
نسیم امید: در دل گرمای خرداد 98 به فصل شفافیت رسیده ایم. همه کم و 
بیش خبرهایی از این قبیل شنیده ایم فالن کس مدتی نماینده مجلس، مدیر 
کل، عضو شورا یا شهردار شهری بوده حاال بیا ببین چه ثروتی بهم زده است! 
اخبار این چنینی باعث اعتراض شهروندان و بی اعتمادی آن ها به نهادهای 

نظارتی و حاکمیتی شده است. قوه قضائیه از سال قبل با یک سری اقدام ها 
باعث تحول در برخورد با مفاسد اقتصادی شده است که مطمئنا نتایج قابل قبولی 
برای افکار عمومی و کاهش مفاسد در پی خواهد داشت. اعالم اسامی مفسدان 
اقتصادی، برگزاری دادگاه علنی و رسیدگی ویژه به پرونده های آن ها از جمله 

این موارد است. از موارد جدید تنظیم آئین نامه »رسیدگی به دارایی مقامات، 
مسئوالن و کارگزاران نظام« است که هفته پیش توسط حجت االسالم رئیسی، 

رئیس قوه قضائیه ابالغ شده است...

رسانه جامعه مدنی اسالمی نقد، صداقت، شفافیت  

درپیابالغآئیننامه»شفافیتاموالمسئوالن،همسرانوفرزندانآنها«؛

اجرایی شدن قانوِن » از کجا آورده ای؟«

رفعتصرف17هزارمترمربعازاراضیحسنآبادشیخها
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تیترها

  خبــر  2

درنشستخبریرئیسدانشکدهپزشکی
بهمناسبتطرحبسیجملیکنترلفشارخون

مطرحشد؛

مراجعه افراد باالی ۳۰سال
برای فشار خون

  خبــر  2

 حوادث  5

فخریان،مدیرغذاودارودانشکدهپزشکیسیرجان:

برخورد با مراکز متخلف 
قهوه فروشی

  خبــر  2  جـامعه  3

سروشنیا،شهردارسیرجان:

فعالیتهایعمرانیشهرداری
درپهنهمشکالتاقتصادی

گزارشیازساماندهیسگهایولگرددرسطحشهرتوسطشهرداری؛

  شهــر  4آغاز فعالیت سایت نگهداری سگ های ولگرد
عکس:سیدمحمدفروزنده

جـامعه  3

سلمانیزاده،مدیریتادارهبرق:

حذفقبوضکاغذیبرق
دردستورکاراست

باحضوررئیسکلدادگستریاستان؛

مراسمتودیعومعارفه
رئیسدادگستریامروزبرگزارمیشود

  خبــر  2



باحضوررئیسکلدادگستریاستانو
مسئوالنشهرستان؛

 مراسم تودیع و معارفه
رئیس دادگستری امروز برگزار می شود

گروه خبر: طی حکمی از سوی آیت ا... رئیسی، ریاست قوه 
قضاییه ، یدا... سپهری به عنوان رئیس دادگستری شهرستان 
سیرجان منصوب شد و آئین تودیع و معارفه رئیس جدید 
حوزه قضائی سیرجان امروز با حضور دکتر یدا... موحد، رییس 
کل دادگستری استان و معاونان وی، و مسئوالن شهرستان 

برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری سیرجان قرار بر این است که 
در این مراسم از خدمات و زحمات آقای شهریار برآهویی، رئیس 
سابق دادگستری سیرجان تقدیر بعمل آید و در همین رابطه وی طی 
حکمی از رئیس قوه قضاییه به سمت مستشار دادگاه تجدیدنظر کرمان 

منصوب شده است.
گفتنی است یدا... سپهری، دانشجوی دکتری رشته حقوق در گرایش 
جزا و جرم شناسی است  و مدت چهار سال است به عنوان رئیس 
دادگستری شهرستان بافت انجام وظیفه می کند و عالوه بر رسیدگی 
به پرونده های حقوقی، مستشار دادگاه انقالب و همچنین دادرس 
رسیدگی کننده به جرائم اطفال و نوجوانان را عهده دار بوده است. وی 
در مجموعه قضایی استان کرمان بالغ بر سیزده سال در سمت های 
رئیس دادگستری، دادرس دادگاه و بازپرس دادسرا انجام وظیفه کرده  
و ضمناً در بخشهای گلباف، شهداد و همچنین در شهرستان های 
کرمان و زرند نیز در سمت های دادرس و بازپرس به مردم این مناطق 
خدمت کرده است. سپهری قبل از ورود به دادگستری به عنوان معاون 
آموزشی آموزش و پرورش شهرستان زرند و سمت دبیری و همچنین 

رئیس کمیته امداد شهرستان زرند مسئولیت داشته است.

رفعتصرف17هزارمترمربعاراضی
درروستایحسنآبادشیخهاوصدرآباد

این خبر  اعالم  با  اکبر محمودآبادی، مدیر جهاد کشاورزی  فارس: 
از  مربع  متر  هزار   17 قضایی،  حوزه  و  دادستان  دستور  با  گفت: 
اراضی کشاورزی در بخش مرکزی سیرجان که به صورت غیرقانونی 
حصارکشی شده بود، هفته گذشته رفع تصرف شد. وی اظهار داشت: با 
دستور دادستان و حوزه قضایی شهرستان سیرجان 17 هزار متر مربع 
از اراضی کشاورزی در روستای حسن آباد شیخ ها و صدرآباد در بخش 
مرکزی سیرجان که به صورت غیرقانونی حصارکشی شده بود رفع 
تصرف و از ید متخلفان خارج و به اراضی کشاورزی برگشت داده شد.

خبــر

و  رئیس  خبری  نشست  خبر:  گروه 
معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی 
سیرجان به مناسبت اجرای فاز عملیاتی 
با  خون  فشار  کنترل  ملی  بسیج  طرح 
محلی   های  رسانه  خبرنگاران  حضور 
دانشکده  ریاست  دفتر  در  گذشته  هفته 

برگزار شد.
نشست  این  در  محمدی،  غالمعباس  دکتر 
بیماری  به  همگان  توجه  اهمیت  به  خبری 
فشارخون باال تاکید کرد و گفت: بیماری فشار 
خون را قاتل خاموش نامیده اند چرا که ممکن 
است عالئم خاصی نداشته باشد و بیمار زمانی 
از بیماری خود مطلع می شوند که به عوارض 
سکته  قلبی،  سکته  همچون  بیماری  این 
و  چشم  های  بیماری  کلیه،  نارسایی  مغزی، 

اختالالت اندام ها دچار شوند.
وزارت  آمار  براساس  افزود:  ادامه  در  وی 

بهداشت تقریبا از هر ۵ نفر ایرانی یک نفر به 
بیماری فشارخون مبتالست و نیز در سال 9۶ 
بیماری  اثر  بر  ایران  نفر در  حدود 1۰۰ هزار 

فوت  باال  فشارخون  بیماری  از  ناشی  های 
کرده اند که این تعداد نسبت به سایر عوامل 
مرگ و میر بسیار باال است و اهمیت بیماری 

فشارخون وقتی حساس تر می شود که حدود 
۴۰ درصد از بیماران مبتال به فشارخون باال در 
از بیماری خود به دلیل نداشتن عالیم  ایران 

