بهتر شده 
و کارگران با گرفتن کارت مهارت تحت پوشش 
در  وی  گرفتند.  قرار  اجتماعی  تامین  بیمه 
خصوص بی اطالعی برخی از این افراد از انجمن 
گفت: در حال بیش تر کارگر های ساختمانی 
شناخته شده هستند و زیر نظر انجمن ها قرار 
دارند. همچنین ما در سطح شهر پارچه زدیم، 
ها  روزنامه  در 
رسانی  اطالع 
در  که  کردیم 
رفاهی  سایت 
کار  وزارت 
ثبت نام کنند. 
هادیان  حمید 
در پایان گفت: 
بیگانه  اتباع 
و  دارند  مجوز  هستند  حاضر  حال  در  که  ای 
طبق بازرسی های اداره اگر کسی کارت نداشته 
باشد با  کارفرما برخورد می شود و در مرحله 
اول کارفرما پنج برابر حقوق آن کارگر جریمه 
می شود و اگر برای بار دوم این اتفاق بیفتد به 

مراجعه قضایی معرفی می شود. 

گزارش »نسیم امید« به بهانه روز کارگر:

زندگی سخت کارگران ساختمانی

شنبه 7 اردیبهشت1398، شماره 183 ، سال پنجم

در حـال حاضر کسـانی هم که کار داشـته باشـند به این 
دلیـل کـه ما پیر هسـتیم دنبـال ما نمـی آینـد و بیش تر 
دنبال افراد جوان هسـتند اگـر هم فرد جوانـی پیدا نکنند 

از کارگـران افغانی اسـتفاده می کنند.

کارگـران  کار:  اداره  رئیـس  هادیـان، 
سـاختمانی انجمـن صنفـی دارنـد و برای 
سـاماندهی آن ها کارت مهارت سـاختمانی 

از فنـی حرفـه ای صـادر شـده اسـت. 

در پی اعتراض اهالی به حصارکشی
زمین خیابان 17 شهریور؛

بی خبری اعضای شورا
از معوض مالکانه
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و  انسان  هر  اساسی  حق  سالمتی  سالمت:  گروه 
یک هدف اجتماعی است و تمام دولت ها و سازمان 
سال  هر  هستند.  افراد  سالمت  تأمین  به  موظف  ها 
به عنوان هفته ملی  ماه  اردیبهشت  تا هفتم  اول  از 
طرح  هفته  این  در  و  شود  می  نامگذاری  سالمت 
های مختلفی در حوزه بهداشت و درمان شهرستان 
آموزش  بحث  در  مختلفی  های  برنامه  و  افتتاح 
طبق  باز   اما  دهد.  می  انجام  درمانی  و  بهداشتی 
آمار دانشکده علوم پزشکی شهرستان آمار بیماری 
را  مشکالتی  و  است  افزایش  روبه  واگیر  غیر  های 
به  توجه  با  است.  آورده  وجود  به  ها  خانواده  برای 
سالمت   هفته  بهانه  به  و  شهروندان  سالمت  اهمیت 
ها  زمینه  در  کارشناس شهرستان  و  با چند پزشک 

و تخصص های مختلف گفت و گویی انجام داده ایم.

 فعالیت افراد غیر پزشک و تجویز داروهای 
غیر علمی

دکتر امین ایران نژاد، متخصص 
مشکالتی  از  یکی  داخلی 
سالمت  حوزه  در  که 
شهرهای   از  بسیاری 
شهرمان  ازجمله  کشور 
مصرف  روبروست  آن  با 
و  بیوتیک ها  آنتی  
بدون  مهم  داروهای  برخی 
است  پزشک  تجویز 
عوارض  می تواند  که 
بیمار  برای  خطرناکی 
انتی  مقاومت  جمله  از 
باشد  داشته  بیوتیکی 
مواقع  برخی  در  که 
جدی  تهدید  به  منجر 

سالمتی فرد می شود.
بیان  باره  این  وی در 
کرد: برای جلوگیری از 
ایجاد مقاومت میکروبی 
باید جامعه را از عوارض 
آگاه  خودسرانه  مصرف 
پزشکی  جامعه  و  کرد 

راه  پزشکی  راهنمایی  و  آموزشی  نظام  باید در  کشور هم 
به  ببینند.  آموزش  ها  بیوتیک  آنتی  اصولی  تجویز  های 
عوارض  اینکه  بر  عالوه  دارو  خودسرانه  مصرف  وی  گفته 
جبران ناپذیري را متوجه فرد مي کند، در برابر بسیاري از 
است که  این در حالي  مقاوم خواهد کرد.  را  فرد  داروها، 
دارد.  بیشتري  عوارض  ضدمیکروبي  داروهاي  به  مقاومت 
در ادامه افزود: اگر پزشک برای شما آنتی بیوتیک تجویز 
کرده است، آن را مطابق دستور پزشک به میزان توصیه 
شده و به موقع مصرف کنید. هرگز به بهانه ی بهبود عالیم 
بیماری خود و بهتر شدن حالتان، مصرف آنتی بیوتیک را 
قطع نکنید. مصرف آنتی بیوتیک باید تا زمانی که پزشک 
در  دیگر  یابد. همچنین مشکل  ادامه  است  نموده  توصیه 
تجویزهای غیر  و  افراد غیر پزشک  فعالیت  حوزه سالمت 
علمی آنان به مراجعانشان است که در صورت تداوم این 

امر سالمت شهروندان به خطر می افتد.

 استرس ها عامل بیش تر بیماری های 
اعصاب هستند

فرنگیس  دکتر 
متخصص  پورسینا، 
در  روان  و  اعصاب 
بیماری  خصوص 

عامل  می دانید  که  همانطور  گفت:  سالمت،  حوزه  های 
بیماری های اعصاب و روان ژنتیک و محیط است، ژنتیک 
که کامال تعریف شده و مشخص است که بحث جداگانه 
ای دارد، اما عوامل محیطی که همان فشارها و استرس ها 
اند و به همین  است که امروزه در تمام دنیا بیشتر شده 
دلیل بیماری های اعصاب و روان نیز بسیار بیشتر شده اند.

بیماری  این  کاهش  برای  راهکارهایی  خصوص  در  وی 
و  روحی  های  بیماری  از  جلوگیری  برای  کرد:  بیان  ها 

از  را  ها  استرس  که  شود  تالش  باید  روانی 
که  برداشته شود که همان طور  مردم  روی 
افزایش امکانات رفاهی و ورزشی و  می دانید 

اقتصادی،  بهبود وضعیت  ورزش های همگانی، 
تساوی حقوق زن و مرد، همکاری دولت با درمان 

گران اعتیاد در کاهش میزان 
ادامه  پورسینا  است.  اعتیاد 
داد: کم کردن میزان بیکاری، 
حمایت  فقر،  بردن  بین  از 
جمله  از  معلولین  از  گسترده 
از  تواند  می  که  است  عواملی 
بیماری های  اعصاب و  میزان 

روان به طور چشم گیری کم کند.