خاص یا بی توجهی بی خبر هستند. 
تعداد  از  کرد:  بیان  پایان  در  محمدی  دکتر   
بیماری  از  که  مردمی  درصد   ۶۰ حدود 
فشارخون اطالع دارند حدود 7۰ درصد نسبت 
به کنترل بیماری خود اقدام نکرده و دستورات 

درمانی را رعایت نمی کنند.
بهداشتی  معاون  پور،  موقری  محمد  دکتر 
نشست   این  ادامه  در  پزشکی  علوم  دانشکده 
با بیان اینکه تا به امروز بیش از 13 هزار نفر 
جمعیت  کردند،گفت:  مشارکت  طرح  این  در 
گروه هدف طرح بسیج ملی کنترل فشارخون 
گروه  سه  همان  که  سیرجان  شهرستان  در 
همه افراد باالی 3۰سال سن، بیماران کلیوی 
نفر  از 19۴ هزار  باردار هستند، بیش  و زنان 

هستند و در صورتی که امیدواریم حداقل ۵۰ 
افراد در طول این طرح کنترل  از این  درصد 
فشارخون شوند و چه بسا بیش از ۵۰ درصد 
باشد مسلما موفقیت بزرگتری در اجرای این 

طرح بوده است
وی در ادامه بیان کرد: تعداد 9۶ مرکز اندازه 
گیری فشار خون رایگان در بسیج ملی کنترل 
فشار خون در شهر و روستا شامل پایگاه های 
سالمت، مراکز و خانه های بهداشت، کلینیک 
های دولتی و خصوصی، بیمارستان ها، برخی 
سیار  و  ثابت  های  ایستگاه  و  ها  داروخانه 
راه  شهر  در سطح  فشار خون  رایگان  کنترل 
اندازی شده است که از شهروندان می خواهیم 
تا 1۵ تیرماه به این مراکز مراجعه و از خدمات 
و  کنند  استفاده  بهره  ملی  طرح  این  رایگان 
افراد سعی کنند کارت ملی خود را به همراه 
داشته باشند تا بتوانند در سامانه سیب ثبت 

شوند.
این  از کل  به گفته وی پیش بینی می شود 
هزار  در شهرستان حدود 38  جمعیت هدف 
باشد  باال  فشارخون  بیماری  دارای  افراد  نفر 
طرح  این  در  هم  تعداد  این  از  نیمی  اگر  که 
استخراج شود موفقیت آمیز بوده که به سمت 

درمان ارجاع و راهنمایی می شوند.

شهردار سیرجان در بازدید از چند طرح 
فعالیت  اجرای  روند  بررسی  به  عمرانی، 
مجموعه  کار  دستور  در  عمرانی  های 

شهرداری پرداخت.
ارتباطات  مدیریت  واحدخبر  گزارش  به 
شهرداری سیرجان، رضا سروش نیا؛ به همراه 
شورای  رییس  خواجویی  محمداسماعیل 
شهر و تنی چند از اعضای شورا و جمعی از 
معاونین و مدیران شهرداری، ضمن بازدید از 
طرح ها، به ایراد توضیحاتی در خصوص روند 
اجرای فعالیت ها پرداخت و گفت: مجموعه 
شهرداری سیرجان همه توان عملیاتی خود را 
به کار گرفته تا بتواند در سال جاری همچون 
و  ها  طرح  اجرای  به  نسبت  گذشته  سنوات 

پروژه های در دستور کار موفق عمل کند.
پایانه  پروژه  اکنون  هم  کرد:  تصریح  وی 
بالتکلیفی  در  بعثت که یک دهه  مسافربری 
بسر می برد را با جدیت هر چه تمام تر در 
دستور کار قرار دارد که امیدواریم بتوانیم طی 

یک ماه آینده آن را به بهره برداری برسانیم.
مشکالت  مهم ترین  از  یکی  نیا  سروش  رضا 
سرسام  افزایش  را  شهرداری  در  موجود 
بحث  به  اشاره  با  و  برشمرد  قیر  قیمت  آور 
خاطرنشان  شهر  سطح  معابر  آسفالت  مهم 
ابتدای  از  سیرجان  شهرداری  مجموعه  کرد: 
سالجاری تمام توان و تجهیزات خود را به کار 
گرفته و توانستیم با توجه به شرایط اقتصادی 
و وضعیت نامطلوب افزایش قیمت قیر که هم 
اکنون برای خرید 2 هزار تن قیر بایستی 8۰ 
میلیارد ریال پرداخت شود، نسبت به آسفالت 
پرتردد سطح شهر  و  اصلی  معابر  از  بسیاری 
همچون بلوار سردار جنگل، پل دفاع مقدس، 
امام  میدان  هجرت،  بلوار  ناظرزاده،  خیابان 
حسین)ع(، بلوار امام رضا)ع(، ورودی شهرک 
مولوی  خیابان  خیام،  خیابان  جی،  بی  سی 

)هم اکنون در دست اقدام( و ... اقدام کنیم.
مجموعه  اینکه  بیان  با  سیرجان  شهردار 
تالش  »کار،  شعار  جاری  سال  در  شهرداری 

داده  قرار  خود  کار  سرلوحه  را  پیگیري«  و 
با  مردمی  نهاد  یک  را  مجموعه  این  است، 
یادآور شد:  و  دانست  زیاد  مالی  چالش های 
در راستای ارایه خدمات مطلوب به شهروندان 
و نیز به حداقل رساندن نارسایی های شهری، 
همدلي  با  فقط  شهرداری  مجموعه  موفقیت 
و  شهر  شورای  اعضای  و  رییس  همکاري  و 

شهروندان حاصل می شود.
رییس  خواجویی،  محمداسماعیل  همچنین 
شورای شهر در پایان این بازدید گفت: برای 
ایجاد آرامش در شهر، میان مردم و مسئوالن 
اعضای  بیشتر  صمیمیت  و  تعامل  نیازمند 
شورا و شهرداری هستیم و باید هدف اصلی 
کارها  تا  باشد  مردم  به  صادقانه  خدمت  ما 
ثبات مدیریتی  بیان کرد:  بگیرد. وی  سامان 
و  توسعه  عوامل  ترین  اصلی  از  تعامل،  و 
جدی  عزم  خوشبختانه  که  است  پیشرفت 
شورای شهر و شهرداری سیرجان حرکت در 
است  مشکالت  و  موانع  رفع  وحدت،  مسیر، 

برنامه ریزی و  با  آبادانی و توسعه شهری  تا 
دقیق انجام شود.

بازدید 7 ساعته،  این  پایان  گفتنی است در 
ایجاد روشنایی  احداث فضای سبز،  از محل 
جدید  محل  قائم،  بلوار  حاشیه  راه  پیاده  و 
سگ  نگهداری  سایت  بازار،  جمعه  احداث 
محور  2۰کیلومتری  در  )واقع  ولگرد  های 
هکتاری   7 زمین  سیرجان-بندرعباس(، 
آسفالت  بار،  تره  جدید  میدان  احداث  محل 

آبهای  هدایت  اول  فاز  هجرت،  خیابان 
هجرت،  بلوار  در  احداث  حال  در  سطحی 
اجرای سنگفرش و جدولگذاری بلوار هجرت، 
کمربند سبز بلوار والیت، طرح اتصال انتهای 
و  رضا)ع(  بهشت  مهر،  مسکن  به  قائم  بلوار 
ممنوعیت دفن اموات در بهشت زهرا)س( و 
مشکالت  وجود  با  رضا)ع(  بهشت  به  انتقال 
فراوان و پایانه مسافربری بعثت بازدید و روند 

اجرای فعالیت ها مورد بررسی قرار گرفت.

 نسیـم امیدخبـر2

درنشستخبریرئیسدانشکدهپزشکیبهمناسبتطرحبسیجملیکنترلفشارخونمطرحشد؛

مراجعه افراد باالی ۳۰سال برای فشار خون

شنبه 25 خرداد1398، شماره 189 ، سال پنجم

لزومتعاملشوراباشهرداریدراجرایطرحهایتوسعه؛

فعالیت های عمرانی شهرداری در پهنه مشکالت اقتصادی

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
نظر به اینکه آقای سعید میرشاهی به استناد قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تقاضای سند 
مالکیت تصرفات مفروز خود تحت پالک از 4951 اصلی واقع در بخش 37 کرمان اراضی محمودآباد سادات 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 4951 اصلی آقای سعید میرشاهی ششدانگ زمین محصور به مساحت 557/77  واقع در سیرجان 
محمودآباد سادات اراضی محمودآباد سادات بخش 37 کرمان عملیات تحدید حدود ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخه 98/4/18 
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 98/3/25 - محمدآرمانپور-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان 

آگهی فقدان سند مالکیت
رسمی شماره 150  اسناد  دفتر  از  استشهادیه  برگ  دو  ارائه  با  اسدی  آقای حسن 
اصلی  پالک 1361 فرعی 2112   مالکیت ششدانگ  که سند  سیرجان مدعی است 
واقع در بخش 35 کرمان بنام آقای حسن اسدی 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 
تاریخ  از  روز  باشد ظرف مدت 10  نزد خود می  مالکیت  یا وجود سند  معامله  انجام 
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/ 3 /1398 - محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک شهرستان سیرجان



نسیم امید: در دل گرمای خرداد 98 به فصل شفافیت 
رسیده ایم. همه کم و بیش خبرهایی از این قبیل شنیده 
ایم فالن کس مدتی نماینده مجلس، مدیر کل، عضو شورا 
یا شهردار شهری بوده حاال بیا ببین چه ثروتی بهم زده 
است! اخبار این چنینی باعث اعتراض شهروندان و بی 
اعتمادی آن ها به نهادهای نظارتی و حاکمیتی شده است.

 قوه قضائیه از سال قبل با یک سری اقدام ها باعث 
تحول در برخورد با مفاسد اقتصادی شده است که مطمئنا 
مفاسد  کاهش  و  عمومی  افکار  برای  قبولی  قابل  نتایج 
اقتصادی،  مفسدان  اسامی  اعالم  داشت.  پی خواهد  در 
های  پرونده  به  ویژه  رسیدگی  و  علنی  دادگاه  برگزاری 
آن ها از جمله این موارد است. از موارد جدید تنظیم آئین 
نامه »رسیدگی به دارایی مقامات، مسئوالن و کارگزاران 
نظام« است که هفته پیش توسط حجت االسالم رئیسی، 

رئیس قوه قضائیه ابالغ شده است. 

 اصل 142 و 49 قانون اساسی
راهکارهای قانونی که اجرای قاطع اصول 1۴2 و ۴9 قانون 
اساسی و قانون مربوط به رسیدگی به دارایی های وزرا و کارمندان 
دولت اعم از کشوری و لشکری، شهرداری ها و موسسات وابسته 
به آن ها موسوم به قانون از کجا آورده ای؟ مصوب سال 1337 
است. در این قانون که مبنای آن اصل 1۴2 قانون اساسی است 
بیت المال  به  نامشروع  اموال  و  حسابرسی  باید  مدیران  اموال 
برگردد. طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئوالن و کارگزاران 
نظام که از سال 138۴ در مجلس مطرح و در مجالس بعدی 
تکمیل و اصالح شده بود در شورای نگهبان و مجمع تشخیص 
مصلحت نظام پس از رفع اشکاالت تصویب شده بود اکنون با 

تنظیم آیین نامه توسط قوه قضائیه اجرایی و ابالغ شده است.
در این آئین نامه رسیدگی به اموال دارایی مسئوالن دو گروه 
را شامل می شود، گروه اول: رئیس جمهور، وزرا و برخی مقامات 
ارشد اصل 1۴2 را مدنظر قرار داده است که در آغاز و پایان دوره 
مسئولیت خود را اعالم کنند تا قوه قضائیه بررسی کند. گروه دوم: 
استانداران، فرمانداران، نمایندگان مجلس، اعضای شورای شهر، 
تمام مقامات قضایی و ... هستند که باید اموال خود، همسر و 

فرزندان شان را به قوه قضائیه اعالم کنند.

 کسب ثروت حالل 
مورد تائید اسالم است

تائید قرار  از منظر اسالم کسب ثروت و درآمد حالل مورد 
گرفته است. ثروتی که صرف اشتغال، تولید و نان آوری خانواده 
ای شود امری پسندیده است ولی اگر همین ثروت صرف داللی، 
احتکار، گرانفروشی و ثروت اندوزی به هر شکلی شود و خیر آن 

به مردم نرسد مذموم است.
هدف از کسب مال و دارایی باید انگیزه های الهی باشد نه فخر 
فروشی. روزی رسول اکرم با اصحاب خود نشسته بود، جوان توانا 
و نیرومندی را دید که اّول صبح بکار و کوشش مشغول شده 
است. کسانی که در محضر آن حضرت بودند گفتند اگر جوانی و 
نیرومندی خود را در راه خدا بکار می انداخت، این جوان شایسته 
مدح و تمجید بود. رسول اکرم فرمود: این سخن را نگویید اگر 
این جوان برای معاش خود کار می کند که در زندگی محتاج 
دیگران نباشد و از مردم مستغنی گردد او با این عمل در راه خدا 
قدم برمی دارد، همچنین اگر کار می کند به نفع والدین ضعیف 
یا کودکان ناتوان که زندگی آنان را تأمین کند و از مردم بی 
نیازشان سازد باز هم به راه خدا میرود، ولی اگر کار می کند تا با 
درآمد خود به تهیدستان مباهات نماید و بر ثروت و دارایی خود 

بیفزاید او براه شیطان رفته و از صراط حق 
منحرف شده است.

 البته ذات انسان سیری ناپذیر است و 
نسبت به مال حرص و ولع دارد. رسول 
اکرم )ص( فرموده است: اگر فرزند آدم به 
ظرفیت دو رودخانه بزرگ، سیل طال در 
اختیار داشته باشد باز هم قرار نمی گیرد 
و در طلب ثروت های دیگری است که 

باید مورد توجه قرار گیرد.