 سبک های زندگی غلط

محمودآبادی؛  مهدیه 
روانشناسی  ارشد  کارشناسی 
در  ما  جامعه  امروزه  که  زندگی  سبک  می گوید: 
تحمل  آستانه  که  است  شده  باعث  پیش گرفته اند 
انسان ها بسیار پایین بیاید و مردم در انجام کارهایشان 

بی حوصله باشند. 
فرزندانشان  خواسته های  برابر  در  والدین  افزود:  وی 
موضوع  این  و  ندارند  حوصله  چون  هستند  تسلیم 
شرایط  بزرگ سالی  در  اگر  کودکان  این  می شود  باعث 
یاس  دچار  نباشد،  فراهم  می خواهند  که  امکانات  و 
روی  آورند.  مخدر  مواد  به  و  شوند  سرخوردگی  و 
غلط،  تربیتی  روش های  با  می کند:  تأکید  محمودآبادی 
داده ایم.  آموزش  فرزندانمان  به  را  غلط  زندگی  سبک 
کودکان ما باید مهارت های ده گانه زندگی را یاد بگیرند: 
کنترل خشم، حل مساله، توانایی مقابله با استرس، تفکر 
خالق و ... را یاد بگیرند. اگر کودک مهارت های زندگی 

را یاد بگیرد کمتر دچار مشکالت اشتباهات می شود.

دیابت  چرب،  کبد  مثل  بیمارها  بیشتر  وی  گفته  به 
وزندگی  زندگی  غلط  روش های  از  ناشی  فشارخون  و 

ماشینی است.  
درنتیجه  را  ناامیدی  به  انسان  رسیدن  کارشناس  این 
و  دانست  زندگی  مهارت های  و  نگرفتن حل مسئله  یاد 
گفت: سیستم آموزشی ما باید با یک برنامه ریزی در هر 
مقطع تحصیلی مهارت زندگی را آموزش بدهد تا سبک 

زندگی اصالح شود. 

 استفاده از فست فود
و کم تحرکی

بهداشتی  معاون  موقری؛  محمد 
دانشکده پزشکی می گوید: میزان فعالیت 
بدنی مردم متناسب نیست، حدود 5۲/7 
درصد مردم به طورکلی فعالیت بدنی مناسب 
غذای  مصرف  ندارند. 
آماده  غذای  و  فوری 
نیز رو به افزایش است 
باعث  موضوع  این  و 
بیماری های  افزایش 
قلبی و عروقی، چاقی و 
است.  شده  خون  فشار 
هستند.  اضافه وزن  دارای  مردم  اکثریت  سیرجان  در 
آمار شبکه بهداشت حدود 8 درصد دیابتی است  طبق 
ولی پیش بینی می شود این تعداد بیشتر و تا 1۳ درصد 

برسد. 
و  شکر  مصرف  افزود:  وی 
بیشتر  درصد   5 تا   ۳ نمک 
بیشتر  است.  جهانی  نرم  از 
مصرفی  خوراکی های 
شکر  و  نمک  دارای  ما 
شیرینی  مصرف  در  هستند. 

زیاده روی می کنیم.
حذف  سفره ها  سر  از  را  نمک  باید  موقری  گفته  به 
کنیم. مردم به پیاده روی و ورزش رو بیاورند. مسیرهای 

خرید را سعی کنند پیاده بروند. 
موقری ادامه داد: متأسفانه غذاهای چرب، فست وفود 
وعدم تحرک  بسیار خطرساز شده است و باعث افزایش 

دیابت، فشارخون و سرطان ها شده است. 
رفتاری  الگوهای  داد:  ادامه  خانواده  پزشک  این 
فضای  به  آوردن  روی  کتاب،  مطالعه  عدم  نادرست، 
مخدر،  مواد  مصرف  دخانیات،  و  قلیان  مصرف  مجازی، 
مصرف مشروبات که باعث حوادث ناگوار و قتل درگیری 

و نزاع ها می شود، ناشی از سبک زندگی غلط است.
باال  و  جوانان  دیرهنگام   ازدواج  موقری  گفته  به 
از دیگر  ناسالم  ارتباطات  به  ازدواج و مراجع  رفتن سن 
کرد:  تأکید  وی  است.  غلط  زندگی  سبک  مشکالت 
درگذشته جوانان به موقع ازدواج می کردند و این عاملی 

برای جلوگیری از این مشکالت بود.

گفت وگو با چند پزشک و کارشناس به مناسبت هفته سالمت؛

سالمت افراد نیاز به آموزش دارد
 مصرف غذاهای آماده باعث افزایش بیماری های قلبی شده است

خبــر

شهروندان داخل ماشین
برای زالو درمانی نروند!

گروه خبر: نشست خبری رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی سیرجان، معاونان دانشکده و روسای بیمارستان های 
دکترغرضی و امام رضا)ع( سیرجان به مناسبت هفته سالمت با حضور 

خبرنگاران دوشنبه هفته گذشته برگزار شد.
دکتر غالمعباس محمدی، رئیس دانشکده علوم پزشکی با اشاره به اینکه 
در چند سال گذشته پیشرفت های بسیار زیادی در حوزه بهداشت و درمان 
سیرجان اتفاق افتاده است گفت: حوزه بهداشت و درمان حدود ۲5 درصد در 
تامین سالمت جامعه نقش دارد بقیه موارد بر عهده خود فرد و دیگر سازمان ها 

است .
دکتر محمد موقری پور، معاون بهداشتی دانشکده پزشکی در این نشست 
گفت: سازمان بهداشت جهانی WHO هر ساله بر اساس نیاز سنجی هایی 
که انجام می شود شعاری را به عنوان روز جهانی بهداشت انتخاب می کند که 
هدف گذاری کشورها بر اساس آن صورت می گیرد. وی در ادامه افزود: شعار 
امسال »مراقبت های بهداشتی اولیه راهی به سوی پوشش همگانی سالمت« 
است. معاون بهداشتی درمانی دانشکده علوم پزشکی سیرجان با اشاره به اینکه 
جمعیت ایران در حال پیر شدن است، گفت: با توجه به کاهش نرخ ازدواج، 
جمعیت ایران رو به پیر شدن است فرزند آوری در بین جوانان کم شده و این 