 شفافیت، 
باعث اعتماد مردم به حاکمیت می شود

امروزه تمام نظام های توسعه یافته سیاسی از موضوع شفافیت 
مالی و پاسخگویی به مردم به عنوان امری بدیهی یاد می کنند. 
شفافیت می تواند در سالمت اداری و رابطه مردم با مسئوالن 
نقش مهمی ایفا کند. درکشورهای مدنی چیزی از شهروندان 
پنهان نمی ماند و شفافیت، الزمه خدمت در نظام مدنی اسالمی 

است.
پایان  از  پس  داشته  عادی  زندگی  تاکنون  که  مسئول  یک 
بی  های  ثروت  و  امالک  آن ها  از  برخی  بینیم  می  مسئولیت 
حساب و کتاب دارند و این موضوع باعث ایجاد نارضایتی در میان 

مردم شده است.
شفافیت در تمامی امور دارای اهمیت است. اعالم لیست اموال 
دارایی باعث بازدارندگی از تخلفات احتمالی می شود. همین که 
اطالع رسانی شود که اموال مسئوالن و وابستگانشان شفاف است 
و ارائه شده است این خود می تواند تاثیر مثبت در جامعه داشته 

باشد.
عدم شفافیت و سوءاستفاده  از جایگاه مسئولیت، نقش بسزایی 
در ایجاد بلبشوی مالی و ثروت اندوزی نامشروع برخی افراد دارد. 
مردم اگر صداقت و عدالت را ببینند، قطعا مشکالت را درک و با 
آن کنار خواهند آمد. در این سال ها بی صداقتی بیشتر مردم را 
اذیت کرده است. دست آقازاده ها، دست کسانی که از رانت های 
دامن  از  باید  می کنند  استفاده  مختلف 
جامعه کوتاه شود. در این زمان نباید با 
هیچ کس تعارف داشت. واقعا هیچ اشکالی 
ندارد که اگر کسی تخلفی انجام داد حتی 
اگر در باالترین مقام بود به آن رسیدگی و 

مردم را در جریان آن قرار داد.
جنوبی  کره  از  کمتر  چیزی  چه  ما 
مقام  باالترین  و  وزرا  که  داریم  برزیل  و 
و  محاکمه  فساد  دلیل  به  را  خود  های 
بازداشت کردند. االن بهترین زمان است 
که مصلحت و تعارف را کنار بگذاریم و 
هر کس حتی نزدیک ترین افراد به سران 
قوا و نمایندگان مجلس اگر تخلفی انجام 
آن  با  قاطعانه  و  به صورت شفاف  دادند 
برخورد شود. باور کنیم اگر با مردم شفاف 
باشیم آن ها با تصمیمات ما همگام خواهند شد و از آن حمایت 

می کنند.
االن انتظار می رود مسئوالن کشور به ویژه قوه قضاییه به دنبال 
کسانی باشند که با رانت و تخلفات، ثروت های نامشروع کسب 
کرده اند و اقتصاد جامعه را بر هم می زنند و شکاف طبقاتی 
فقیر و غنی ایجاد کرده اند. قوه قضاییه از افرادی که اطالعات 
در خصوص فساد و اموال نامشروع در دستگاه های و نهادها در 

اختیارش می گذارند استقبال و آن ها را حمایت کند. 

درپیابالغآئیننامه»شفافیتاموالمسئوالن،همسرانوفرزندانآنها«؛

اجرایی شدن قانوِن » از کجا آورده ای؟«
اعالملیستاموال،باعثبازدارندگیازتخلفاتاحتمالیمیشود

شفافیت،الزمهخدمتدرنظاممدنیاسالمیاست

خبــر

اجرای فعالیت های عمرانی شهرداری
در چند نقطه شهر

شهردار سیرجان از فعالیت گسترده و همزمان در نقاط 
مختلف سطح شهر در راستای جلب رضایت شهروندان و 
نیز افزایش بازدهی و راندمان کاری این مجموعه خبر داد.

سیرجان،  شهرداری  ارتباطات  مدیریت  واحدخبر  گزارش  به 
رضا سروش نیا با بیان این مطلب گفت: با توجه به گستردگی 
و توسعه روزافزون شهر، تالش می کنیم فعالیت های عمرانی و از 
همه مهمتر در حوزه آسفالت معابر را به صورت متوازن در تمام 

مناطق شهر پیگیری شود.
وی اظهار داشت: یکی از دغدغه های مهم و به حق شهروندان، 
بحث آسفالت معابر اصلی سطح شهر، شهرک های تازه تاسیس، 
توان  تمام  راستا  همین  در  که  است   ... و  قدیم  بافت  مناطق 
عملیاتی و عمرانی خود را به کار گرفته ایم و با توجه به اینکه 
بهای خرید قیر هر روز افزایش پیدا می کند، فعالیت های عمرانی 
و اجرایی سطح شهر همچون بحث زیرسازی و آسفالت معابر هم 
اکنون و به طور همزمان در چند نقطه از سطح شهر مانند اجرا 
و تکمیل پروژه پایانه مسافربری بعثت، آسفالت خیابان هجرت، 
زیرسازی و آسفالت خیابان مولوی، زیرسازی و تسطیح معابر و 

... در حال انجام است.
جایی  جابه  و  ساماندهی  کرد: طرح  تصریح  سیرجان  شهردار 
مشاغل آالینده و مزاحم شهری، مطالعات طرح احداث کارخانه 
با  فرهنگی  طرح  چند  اجرای  زباله،  سایت  جابجایی  و  بازیافت 
از ظرفیت ها  ارشاد اسالمی و استفاده  اداره فرهنگ و  مشارکت 
و پتانسیل هایی که تاکنون از آنها استفاده بهینه نشده است در 
به  فعالیت ها  می  شود  تالش  در مجموع  و  دارد  قرار  کار  دستور 

صورت متوازن در تمام مناطق شهر پیگیری شود.
آرامش  مولفه های  از  را  شهر  مطلوب  سیمای  ایجاد  وی 
کمبود  علیرغم  افزود:  و  دانست  اجتماعی  نشاط  و  شهروندان 
تاکنون  پروژه ای  هیچ  انجام  موجود،  مالی  مشکالت  و  بودجه 
رسیدگی  و  پیگیری  شهری  مسایل  همچنان  و  نشده  متوقف 

می شود.
رضا سروش نیا ضمن قدردانی از حمایت های بی دریغ اعضای 
شورای اسالمی شهر سیرجان که در به ثمر نشستن اقدامات و 
فعالیت های عمرانی و فرهنگی شهرداری نقش موثر دارند، بیان 
کرد: اجرای پروژه های مختلف عمرانی باعث تحول ساختاری و 
گسترش فرهنگ شهرنشینی می شود و سعی خواهیم کرد چرخه 
در شهر  بیشتری  با سرعت  با سال  گذشته  مقایسه  در  عمرانی 

انجام شود.

۳ جــامعه  نسیـم امید

ما چـه چیـزی کمتـر از کـره جنوبی و 
برزیـل داریـم کـه وزرا و باالترین مقام 
هـای خـود را بـه دلیـل فسـاد محاکمه 
و بازداشـت کردنـد. االن بهتریـن زمان 
اسـت کـه مصلحـت و تعـارف را کنـار 
بگذاریـم و هر کـس حتـی نزدیک ترین 
افراد به سـران قـوا و نمایندگان مجلس 
اگـر تخلفـی انجـام دادنـد بـه صـورت 
شـفاف و قاطعانه با آن برخورد شـود.

شنبه 25 خرداد1398، شماره 189 ، سال پنجم

از منظـر اسـام کسـب ثـروت و درآمـد حـال مورد 
تائیـد قـرار گرفته اسـت. ثروتـی که صرف اشـتغال، 
تولید و نـان آوری خانواده ای شـود امری پسـندیده 
اسـت ولـی اگر همیـن ثـروت صـرف داللـی، احتکار، 
گرانفروشـی و ثـروت اندوزی به هر شـکلی شـود و 

خیـر آن به مـردم نرسـد مذموم اسـت.

شهرستان،  برق  مشترکین  سلمانی: 
های  قبض  حذف  زمینه  در  را  برق  اداره 
کاغذی هر چه بیشتر یاری کنند. دریافت 
 APP این اپلیکیشن تنها با ارسال کلمه
به 2۰۰۰۰8۰۰۰ به راحتی در دسترس است 
که  خدماتی  از  توانند  می  مشترکین  و 
شود  می  ارائه  آنان  برای  برنامه  این  در 

بهره مند شوند. 
برق  مدیر  دومین نشست خبری  گروه خبر: 
رسانه  اصحاب  حضور  با  سیرجان  شهرستان 
این  کنفرانس  در سالن  هفته گذشته  دوشنبه 

اداره برگزار شد.
مهندس رضا سلمانی زاده با اشاره به اهمیت 
مدیریت مصرف برق بیان داشت: شرکت توزیع 
ساخت  با  کرمان  استان  جنوب  برق  نیروی 
های  قبض  حضوری  غیر  پرداخت  اپلیکیشن 
برق در نظر دارد به بهبود محیط زیست کشور 
کمک کند و عالوه بر این با کاهش هزینه های 
مقابله کند  توزیع قبض کاغذی  و  باالی چاپ 
و این برنامه و هدفی ست که به دنبال اجرایی 

کردن آن هستیم. 
وی با بیان اینکه پیک مصرف برق در تابستان 
خصوص  در  است  1۵شهریور  تا  1۵خرداد  از 
آمار و ارقام مصرف برق در شهرستان سیرجان 
از مصرف برق شهرستان در  افزود: ۴۰ درصد 
زمینه کشاورزی، 2۰ درصد صنعتی و عمومی، 
3۰ درصد خانگی و 1۰ درصد در بقیه زمینه 
مصرف  کاهش  برای  لذا  شود؛  می  مصرف  ها 
تفاهم  بهینه ما  و در حقیقت مدیریت مصرف 
امضا  با مشترکین بخش کشاورزی  هایی  نامه 
 1۰ تنها  بتوانیم  اگر  که  داریم  قصد  و  کردیم 
درصد از مصارف را در زمینه کشاورزی کاهش 
کاهش  به  توان  می  صورت  این  در  که  دهیم 
بار  پیک  در  ناخواسته خصوصا  های  خاموشی 

هر سال امیدوار باشیم.

در  ما  افزود:  ادامه  در  سیرجان  برق  مدیر 
کلیپ  ساخت  با  برق،  مصرف  مدیریت  زمینه 
همچنین  و  مجازی  فضای  داخل  آن  انتشار  و 
در  پرورش  و  آموزش  اداره  خوب  همکاری 
مدیریت  های  کتاب  توزیع  و  چاپ  زمینه 
مصرف برق را داشته است و اداره برق سعی در 
نهادینه کردن فرهنگ مدیریت مصرف برق در 

نسل های آینده را دارد.
تمامی  امیدواریم  گفت:  ادامه  در  وی 
همکاری  نهایت  با  شهرستان  برق  مشترکین 
در زمینه حذف قبض های کاغذی مارا هر چه 
بیشتر یاری کنند و دریافت این اپلیکیشن نیز 
به 2۰۰۰۰8۰۰۰   APP کلمه  ارسال  با  تنها 
می  مشترکین  و  است  دسترس  در  راحتی  به 
توانند از خدماتی که در این برنامه برای آنان 

ارائه می شود بهره مند شوند. 
بیان  اینکه  دلیل  به  کشاورزان  داد:  ادامه  او 
هنگام  ها،  پمپ  موتور  شناورهای  کنند  می 
خاموش  را  ها  آن  شود  می  خراب  خاموشی 
درصد   11 که  است  درحالی  این  کنند،  نمی 
از شناور استفاده می کنند که آن ها نیز می 
کنند  استفاده  های جدید  تکنولوژی  از  توانند 
که با این که می توانند 2۰ درصد در مصرف 
هزار   11 ما  همچنین  شود.  داده  کاهش  برق 

ماهانه  که  داریم  خانگی  مصرف  پر  مشترک 
3۰۰ کیلووات برق مصرف می کنند که نسبت 
آنان  برق  بهای  درصد   1۶ گذشته  سال  به 

افزایش پیدا می کند. 
کرد:  تاکید  پایان  در  زاده  سلمانی  مهندس 
مصرف  کم  معنای  به  برق،  مصرف  مدیریت 
مصرف  درست  معنای  به  بلکه  نیست،  کردن 
کردن این انرژی  است که امیدواریم با فرهنگ 
بتوانیم  همشهریان  بین  و  جامعه  در  سازی 
زمان پیک بار مصرف برق امسال را با کمترین 
خاموشی پشت سر بگذاریم و در آینده نزدیک 

شاهد خاموشی های ناخواسته نباشیم.
عمومی  روابط  مسئول  میدانی،  فاضل 

مدیریت برق:
دریافت قبض برق به صورت پیامک 

عمومی  روابط  مسئول  میدانی،  فاضل   
مدیریت برق شهرستان سیرجان در ادامه این 
مشترکین  گفت:  اقدام  این  هدف  از  نشست، 
از  می توانند  برنامه  این  داشتن  اختیار  در  با 
خدمات پرداخت، میزان مصرف انرژی، سوابق 
اقداماتی  و  المثنی  قبض  همچنین  و  پرداخت 

دیگر بهره مند شوند.
وی همچنین اظهار داشت: هدف از این کار 
حضوری  مراجعه  رساندن  حداقل  به  بیشتر 

ارباب رجوع به اداره است که امیدواریم بتوانیم 
و  است  میسر  امر  این  و  برسیم  هدف  این  به 

وجود  با  هم  زیستی  محیط  نظر  از  همچنین 
12۰ هزار انشعاب برق در شهرستان، در سال 

شود  قطع  باید  تنومند  درخت  اصله   38۵2
مشترکین  دست  به  کاغذی  قبضی  بتوانیم  تا 
برسانیم که با وجود این طرح و فضای مجازی 
که امروزه اکثر مردم آشنایی کامل با آن دارند 
قبض  شده  گفته  العمل  دستور  با  می توانند، 
کنند  دریافت  پیامک  به  صورت  را  خود  برق 
و چاپ قبض را به صورت همیشه حذف کنیم 
هدف دیگر ترویج فرهنگ مدیریت مصرف برق 
ناخواسته  های  خاموشی  به  دادن  پایان  برای 
به  که  است  بار  پیک  زمان  مدت  در  خصوصا 
بسیار  زمینه  این  در  رسانه  اصحاب  همکاری 

نیازمندیم.