زنگ خطری برای رنج سنی جمعیت ایران می باشد.
دکتر موسی نصرا... پور، معاون توسعه دانشکده پزشکی نیز گفت: با اینکه 
رشد چشمگیری در بحث بودجه داشتیم اما نیاز واقعی مان در بحث آموزش با 
بیش از 700 دانشجو بسیار باالتر از اینها است. هدف ما کمک به بحث آموزش 
است تا بتوانیم در مهر ماه بیست دانشجوی پزشکی جذب کنیم و دانشکده را 
به دانشگاه ارتقا دهیم. وی افزود: 1۲هکتار زمین کارهایش را انجام داده ایم که 
ساخت پردیس دانشکده را به کمک وزارت و خیرین سیرجانی در آن راه اندازی 
نماییم. افتتاح بیمارستان ۲۳0 تخت خوابی در سال 9۶ یکی دیگر از برنامه 
های این دانشکده بوده است. همچنین کلینیک خیریه حسینی در سال 97 

به بهره برداری رسید.
دکترغالمرضا جهانشاهی، معاون درمان دانشکده پزشکی در پاسخ به این 
سوال که نظارت در حوزه درمانی ضعیف به نظر می رسد و گاها افرادی در 
امورات پزشکی دخالت می کنند، افزود: دانشکده در بحث برخورد با افراد 
متخلف جدی عمل می کند اما نیاز به فرهنگسازی دارد که شهروندان زمانی که 
می بینند فرد داخل ماشین زالو درمانی می کند باید خودشان نروند و موردهای 
دیگری که اتفاق می افتد و ما شاهد این هستیم فرد داخل خانه کارهای درمانی 

می کند و مردم استقبال می کنند.
دکتر مهدی ابنا، رئیس بیمارستان دکتر غرضی از تحت پوشش قرار گرفتن 
۲۲0 هزار نفر از جمعیت شهرستان سیرجان و استفاده آنها از خدمات بیمه 
تامین اجتماعی خبر داد و گفت: در واقع بیش از ۶۶ درصد از جمعیت شهرستان 
سیرجان از خدمات بیمه تامین اجتماعی استفاده می کنند. بیمارستان غرضی 
سیرجان به عنوان بخشی از مجموعه سالمت شهرستان و همراه با سیاست 

گذاران بخش سالمت وظیفه ارائه خدمت به همشهریان را دارد.

شنبه 7 اردیبهشت1398، شماره 183 ، سال پنجم

یـک  نـژاد:  ایـران  دکتـر 
مشـکل در حـوزه سـالمت، 
فعالیـت افـراد غیر پزشـک 
و تجویزهـای غیـر علمـی 
آنان به مراجعانشـان است 
کـه در صـورت تـداوم ایـن 
امر سـالمت شـهروندان به 

می افتـد. خطـر 

دکتـر موقـری پـور:  متأسـفانه غذاهـای چـرب، فسـت 
فود وعدم تحرک بسـیار خطرسـاز شـده اسـت و باعث 

افزایـش دیابـت، فشـارخون و سـرطان ها شـده اسـت.

محمودآبـادی: سیسـتم آموزشـی مـا بایـد بـا یـک 
برنامه ریـزی در هر مقطع تحصیلی مهـارت زندگی 

را آمـوزش بدهـد تا سـبک زندگـی اصالح شـود. عوامـل  پورسـینا:  دکتـر 
محیطی کـه همان فشـارها 
کـه  اسـت  اسـترس ها  و 
امروزه در تمام دنیا بیشتر 
شـده انـد و به همیـن دلیل 
بیماری های اعصاب و روان 
نیز بسیار بیشـتر شده اند.



یادداشت

به بهانه هفته سالمت؛
چگونه ورزش را به زندگی

خود وارد کنیم
زندگی سالم- یعنی داشتن عادت های سالم و ارزیابی کردن و تغییر دادن 
رفتارهای مضر برای سالمتی- هم تاثیر فشار روانی را کم می کند. مرتب 
ورزش کردن و تغذیه خوب، دو رکن زندگی سالم هستند. سیگار نکشیدن و 

تصمیم گیری درست جنسی هم کیفیت زندگی را باال می برند.
بسیاری از ما هنوز هم به جای راه رفتن، سوار ماشین می شویم، به جای 
باال رفتن از پله ها، سوار آسانسور می شویم و دیگران را استخدام می کنیم 
تا کارهای روزمره خود را انجام بدهیم. در عین حال بسیاری از مردم اوقات 

فراغت شان را پای تلویزیون و کامپیوتر می گذرانند.
ورزش ایروبیک، ورزشی تقویتی- شامل آرام دویدن، شنا کردن و دوچرخه 
سواری-است که قلب و ریه ها را تحریک می کند. کسانی که منظم ورزش 
می کنند کمتر در معرض خطر بیماری قلبی قرار می گیرند. یک هدف واقع 
بینانه تر این است که بزرگساالن در اکثر ایام هفته یا تمام روزهای هفته ۳0 
دقیقه یا بیشتر فعالیت بدنی مالیم داشته باشند. با راهبردهای زیر می توانیم 
ورزش را به زندگی خود وارد کنیم و همچنین مدت تلویزیون دیدن خود را 

کم کنید. بخشی از زمان تلویزیون را به ورزش اختصاص دهید. 
رعایت رژیم غذایی متوازن 

به دلیل افزایش فروشگاه های مواد غذایی و غذا آماده های سطح شهر، 
بسیاری از مردم غذاهای ناسالم می خورند و غذای ویتامین دار و مواد معدنی 
و فیبر مثل میوه، سبزیجات و غالت نمی خورند. زیاد خوردن غذاهای آماده 
و نداشتن تعادل غذایی از مشکالت بعدی است. این نوع غذاها باعث ایجاد 
چربی و کلسترول باال می شود. متخصصان معتقدند تغذیه مناسب چیزی 
بیش از مصرف کالرهای مناسب است. تغذیه مناسب یعنی انتخاب دقیق 
غذاهایی که در کنار کالری، مواد غذایی مناسب به بدن ما برسانند. یک 
برنامه غذایی معقول، تمام مواد مورد نیاز بدن- یعنی چربی، کربوهیدرات 
ها، پروتئین ها، ویتامین ها، مواد معدنی و آب را تامین می کند. رژیم غذایی 
متوازن، نه تنها انرژی بیشتری تامین می کند بلکه فشار خون را پایین می 

آورد  و خطر سرطان و پوسیدگی دندان را کم می کند.
9000 مرگ ناشی از سرطان ریه است

طبق تحقیقات سیگار کشیدن ۳0 درصد مرگ های ناشی از سرطان، 
۲1 درصد مرگ های ناشی از بیماری قلبی و 8۲ درصد مرگ های ناشی از 
بیماری مزمن ریوی رابطه دارد. سیگار کشیدن غیر مستقیم نیز در 9000 
مورد مرگ ناشی از سرطان ریه در سال دخالت دارد. فرزندان سیگاری نیز در 

معرض خطر ابتال به بیماری های تنفسی و گوش میانی هستند. 
تصمیم گیریهای درست جنسی

تصمیم گیری درست جنسی در زندگی دارای اهمیت است. این روشهای 
درست پیشگیری از بارداری را بدانیم و همچنین اطالعاتی در خصوص 

بیماریهای که از روش مقاربت ایجاد می شود را بشناسیم.
رفتارهای پر خطر جنسی باعث ایجاد بیماری های مقاربتی مثل سوزاک، 
سیفلس، هرپس وایدز شده است. بیماری ایدز خطرناک ترین نوع بیماری 
است که سندرم نقص ایمنی اکتسابی، معلول ویروس نقص ایمنی انسان 
است. این سندرم دستگاه ایمنی بدن را نابود می کند. متخصصان می 
گویند ایدز به روش های زیر منتقل می شود تماس جنسی، تماس مستقیم 

بریدگی، استفاده از سر سرنگ مشترک و انتقال خون.
هر کس رابطه جنسی دارد، در خطر است و تنها عمل مطمئن به جز 
پرهیز جنسی، رفتارهای جنسی مطمئن است. مثل مقاربت بدون انزال و 
بدون تماس با ترشحات مهیل و مقاربت بدون تماس خونی و همچنین 

مقاربت با کاندوم هم وجود دارد.

نسیم امید- هاجر فتحی زاده: گل گهر سیرجان 12 سال 
است که در لیگ یک حضور دارد. در این 12 سال مربیان، 
بازیکنان، مسئوالن و مدیران زیادی آمدند و رفتند تا این که 
سه شنبه گذشته این تیم جواز حضور در لیگ برتر را کسب 
کرد. به میمنت پیروزی تیم گل گهر آیین غبار روبی گلزار 
شهدا با حضور مسئوالن شهرستان، اعضای تیم و جمعی 
از مدیران گل گهر صبح چهارشنبه هفته گذشته در گلزار 
شهدای سیرجان برگزار شد، که در این میان با چند بازیکن 

این تیم گفت وگو کرده ایم؛

 هدف ما صعود به لیگ برتر بود 
مهرداد بشاگردی؛ دروازه بان تیم گل گهر جوان قدبلندی که 15 
سال فوتبال را به صورت حرفه ای بازی می کند و حدود 5/1سال در تیم 
گل گهر بازی می کند او اهل آبادان است و ازخوشحالی مردم سیرجان 

بسیار خوشحال است:» از ابتدا قراردادی که با باشگاه گل گهر بستیم 
هدف ما صعود به لیگ برتر بود و به این موضوع ایمان داشتیم. ما از 
خوشحالی مردم خیلی خوشحال هستیم، وقتی خوشحالی تماشاگران 
سیرجانی را دیروز دیدم انرژی مثبت و انگیزه مضاعف گرفتم. خدا را 

شکر که بازهم توانستیم دل مردم شاد کنیم.«

 سال ها انتظار لیگ برتر را کشیدیم
حمزه مظفری، کاپیتان تیم گل گهر که از 11 سالگی برای گل 
گهر کار می کند، او اهل سیرجان  و 17 سال فوتبال بازی کرده 
است. او نیز از این صعود بسیار خوشحال و خشنود است:» وقتی در 
دقیقه های آخر بازی گل را به تیم شهرداری ماهشهر زدیم، خوشحالی 
وصف ناپذیری تیم داشت این اتفاقی بود که سال ها انتظار آن را کشیده 
بودیم. این گل را از سمت تیم گل گهر به مردم شهرم، تمامی کارکنان 
شرکت گل گهر، مدیرعامل گل گهر و سردار حاج قاسم سلیمانی 

تقدیم می کنم.« او معتقد است مردم سیرجان مردمی وفادار هستند 
که در گرما و سرما تیم را تنها نگذاشته اند و امروز نتیجه این تالششان 

را گرفتند. 

 اکنون سیرجان قطب فوتبال است
 امین پورعلی و حکمت فوالد پور پس از 15 سال فعالیت در ورزش 
فوتبال هم اکنون نزدیک سه سال است که برای تیم گل گهر بازی 
می کنند.  امین پورعلی اهل الریجان است. » امروز روز پرافتخاری 
برای تیم و مردم سیرجان است شهری با جمعیت ۳00 هزارنفری 
دارای دو تیم در لیگ برتر و لیگ دسته یک است. این دو تیم در لیگ 
برتر نشان می دهند که سیرجان دارای یک پتانسیل باال در فوتبال 
است. سیرجان هم اکنون یک قطب فوتبال است. « حکمت فوالدپور 
بازیکن سیرجانی تیم هم با تقدیم این گل به مردم سیرجان از این 
که توانسته اند در لیگ برتر حضور داشته باشند اظهار خوشحالی کرد. 

 شانزده گل برای تیم گل گهر زدم
زننده گل برتری و سرنوشت ساز صعود تیم گل گهر کسی نبود 
به جز آقای پیمان رنجبری، او اهل اردبیل  و حدود یک سال است 
برای گل گهر بازی می کند. » 1۶ گل برای تیم گل گهر زدم ولی 
این گل واقعاً متفاوت بود و برای من دارای ارزش زیادی بود، به 
دلیل این که مردم سیرجان خوشحال شدند. مردم برای حمایت 
تیم در روزهای گرم و سرد همراه ما بودند و این برد و صعود برای 
ما خیلی ارزشمند بود. این گل را به مردم عزیز سیرجان تقدیم 

می کنم.« 
وی در خصوص تالش خود وهم تیمی هایش را برای حفظ 

جایگاه تیم در لیگ برتر گفت:
»امیدوارم که تیم جایگاه خوبی داشته باشد و سالهای آینده برای 
سهمیه قهرمانی تالش  کنیم و آقایان جواهری، افسری، تقی زاده 
و بدخشان همگی حامیان تیم بودند که امیدواریم این حمایت ها 

ادامه داشته باشد.«

 رمز موفقیت حفظ 70 درصد شاکله تیم بود
نقش  خصوص  در  گهر  گل  تیم  سرپرست  افسری،  حیدر 
بازیکنان و کادر فنی گل گهر در این صعود گفت: تیم گل گهر با 
یک برنامه ریزی ۳ ساله و با هدایت وینگو بگوویچ توانست به لیگ 
برتر صعود کند. گل گهر ۲ سال در کورس صعود قرار داشت. در ۲ 
سال قبلی در لحظات آخر نتوانستیم صعود کنیم اما امسال به این 
هدف رسیدیم.امسال 70 درصد شاکله تیم حفظ شد و من فکر 
می کنم رمز موفقیت گل گهر این بود که ترکیب تیم دست نخورده 
ماند. این افراد ۳ سال در کنار هم بودند و امسال ماه های پرفشاری 