سلمانیزاده،مدیریتادارهبرقدرنشستخبریمطرحکرد:

حذف قبوض کاغذی برق در دستور کار است
یازدههزارمشترکپرمصرفخانگیدرسیرجانداریم 

نداشتنخاموشیباکاهش1۰درصدبرقمصرفیکشاورزی



خبــر

آمادگی برای میزبانی در لیگ برتر 
در  کشور  برتر  لیگ  مسابقات  اولین  خبر:  گروه 
از  اگرها  و  اما  می شود.  برگزار  مردادماه  در  سیرجان 
ورزشی  های  ساخت  زیر  شود،  می  شروع  جا  همین 
هنوز آماده نیست. از هم اکنون باید به فکر بود چرا 
که اگر فردا روز تیم های بزرگ کشوری به سیرجان 
به  و  ها  بازی  این  تماشای  عشق  به  مردم   و  بیایند 
سیرجان  شهرستان  راهی  شان  محبوب  تیم  حمایت 
روی  بر  تماشاگر  همه  این  نشاندن  برای  جایی  شوند 
امکانات  سایر  و  هتل  خدمات  و  نداریم  ها  صندلی 
مهیا  رقیب  های  تیم  تمرین  جهت  ورزشی  رفاهی 

شود. 
برای  توانیم  به وضعیت خیابان های شهر می  توجه  با  آیا 
ما  ها  ورزشگاه  در  باشیم.آیا  خوبی  میزبان  هایمان  مهمان 
جایگاه ویژه ای برای خبرنگاران وفیلمبرداران وجود دارد، یا 
این که هیچ یک از این موارد آماده نیست. البته که انجام 
ورزشگاهی با ظرفیت و امکانات مناسب، زمین تمرین برای 
که  است  اموری  مهمترین  از  امکانات  سایر  و  ها  تیم  سایر 
هم اکنون باید به آن اندیشید تا روزی که تیم های قوی و 
قدرتمند پا به سیرجان می گذارند با کمبود امکانات روبرو 

نشویم.
گذشته  هفته  ورزش،  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
مدیرعامل شرکت گل گهر ضمن بازدید از مجموعه ورزشی 
آماده  روند  نزدیک  از  )ع(،  علی  امام  ورزشگاه  و  گهر  گل 
سازی و بهسازی این اماکن را برای برگزاری هر چه بهتر و 
با شکوه تر لیگ برتر فوتبال بررسی کرد. مهندس مالرحمان 
این  بهسازی  و  سازی  آماده  روند  نزدیک  از  بازدید  ضمن 
اماکن را برای برگزاری هر چه بهتر و با شکوه تر لیگ برتر 

فوتبال بررسی کرد.
شهرستان  ویژه  فرماندار  همراهی  با  که  بازدید  این  در 
سیرجان، معاونین گل گهر، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 
همچنین  و  جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس  گل گهر،  باشگاه 
رئیس هیات فوتبال سیرجان انجام شد، مهندس مالرحمان 
با دستور ویژه نسبت به آماده سازی ورزشگاه امام علی)ع(، 
پتانسیل ها و زیرساخت های شرکت  از تمامی  تاکید کرد 
و شهرستان برای میزبانی در لیگ برتر استفاده می کنیم. 
و  تخصصی  و  فنی  کمیته  تشکیل  با  افزود:  ادامه  در  وی 
تنظیم برنامه زمان بندی اجرا در شرکت گل گهر برای انجام 
امور آماده سازی ورزشگاه ها، شخصا این مراحل را رصد و 

پیگیری می کنم.
این  در  نیز  فرمانداری  سرپرست  محمودآبادی،  محمد 
تمام  است  شده  موظف  سیرجان  گل گهر  گفت:  بازدید 
روشنایی،  و  برق  تامین  زیباسازی،  از  اعم  زیرساخت ها 
در  را  مسابقات  امنیت  تامین  و  ارتباطی  و  مخابراتی  موارد 
امام  ورزشی  مجموعه  و  کند  اجرا  شهرستان  ورزشگاه های 
علی )ع( سیرجان هم به مدت 2۰ سال در اختیار مدیریت 
ورزش گل گهر قرار گیرد. وی در ادامه افزود: تا پنجم مرداد 
برتر کشور در سیرجان  اولین مسابقات لیگ  آینده که  ماه 
برای  آمادگی  و  الزم  زیرساخت های  تمام  می شود،  برگزار 

میزبانی به شکل مطلوب به اتمام می رسد.

 نسیـم امیدشهــر4

سجاد حیدری فرد: هر روز در خیابان ها و 
بیش تر محالت حاشیه شهر شاهد تعدادی 
سگ هستیم که بدون صاحب در خیابان ها 
جوالن می دهند و در مکان های مختلف باعث 
رعب و وحشت شهروندان می شوند. سگهای 
ولگرد نارضایتی بسیاری از شهروندان را به 
براساس  که  موضوعی  است.  داشته  همراه 
سگ های  آوری  جمع  و  ساماندهی  قانون، 
ولگرد برعهده شهرداری ها است که شهرداری 
سیرجان از سال گذشته اقدام به جانمایی و 
مکانی برای نگهداری این سگ ها کرده است 
اما هنوز این مشکل به صورت کامل برطرف 

نشده است. 
 خطر گازگرفتگی و هاری

با توجه به شناخت برخی از بیماری های قابل 
افتادن  مخاطره  به  و  انسان  و  بین حیوان  انتقال 
سالمت انسان ها و ایجاد ترس در بین شهروندان، 
امروزه در هیچ نقطه ای حضور آزاد سگ های بدون 
صاحب امری پذیرفته شده نیست. علی رضایی یکی 
از اهالی شهرک ابوالفضل در این باره می گوید: سگ 
های ولگرد موجب آزار و اذیت ساکنین می شوند و با 
توجه به تاریکی در این محله شب ها که شیفت شب 
هستم جرات نمی کنم به راحتی تا ایستگاه بروم  و 
از طرفی شب ها کیسه های زباله را برای خوردن غذا 
پاره می کنند که نیاز است ارگان های ذیربط اقدامی 
برای جمع آوری این سگ ها از سطح شهر کنند. 
وی ادامه داد: حتما باید زمانی که این سگ ها یک 

نفر زخمی یا هاری گرفت کاری انجام دهند؟
علی یکی دیگر از شهروندان می گوید: مدتی است 
که تعداد سگ های ولگرد در شهر افزایش پیدا کرده 
است و شاهد رفت و آمد آزاد این حیوانات در معابر 
و محالت هستیم و هر لحظه امکان برخورد این 
حیوانات با وسایل در حال تردد وجود دارد. وی در 
ادامه افزود: شب ها نیز برخی از خیابان های شهر 
طوری است که مردها و زن ها برای اینکه مورد 
حمله سگ ها قرار نگیرند نمی توانند برای خرید 
به صورت پیاده در خیابان تردد کنند. وی ادامه داد:  
جمعه شب برای تفریح خانواده ام به شهربازی رفتیم 
اما در همان مکان که خانواده ها زیرانداز انداخته 
بودند، سگ های ولگرد وجود داشت که جرات نمی 
کردیم که بچه ها را برای تفریح اجازه بدهیم از ما 

دور شوند. 

 نیاز به اسلحه بیهوشی و خودرو دارد انجمن
امیر فیروزآبادی، مدیر انجمن حمایت از حیوانات که 
به تازگی شهرداری سیرجان پیمانکاری نگهداری سگ 
های ولگرد را در اختیار این انجمن گذاشته است، بیان 
کرد: حدود سه ماه است طرح ساماندهی سگ های بال 
صاحب سیرجان به این انجمن واگذار شده است و مکانی 
در حدود 2۰کیلومتری سیرجان در اختیار ما گذاشته 
شده است اما یکسری امکانات واجد شرایط می خواهد 
که هیچ کدام نداریم مثال کف آنجا خاکی و سایبان ندارد 
و النه برای جدا کردن توله ها و سگ های باردار و برق 
ندارد. همچنین برای این مکان نیاز به اتاق نگهبانی 
است. وی در ادامه افزود: به دلیل نبود این امکانات از 
پیش از عید نوروز تا االن بیش از چند میلیون تومان 
هزینه داروهای آنتی بیوتیک برای گوارش و ریه ی سگ 

ها شده است.
تا  افزود:  ادامه  از حیوانات در  انجمن حمایت  مدیر 
االن شهرداری هزینه های زیادی انجام داده و کارهای 
مثل دیواری کشی آنجا و ایجاد چند قرنطینه و... داشته 
است از مردم و مسئوالن محترم درخواست دارم که 
مانند تمام دنیا انجمن ها را حمایت کنند چون ما هیچ 
درآمد و پشتوانه مالی نداریم االن ما در محل نگهبان و 

یک یا دو ماشین باری برای جمع آوری پسماند غذای 
تاالرها  و رستوران های شرکت های گل گهر نیاز داریم 
همچنین دو عدد اسلحه ی بیهوشی نیاز داریم که اگه 
در این طرح حمایت شویم و مانند پیمانکار با ما برخورد 
نشود ما می توانیم تمام سیرجان و حومه های اطراف آن 

را پوشش بدهیم. 
فیروزآبادی در ادامه بیان کرد: یکی از شهرهای مجاور 
سیرجان که در این طرح موفق بوده و برای چند سال 
آینده مشکل سگ های بال صاحب و ولگرد را ندارد 
رفسنجان است، چون همه دست به دست هم به کمک 
انجمن حمایت از حیوانات رفتند و مشکل را برطرف 

کردند.