را طی کردیم. خدا نیز به ما کمک کرد تا شرمنده مردم نباشیم.
وی در خصوص برنامه ریزی حضور در لیگ برتر گفت: ما تا امروز 
در فکر بازی های لیگ دسته یک بودیم. تمام تمرکزمان روی به 
پایان رساندن مسابقات دسته یک بود و فشار زیادی را تحمل 
کردیم. از این به بعد باید برنامه ریزی کنیم که ببینیم در لیگ برتر 
چه کارهایی باید انجام دهیم. مسئوالن گل گهر با جدیت و اشتیاق 
حمایت می کنند چراکه خواهان حضور مقتدرانه تیم در لیگ برتر 
هستند همه ما به دنبال این هدف هستیم. خوشبختانه وضعیت 
شرکت به گونه ای است که مشکلی ازلحاظ مالی و امکانات نداشتیم. 
ما جزء معدود تیم های لیگ یک بودیم که بهترین امکانات را در 
اختیارداریم، به طوری که بسیاری از بازیکنان و مربیان که از امکانات 

ما بازدید و گل گهر را با تیم های لیگ برتری مقایسه می کردند.
افسری در ادامه گفت: بعضی تیم ها هستند که پشتوانه مالی 
ندارند و وقتی به لیگ برتر می روند دچار مشکل می شوند اما گل 
گهر اینطور نیست و مجموعه گل گهر ساختار منظمی دارد و 
مسئوالن باشگاه وارد گود نمی شوند مگر اینکه برنامه ریزی کرده 
تلفنی  و  زنده  به صورت  باشگاه  مدیرعامل  هم  دیشب  باشند. 
با مردم سیرجان صحبت کرد و قول مساعد داد که همه گونه 
همکاری برای حضور پرقدرت تیم در لیگ برتر داشته باشد. وی 
در مورد پاداش بازیکنان گفت: در هفته های پایانی که بازی ها مهم 
و حساس شده بودند، برای هر بازی یک پاداش در نظر گرفته 
شده بود که بازیکنان آن را دریافت کردند. ضمن اینکه بازیکنان 
در قراردادهایشان یک پاداش صعود دارند که آن را هم پرداخت 

خواهیم کرد.

به دنبال صعود تیم فوتبال گل 
و گهر به لیگ برتر؛

گل گهـر
در بهـار
گـل داد
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پیمان رنجبری

مراسم غبار روبی گلزار شهدا          عکس: علی شیبانی

حمزه مظفری

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم سکینه مسلمی زاده با ارائه دوبرگ استشهادیه از دفتراسناد رسمی شماره 153 سیرجان مدعی است 
که سند مالکیت ششدانگ پالک 267 فرعی از 333 اصلی واقع در بخش 36 کرمان بنام خانم سکینه مسلمی 
زاده 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: 7/ 2 /1398 - محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان



شناسایی عامل انتشار تصاویر خصوصی
در فضای مجازی

از  یکی  هاي  عکس  که  زنانه  آرایشگاه  از  یکی  حوادث:  گروه 
مشتریانش را در فضاي مجازي و شبکه هاي اجتماعي اینستاگرام، 
منتشر کرد با تالش کارآگاهان پلیس فضاي تولید و تبادل اطالعات 

شناسایی شد.
فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان با اعالم این خبر گفت: فردی با مراجعه 
به پلیس فتا شهرستان سیرجان مدعی شد که  آرایشگاه زنانه عکس های 
خصوصی وی را در پیج اینستاگرام منتسب به آرایشگاه بدون اجازه وی 
منتشر کرده است. سرهنگ ایران نژاد ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع 
سریعاً پرونده ای تشکیل و با تالش کارشناسان پلیس فتا و پس از محرز 
شدن مستندات ،شناسایی و بررسی موضوع در دستور کار پلیس فتا قرار 
گرفته و طی اقدامات فنی متهم شناسایی و به پلیس فتا احضار شد که متهم 
پرونده اظهار داشت: تصاویر با رضایت وی جهت تبلیغات منتشر شده است .
سروان مرتضی صفی پور، رئیس پلیس فتا شهرستان در خصوص اینگونه 
مسائل در فضای مجازی بیان داشت: ما مخالف کسب و کار الکترونیک در 
فضای مجازی نیستیم اما صنوف مختلف باید رعایت شئونات اخالقی را در 
این فضا رعایت کنند تا به مشکالت این چنینی مواجه نشوند. وی در ادامه از 
شهروندان خواست که در صورت مواجه شدن با هرگونه مشکلی در فضای 

مجازی حتما موضوع را با پلیس فتا در میان بگذارند.

کشف 80 کیلو گرم تریاك 

فرمانده انتظامي سیرجان از کشف محموله 80 کیلوگرمي مواد 
با مواد مخدر این شهرستان خبر  مخدر توسط پلیس مبارزه 

داد . 
سرهنگ محمد رضا ایران نژاد با اعالم این خبر گفت : ماموران 
عبوري  خودروهاي  کنترل  حین  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس 
یک  به  سیرجان  شهرستان  مواصالتي  محورهاي  از  یکي  در 
دستگاه کامیون کشنده مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وي در ادامه تصریح کرد: در بازرسي از کامیون  مذکور مقدار 
هشتاد کیلوگرم تریاک که به طرز ماهرانه اي در کابین کامیون 
در  کرد:  نشان  خاطر  نژاد  ایران  شد.  بود، کشف  جاساز شده 
نیز  قاچاقچي  یک  و  توقیف  کامیون  دستگاه  یک  رابطه  این 
دستگیر شد که براي سیر مراحل قانوني تحویل مراجع قضائي 
با اشاره به اینکه   شدند. فرمانده انتظامي شهرستان سیرجان 
این محموله قاچاق از شرق کشور به مقصد شهرهاي مرکزي 
بارگیري شده بود، از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده 
و برخورد با هرگونه تهیه و توزیع و فروش موادمخدر، در اسرع 
وقت از طریق تلفن 110 و 1۲8 به پلیس اطالع تا نسبت به 

شناسایي جرم و دستگیري  متخلفان اقدام شود.

خبــر

بهتر است دیگر حاشیه نرویم. تبلت، آموزش الکترونیکی و بازی ها 
اصال برای کودکان در سنین پایین مناسب نیستند. در واقع می توان 
گفت که کودکان هنگام کار با وسایل الکترونیکی هیچ چیزی نمی 
آموزند. آن ها در عوض با بازی کردن و خواندن و شنیدن مطالب، 
چیزهای بیشتری می آموزند. کودکان باید در سنین پایین اجتماعی 
شوند و آن ها این کار را با تقلید از رفتار والدین خود انجام می دهند. 
اما اگر قرار باشد که مدام به گوشی و تبلت خیره شوند، دیگر زمانی 

برای یادگیری باقی نمی ماند.
یک متخصص پزشکی ورزشی گفت: استفاده بیش از حد از وسایلی 
مانند موبایل و تبلت در افراد به ویژه در سن رشد کودکان باعث 

تغییر وضعیت آناتومیک و طبیعی استخوان های بدن می شود. 
دکتر  صالحی با بیان این مطلب و با اشاره به اینکه مدتی است که 
استفاده مداوم و بی رویه از وسایل ارتباط جمعی مثل موبایل و تبلت 
این رابطه  ادامه در  در همه جوامع دامنگیر مردم شده است، در 

هشدارهایی به والدین داده است: 
* غضروف ها، استخوان ها، ساختار طبیعی و آناتومیک بدن افراد در 
سن پایین و رشد درحال شکل گیری است و زمانی که افراد مداوم 
از این وسایل استفاده می کنند شکل گیری انحناها، گودی گردنی، 

شانه، قوس کمر، و ستون فقرات با مشکل مواجه می شود.
با شیوع این رویه شاهد رشد نوجوانانی با قوزهای پشتی، قوس های 
کمری، پایین افتادگی شانه ها و از همه مهمتر کاهش قوس گردنی 

یا سر رو به جلو خواهیم بود.
* این افراد چارچوب طبیعی و متناسب ندارند و مشکالتی که به 
آن دچار می شوند متعاقبا موجب کمردرد، گردن درد و دردهای 
ناحیه پشتی می شود. ضمنا افرادی که عالوه بر موبایل و تبلت از 
لپ تاپ و رایانه برای تایپ استفاده می کنند در مچ دست دچار 

آسیب می شوند. 
این وسایل استفاده  از  * توصیه می شود کودکان طوالنی مدت 
نکنند و بعد از ۲0 دقیقه کار با موبایل و تبلت شروع به پیاده روی 
یا قدم زدن در خانه کنند و ورزش های مربوطه به اندام های فوقانی 
حرکات  حالت،  این  در  داشتن  نگه  و  ها  شانه  انداختن  باال  مثل 

کششی کتف و سینه را انجام بدهند. 
حتما  و  ببرند  لذت  طبیعت  از  ها  خانواده  شود  می  توصیه   *
فرزندانشان را در سالن های ورزشی و استخرها ثبت نام کنند تا 

بتوانند قسمتی از وقتشان را به ورزش بپردازند.

خبــر

گروه حوادث: فرمانده انتظامي سیرجان 
از اجراي طرح ارتقاء امنیت اجتماعي با 
الویت برخورد با اراذل و اوباش و جمع 
های  مزاحمت  و  سرد  سالح  آوری 

خیابانی در این شهرستان خبر داد. 
این  نژاد«در  ایران  سرهنگ«محمدرضا 
خصوص گفت: این طرح با هدف پاکسازي 
مناطق آلوده و جرم خیز و افزایش امنیت 
تفرجگاه ها، مناطق تفریحي و معابر عمومي 

شهر سیرجان به مدت چهار روز انجام شد.

سرهنگ ایران نژاد بیان داشت: در این طرح   
و  اراذل  نفر  و 1۲  سرد  سالح  عدد   1۲۶
اوباش  نزاع و درگیری از سطح برخي محله 

هاي شهري و روستایي جمع آوري شدند.
شهروندان  از  سیرجان  انتظامي  فرمانده 
خصوص  در  اطالعات  هرگونه  خواست 
فروش و توزیع مواد مخدر، مشروبات الکلي 
و ... را با شماره 110 به پلیس اطالع دهند 
تا سریعا نسبت به برخورد با مجرمان اقدام 

شود.

نیروی  فرمانده  حوادث:  گروه 
رشوه  رد  از  شهرستان،  انتظامی 
مأموران  توسط  تومانی  میلیون   40
مبارزه با مواد مخدر در هفته گذشته 

خبر داد.
اعالم  با  نژاد  ایران  محمدرضا  سرهنگ 
این خبر گفت:  با اقدامات صورت گرفته 
متهم دستگیر و در بازرسی از خودروی 
وی، ۲ کیلو 50 گرم مواد مخدر شیشه 
رهایی  برای  متهم  افزود:  شد،  کشف 
پیشنهاد  دستگیری  هنگام  قانون  از 
ماموران  به  تومانی  میلیون   40 رشوه 
داده است. وی در ادامه افزود: در  این 

نفر  دو  و  خودرو  دستگاه  دو  بازرسی 
دستگیر و وجه مذکور صورتجلسه و به 
همراه مواد مکشوفه، متهمان برای سیر 
مراحل قانونی در اختیار مقام قضایی قرار 

گرفتند.

گروه حوادث: فرمانده نیروی انتظامی 
از پلمب 3 قهوه مغازه  که بدون مجوز 
برای جوانان  قلیان  به عرضه  اقدام 
می کردند، در هفته گذشته خبر داد.

سرهنگ محمدرضا ایران نژاد با اعالم این 
خبر افزود: با توجه به ممنوع بودن عرضه 
مراحل  طی  از  پس  مجوز  بدون  قلیان 
قانونی و اخذ دستور الزم از مقام قضایی، 
پاسگاه ملک آباد این قهوه خانه ها  پلمب 
و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شد. وی  
با بیان اینکه از این قهوه خانه ها 44 عدد 
قهوه  هر  افزود:  آوری شد،  قلیان جمع 
خانه ای که قلیان عرضه کند طبق قانون 
تا رفع این مورد و تعهد جهت خودداری 
از این اقدام با حکم قضایی پلمب خواهد 

شد. سرهنگ ایران نژاد فرهنگ سازی را 
از اولویت های مبارزه با مصرف عمومی 
قلیان و مواد دخانی دانست و تاکید کرد: 
و  غیرمجاز  های  خانه  قهوه  با  برخورد 
جمع آوری و ضبط قلیان از این اماکن 
به صورت مستمر در شهرستان انجام می 

شود.

فرمانده انتظامي سیرجان از توقیف یک کامیون حاوي 
سنگ هاي تزییني قاچاق به ارزش 5میلیارد و یکصد 

میلیون ریالي و دستگیري یک نفر قاچاقچي خبر داد.
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد با اعالم این خبر گفت: ماموران 
دایره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهي سیرجان در راستاي 
اجراي طرح مبارزه با قاچاق کاال و ارز در کنترل خودروهاي 
عبوري در محور »سیرجان - بندرعباس« به یک دستگاه کامیون 
مشکوک شدند. وي افزود: ماموران با متوقف کردن خودرو در 
بازرسی از آن  تعداد 78۳۲  عدد سنگ تزییني و 1795 عدد 

المپ مخصوص آکواریوم و ۲۲  عدد آکواریوم کامل قاچاق کشف 
کردند. 