جمع آوری کرده است پیمانکار)انجمن( 2۰۰ قالده سگ
شهری  خدمات  معاون  افصحی،  فرهاد  مهندس 
شهرداری سیرجان در این باره گفت: تعهدات شهرداری 
طبق دستورالعمل وزارت کشور انجام پذیرفته و پناهگاه 
از تاریخ بهمن ماه نود و هفت تحویل پیمانکار داده شده 
است و پیمانکار از تاریخ یاد شده اقدام به جمع آوری 

سگ های بال صاحب کرده است. وی در ادامه بیان کرد: 
ولی متاسفانه به دالیلی مختلفی جمع آوری با سرعت 
انجام نشد که مهم ترین آن ها، کامل نبودن تجهیزات 

پیمانکار و افزایش غیر منطقی سگ ها در شهر بود. 
معاون خدمات شهری شهرداری سیرجان با بیان اینکه 
طبق دستورالعمل وزارت کشور معدوم سازی سگها غیر 
معدوم  این مدت  در  افزود:  االجراست،  و الزم  قانونی 
سازی صورت نپذیرفته و این امر منجر به انفجار جمعیت 
سگ ها شده و از طرفی شهر کانون غذایی محسوب 
می شود و این امر مهاجرت سگها از روستاهای اطراف به 

داخل شهر را فراهم می کند . 
افصحی با اشاره به قرارداد شهرداری با پیمانکار گفت: 
طبق این قرارداد، پیمانکار باید پس از جمع آوری اقدام 
به عقیم سازی و پالک گذاری سگ ها کرده و به ازای 
هر قالده سگ مبلغی را از شهرداری اخذ کند. وی دلیل 
است،  برخوردار  کمی  سرعت  از  روند  این  چرا  اینکه 
بیان داشت: بدلیل نداشتن لوازم مربوطه از قبیل خفت 
گیر، تور زنده گیری و تفنگ بیهوشی کار با سرعت 
پیش نمی رود و پیمانکار تنها قفس زنده گیری دارد که 
شهرداری جهت تسریع در کار یک قفس دیگر تهیه و 
در اختیار آن گذاشته است و از طرفی تعداد نیروهای 

پیمانکار برای جمع آوری سگ ها خیلی کم است. 
بحث  و  موضوع  به حساسیت  توجه  با  او  گفته  به 
سالمت شهروندان و خطرات زیاد، شهرداری با هیچ کس 
مماشات ندارد و در صورت بروز حادثه پیمانکار بایستی 
بدلیل  اخطارهای مکرری  باشد و شهرداری  پاسخگو 

کوتاهی در امر قرارداد به آن داده که در صورت عدم 
توجه می تواند منجر به لغو قرار داد شود. 

فرهاد افصحی در خصوص تعهدات شهرداری بیان 
کرد: مکان نگهداری ساخته شده و اتاق جهت انجام عمل 
ناباروری نیز تهیه شده فقط فنس کشی مانده که تا آخر 

همین ماه انجام می شود.
مدت  این  در  داد:  ادامه  شهرداری  خدمات  معاون 
پیمانکار  نزدیک به 2۰۰ قالده سگ نیز جمع آوری 
کرده که با توجه به حضور سگها در شهر کار بیشتری را 
می طلبد. وی در پاسخ به این سوال چرا شهرداری اسلحه 
بیهوشی تامین نمی کند، بیان کرد: طبق دستورالعمل 
وزارت کشور هیچ الزامی به تهیه لوازم توسط شهرداری 
وجود ندارد و از لحاظ قانونی شهرداری نمی تواند اسلحه 
بیهوشی تهیه و در اختیار ایشان بگذاریم چون اجازه 
حمل اسلحه به صاحب آن داده می شود، البته وقتی 
شهرداری پیمانکار می گیرد باید پیمانکار کلیه وسایل کار 
را داشته باشد و اگر همه وسایل در شهرداری آماده باشد، 
دلیلی ندارد که پیمانکار بگیریم و در برخی از شهرها 

پیمانکار محل نگهداری را نیز خود تهیه می کند. 
از  موضوع  اهمیت  دلیل  به  افزود:  پایان  در  وی 
همشهریانی که تمایل به همکاری در این امر دارند تقاضا 
می شود با پیمانکار همکاری کنند تا از این مرحله به 
سالمت بگذریم و بدون حادثه کار را به سرانجام برسانیم 
زیست محیطی  دلیل  به  نیز  از سگها  تعدادی  چون 
بایستی پس از عقیم سازی و پالک گذاری در شهر رها 

شوند تا از هجوم روباه و شغال به شهر جلوگیری کنند.
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گزارشیازساماندهیسگهایولگرددرسطحشهرتوسطشهرداری؛

آغاز فعالیت سایت نگهداری سگ های ولگرد

از  حمایـت  انجمـن  مدیـر  فیروزآبـادی، 
حیوانـات: تـا االن شـهرداری هزینـه هـای 
زیادی انجـام داده و کارهایی مثـل دیواری 
کشـی سـایت و ایجـاد چنـد قرنطینـه و... 
داشـته اسـت از مردم  و مسـئوالن محترم 
درخواسـت دارم که مانند تمـام دنیا انجمن 

را حمایـت کنند.

مهنـدس افصحـی، معـاون خدمات شـهری 
شـهرداری: مکان نگهداری سـاخته شـده و 
اتاق جهت انجـام عمل نابـاروری نیز تهیه 
شـده فقط فنـس کشـی مانـده که تـا آخر 

همیـن مـاه انجام می شـود.