سرهنگ ایران نژاد با اشاره به ارزش 5میلیارد و یکصد میلیون 
ریالي این محموله قاچاق بیان داشت: در این عملیات یک نفر 
قاچاقچي دستگیر و تحویل مقامات قضایي داده شد. فرمانده 
انتظامي شهرستان سیرجان در پایان گفت: گسترش قاچاق کاال 
و ارز اثرات منفي فراواني بر تولید داخلي دارد و امنیت اقتصادي را 
در جامعه برهم مي زند و به همین علت پلیس مصمم است تا با 

متخلفان اقتصادي برخورد قاطع و قانوني داشته باشد.

در اجراي طرح ارتقاء امنیت اجتماعي در سیرجان؛

جمع آوری 12 اراذل و اوباش

در کشف مواد مخدر توسط ماموران مبارزه با مواد مخدر سیرجان  
انجام شد؛

 رد رشوه  40میلیون تومانی
عرضه قلیان،

سه قهوه خانه را  به تعطیلی کشاند

7 حوادث و گوناگون  نسیـم امید

نشستن کودکتان پای تبلت،
گران تمام می شود!
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کند  می  عبور  آب  جداولش  از  همیشه  اشتر  مالک  خیابان   
آقای سعیدی مسوول  نکاشت  ولی درخت  شهرداری چاله کنده 
فضای سبز لطفا در این خیابان درخت بکارید همیشه پر از آب 

است. شول
 سالم آیا کسی نیست جوابگوی مردم باشد کاالهای سر به  فلک 
کشیده که زندگی مردم را فلج کرده به فکر رفع مشکالت مردم 
باشید. آیا می دانید قیمت مرغ چنده؟ آیا مشکالت مردم را درک 

می کنید؟4510
 باسالم، شهرداری سیرجان چرا فکری به حال چهارراه مکی آباد 
نمی کنید االن نزدیک به ۶ سال به حال خودشان رها کردند این 

شهر مسئول ندارد؟۳۳54
 شهرداری و شورای شهر سیرجان در تعطیالت نوروز با 150 
بین  در  و  منتشر  »بلدیه«  اسم  با  ای  نامه  ویژه  تومان  میلیون 
نداشتن مجوز  دلیل  به  نامه  ویژه  این  اما  کرد.  شهروندان پخش 
و هزینه زیادی که از  منابع مالی شهرداری صرف چاپ آن شده 

باعث اعتراض ما شهروندان است. 9۶50
 خیابان بدر جنوبی پر از چاله و چوله است زیربندی ماشینمون 

داغون شد چرا شهرداری و شورا به فکر مردم نیستند. حسینی
 آقای شهردار لطف کنید فقط یکبار با ماشین شخصی خود از 
بلوار هجرت خصوصأ روبروی بیمارستان امام رضا )ع( گذر کنید 
و از وضعیت آن مطلع شوید چون گفتن کار ساز نیست فقط باید 
از بلوار با ماشین عبور کرد تا وضعیت آن را لمس کرد، شاید از 
وضعیتی که این بلوار دارد شرمنده شدید و هرچه سریعتر نسبت 

به ترمیم آن اقدام کردید. 0114
  سالم، بدینوسیله از زحمات وتالش های تمامی دست اندرکاران 
شریف برگزاری مسابقه کتابخوانی«سالم بر ابراهیم« به ویژه هیئت 
امناء محترم مهدیه نجف شهر علی الخصوص جناب حاج آقا عزیزی 
و جناب مهندس بلوردی صمیمانه قدردانی می کنم. برقرارباشید.

جهانشاهی
بار در کمین منابع طبیعی  این   : از سیل  تر   خطری هولناک 
و جنگلهای استانهای جنوبی کشور می باشد،  که تا یکماه دیگر 
فرامی رسد. با توجه به بارش های متوالی امسال و رویش گیاهان 
خودرو بصورت یکپارچه در تمامی دشت ها و کوهها تا ۳0 روز 
آینده با خشک شدن این گیاهان که همکنون به ارتفاع یک متر 
توسط  اغلب  منابع طبیعی کشور که  بزرگترین خطر  اند  رسیده 
آتش  است خطر  کمین  در  طبیعت  دامان  در  آماتور  گردشگران 
و  سازی  فرهنگ  اکنون  هم  از  است  شایسته  باشد.  می  سوزی 
به  ورود  نحوه  خصوص  در  گروهها  در  رسانی  اطالع  و  آموزش 
طبیعت و خروج از آن فراگیر شود. حتی یک بطری شکسته شیشه 
ای و یا یک بطری آب معدنی با چندین قطره آب موجود در آن می 
تواند نور خورشید را متمرکز و ایجاد آتش سوزی نماید . بیایید با 
اطالع رسانی محافظان و میراث بانان شایسته ای برای منابع ملی 

سرزمین مادریمان باشیم.  عباس ملک پور

ویژه

کنکور حذف شدنی نیست
متوسطه  آموزش  دفتر  مدیرکل  سلطانیان؛  عباس  مهر: 
وزارت آموزش و پرورش گفت: کنکور حذف شدنی نیست، 
سایه شوم و غول کنکور، متاسفانه روی تمامی فرآیندهای 
انداخته است. یکی  آموزان سایه  تربیتی مدارس و دانش 
دارد،  کنکور  با حذف  پرورش  و  آموزش  که  مشکالتی  از 

ظرفیت در بسیاری از دانشگاه ها کمتر از میزان متقاضیان است و فعاًل چاره ای 
جز برگزاری کنکور نیست. وی ادامه داد: امید این وزارتخانه این است، سالی 
تمامی  نباشد چرا که غول کنکور روی  از کنکور  تجربه کنیم که خبری  را 

فرآیندهای تربیتی مدارس ما سایه انداخته است.

سیرجان دارای سابقه دیرینه دین مداری است
 نسیم امید: آیت ا...  سیداحمد خاتمی، عضو هیئت رئیسه 

مجلس خبرگان در مراسم عمامه گذاری حوزه علمیه سفیران 
هدایت امام صادق )ع( سیرجان گفت: سیاست ما سیاست 
روشنی است ما مطیع والیت هستیم و هرگونه برنامه ای را که 
ایشان دستور بدهند، اجرا می شود. وی سیرجان را دارای سابقه 
دیرینه دین مداری و مروج فرهنگ اسالم ناب محمدی عنوان کرد و بیان داشت: اآلن 
هم این شهرستان دارای ظرفیت های بزرگ فرهنگی، مذهبی و اقتصادی است که قابلیت 
تربیت طالب و عالمان وارسته را دارد. در پایان مراسم کلنگ زنی احداث حوزه علمیه 
سفیران با حضور وی، امام جمعه و معاون سیاسی فرمانداری ویژه سیرجان برگزار شد.

برگزاری سمینار ازدواج موفق در دهم اردیبهشت
نسیم امید: به همان اندازه که مسئله ازدواج اهمیت دارد، حفظ 
بنیان خانواده نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است و افراد باید 
آموزش های الزم را برای امر ازدواج و حفظ بنیان خانواده ببینند. 
به منظور افزایش سطح آگاهی جوانان در زمینه مسائل مربوط به 
ازدواج، همایش ازدواج موفق )عاقالنه ازدواج کردن و عاشقانه زندگی 
کردن( توسط دکتر مهدی مهراب یزدی دهم اردیبهشت ماه با همکاری هنر مهر ایران و اداره 
فرهنگ ارشاد اسالمی سیرجان، در سالن غدیر اداره ارشاد سیرجان برگزار می شود. جهت ثبت 

نام عدد یک را به سامانه  5000۲4۳۳۲۲9 ارسال کنید.

مجاز نیستیم از مسئولیت ملی شانه خالی کنیم
شرق: سیدحسین مرعشی عنوان کرد: ما تجربیات زیادی 
در بعد از انقالب داریم و نباید تحت تأثیر فشارهای برخی از 
نیروهای سیاسی افراطی قرار بگیریم و صحنه را ترک کنیم، زیرا 
آنها می خواهند نوعی جناح بندی چپ و راست درون خود ایجاد 
کنند. ما اصالح طلبان در سرنوشت خوب و بد این کشور شریک 

هستیم و به دلیل آن که شرایط سخت است، مجاز نیستیم که از مسئولیت ملی خود شانه 
خالی کنیم. حتی اگر شرایط اجتماعی طوری باشد که شکست ما در شهرهای بزرگ و 
سیاسی متصور باشد و موج دل زدگی از سیاست و دوری از انتخابات در مردم دیده شود، باز هم 
اصالح طلبان باید در صحنه حضور داشته باشند و به اندازه توان و امکانات خود مشارکت کنند.

رهبری
کالم 

ـرفـت
مع

 مثبت
دلتـا
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حقوقی

گستره توزیع: استان کرمان
صندوق پستی : 78185146
لیتوگرافی و چاپ: مهدوی
عضو شرکت تعاونی مطبوعات
توزیع: 09139565594
ارتباط با مدیر مسئول: 09133470728

رسانه جامعه مدنی اسالمی
هفته نامه خبری، تحلیلی، فرهنگی، اجتماعی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  فرهـاد فتحی زاده
دفتر:خ ابن سینا، جنب بیمارستان قدیم امام رضا )ع(

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

انتقادهــا، پیشــنهادها و مشــکالت خــود و پیرامــون را 
بــه مــا پیامــک بزنیــد شــایدگوش شــنوایی باشــد.

نسیم سالم

50002288880044 

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

کالهبرداری  هرمی و شبکه ای 
به موجب قانونی که در سال 1۳84 تحت عنوان قانون الحاق 

اقتصادی  نظام  در  اخاللگران  مجازات  قانون   1 ماده  به  بند  یک 
کشور و اصالح تبصره 1 ماده ۲ آن تدوین و تصویب شده، عضویت در 
شرکت های هرمی جرم تلقی شده و متعاقبا برای آن عمل، کیفر در نظر 
گرفته شده است. بنابراین در حال حاضر هیچ  تردیدی در مجرم بودن 
کسانی که دست به اینگونه فعالیت ها می زنند وجود ندارد. بند )ز( الحاقی 
به ماده 1 قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور می گوید: 
»تاسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، موسسه، شرکت یا گروه 
به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضای به نحوی که اعضای جدید 
یا  افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره  جهت کسب منفعت، 

شبکه انسانی تداوم یابد.« جرم است.
مجازات عضویت در شرکت های هرمی

اگر به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسالمی ایران و یا به قصد مقابله 
با آن و یا با علم به  موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در 
حد فساد فی االرض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس 
از محکوم می شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به 
ضبط تمام اموالی که از طریق خالف قانون به دست آمده باشد حکم 
خواهد داد.  دادگاه می تواند عالوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به 
۲0 تا 74 ضربه شالق در انظار عمومی محکوم کند. اما اگر اخالل عمده 
یا کالن یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد عالوه بر رد مال به حبس 
و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده 

محکوم می شود.

مشارطه، مراقبه، محاسبه
و  نکرده  تو  بر  تکالیف شاق  تعالی  و  تبارک  که خدای  بدان  و 

چیزی که از عهده تو خارج است و در خور طاقت تو نیست بر تو 
تحمیل نفرموده، لکن شیطان و لشکر او کار را بر تو مشکل جلوه می 
دهند، و اگر خدای نخواسته در وقت محاسبه دیدی سستی و فتوری 
شده در شرطی که کردی، از خدای تعالی معذرت بخواه و بنا بگذار که 
فردا مردانه به عمل شرط قیام کنی، و به این حال باشی تا خدای تعالی 
ابواب توفیق و سعادت را بر روی تو باز کند و تو را به این صراط مستقیم 

انسانیت برساند.
امام خمینی)ره(. چهل حدیث

حقیقت مرگ
بسیاري مرگ را به عنوان فنا و نیستي و پایان یافتن همه چیز 

مي پندارند، و به همین دلیل از آن سخت بیمناکند و در وحشتند، قرآن 
مجید حقیقت آن را به عنوان »توفي« )قبض کردن و دریافت داشتن 
روح انسان به وسیله ذات پاک پروردگار، یا به تعبیر دیگر انتقال از عالمي 
حقیر و کوچک به جهاني بزرگ و واال( تفسیر کرده است. در دومین آیه 
ُ یََتَوفَّی  مي فرماید: »خداوند ارواح را به هنگام مرگ قبض مي کند« )اللَّ
الْنُْفَس ِحیَن َمْوتِها(. سپس براي اینکه نمونه اي از مرگ را در زندگي 
این جهان ارائه دهد، مي افزاید: »و نیز ارواحي را که نمرده اند به هنگام 

َِّتي لَْم تَُمْت فِي َمناِمها( خواب مي گیرد« )َو ال

آسوده حال کسی است که بردبار است.
بزرگمهر

12 اردیبهشت، یاد و خاطره استاد شهید مرتضی مطهری و روز معلم بر همه معلمان زحمتکش گرامی باد.