عکس:امیرفیروزآبادی



خانواده مهمترین عامل پیشگیري از اعتیاد است 
 گروه خبر: فرمانده انتظامي سیرجان  گفت: پایبندي افراد 
به اصول و قواعد زندگي اسالمي راه ورود به دام اعتیاد را 

مي بندد. 
سرهنگ محمد رضا ایران نژاد با توجه به در پیش بودن روز جهاني 
مبارزه با مواد مخدر گفت: تنهایي افراد و از بین رفتن اعتماد به 
نفس، باعث مي شود که فرد هویت دروني خود را جاه هایي دیگر 
جستجو کند.  وي در ادامه اضافه کرد: محیط هاي گرم خانوادگي 
از  با فرزندان مهمترین عامل پیشگیري  ارتباط دوستانه والدین  و 
اعتیاد در جامعه است، زیرا  باعث می شود که نوجوانان و جوانان 
اعتماد به نفس و قدرت تصمیم گیري را به خوبي یاد بگیرند و در 

سطح جامعه خود را تنها حس نکنند.
با ایفاي  ایران نژاد با تاکید بر این نکته که خانواده ها مي توانند 
نقش مثبت خود در پیشگیري از اعتیاد جوانان موثر باشند گفت: 
گرایش  از  توانند  مي  که  برخوردارند  نقشي  چنان  از  ها  خانواده 
مجدد معتادان به اعتیاد نیز جلوگیري کنند. وي رها نکردن فرد 
معتاد توسط خانواده ها را تنها راه پیشگیري از اعتیاد مجدد افراد 
معتاد خواند و گفت: رفتار درست و منطقي والدین می تواند تفکرات 
غلط را از ذهن این گونه افراد بیرون آورده و آن ها را به زندگي 
ها  خانواده  از  پایان  در  انتظامي  مقام  این  سازد.  امیدوار  دوباره 
درخواست کرد: با حمایت هاي عاطفي و ارائه مشاوره هاي درست 
بار  عرصه هالکت  به  جوانان  و  نوجوانان  ورود  از  فرزندان خود  به 

اعتیاد جلوگیري نمایند.
کشف یک میلیارد ریال گوشی قاچاق

از اتوبوس
یک  توقیف  از  شهرستان  انتظامی  فرمانده  حوادث:  گروه 
دستگاه اتوبوس حامل 12 گوشی  تلفن همراه کاالی قاچاق 

در محور شیراز  در هفته گذشته خبر داد.
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد با اعالم این خبر گفت: ماموران پلیس 
آگاهی در پی پایش و رصد محورهای مواصالتی برای جلوگیری از 
ورود کاالی قاچاق، به یک دستگاه اتوبوس در محور شیراز مشکوک 
و موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند. وی اضافه کرد: 
با پیگیری و کار اطالعاتی بیشتر، خودرو متوقف و پس از بازدید از 
آن مشخص شد که 12 عدد گوشی تلفن همراه قاچاق  به ارزش 
یک میلیارد و 1۰۰ میلیون ریال است. وی تاکید کرد: اجرای طرح 
این  در  ویژه  به صورت  کاال  قاچاق  و  قاچاق  کاالی  با  مقابله  ملی 

شهرستان در حال اجرا است.

پلمپ یک خانه باغ و دو کافی شاپ 
گروه حوادث: فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان از پلمپ 
یک خانه باغ و دو کافی شاپ با دستور دستگاه قضا در هفته 

گذشته خبر داد.
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد با اعالم این خبر گفت: یک خانه باغ 
به دلیل نداشتن مجوز و برگزاری مجالس در آخر شب پلمب شد 
اقدام  و همچنین دو واحد صنفی در قالب مراکز کافی شاپ  که 
به عرضه قلیان به جوانان و نوجوانان کم سن و سال می کردند با 
بیان کرد:  پلمب شدند.. وی  هماهنگی دستگاه قضایی شهرستان 
این واحد های صنفی به دلیل نداشتن پروانه کسب و عدم رعایت 
فاکتور های کارشناسی و صالحیت های انتظامی با همراهی مرکز 

بهداشت و اداره اصناف پلمپ شدند.

خبــر

در  شاید  زینهاری:  فاطمه 
اندازه گیری  مورد روش صحیح 
فشارخون اطالعات کافی نداشته 
خود  سالمتی  به  اگر  باشید. 
یک  حتما  می دهید  اهمیت 
ای  جیوه  یا  دیجیتال  دستگاه 
فشارخون در خانه داشته باشید 
و هر چند وقت یکبار فشارخون 
خود را با آن اندازه بگیرید. برای 
اندازه گیری فشارخون دستگاه های مختلفی وجود دارد. برخی از این 
دستگاه ها به بازو و برخی دیگر به مچ دست بسته می شوند. البته دستگاه 
هایی که به مچ بسته می شوند خیلی دقیق نیستند و پزشکان معموال 
استفاده از آنها را توصیه نمی کنند. اما آنهایی که به بازو بسته می شوند 

تقریبا معادل دستگاه های فشارخون مطب می باشند.
یکی از نکات مهم در رابطه با این دستگاه ها مطابقت سایز کاف دستگاه 
با بازوی فرد است. اگر سایز آن مطابق با سایز بازو نباشد فشارخون را به 
صورت کاذب باالتر یا پایین تر نشان خواهد داد. یعنی اگر فرد چاقی از 
دستگاهی استفاده کند که کوچکتر از سایز  بازویش باشد فشارش به طور 
کاذب باالتر نشان داده می شود. و اگر فرد الغر باشد و دستگاه برایش 

بزرگ باشد فشارخونش به طور کاذب پایین تر نشان داده می شود.
در حالت خوابیده باید دست خود را در کنار بدن قرار دهید و در حالت 
نشسته روبروی یک میز هم سطح با قلب تان قرار بگیرید و دست تان 
را طوری روی آن بگذارید که کف دستتان روبه باال باشد. وقت بستن 
کاف را حدود سه سانتیمتر باال تر از چین آرنج قرار دهید و لوله کاف را 
در پایین و در مرکز قرار دهید. دقت کنید پوست دستتان هنگام بستن 
حالت چروکیده نداشته باشد. برای شروع یک دقیقه صبر کنید و سپس 

دکمه استارت را بزنید. 
پزشکان معموال در ویزیت اول از هر دو دست فشارخون می گیرند زیرا 
گاهی اوقات مشکالتی در قلب وجود دارد که باعث می شود فشار یک 
دست پایین تر از دیگری باشد. رگی که داخل دست راست یا چپ می 
رود ممکن است تنگی و پالک های آترواسکلروتیک درون رگی داشته 
باشد. این پالک ها فشار را به صورت کاذب پایین تر نشان می دهند، 
بنابراین در ویزیت اول از هر دو دست فشار گرفته می شود و اگر فشار هر 
دو دست خوب باشد دیگر تفاوتی نمی کند که دفعات بعد از کدام دست 
فشار گرفته می شود. در غیر این صورت فشار دستی که بیشتر است 

فشارخون اصلی شما محسوب می شود.
اگر با یکبار اندازه گیری فشارتان باال بود باید در عرض یک هفته به طور 
مرتب فشارتان را اندازه بگیرید. اگر این فشار در هر بار اندازه گیری بیشتر 
از 13.۵ روی 8.۵ باشد شما یک فرد مبتال به فشارخون محسوب می 
شوید و باید تحت درمان قرار بگیرید. فشارخون طبیعی برای بیشتر افراد 
باید کمتر از 13.۵ روی 8.۵ باشد. اما در افرادی که خطر بیماری های 
قلبی باالتر است یا دیابت و مشکالت کلیوی دارند فشارخون باید کمتر 

از 13 روی 8 باشد.
*پزشک مرکز بهداشت سیرجان

یادداشت

کافه  افزایش  با  اخیر  گروه حوادث: در یکی دو سال 
های مختلف مصرف قهوه افزایش پیدا کرده است و به 
نوعی ذائقه شهروندان را تغییر داده است، اما جدیدا در 
فضای مجازی پیامکی ارسال شده که برخی کافه ها از 
این موضوع سوء استفاده می کنند که افراد سود جو که 
کافی شاپ دارند برای باال بردن کیفیت قهوه از قرص 
گیرایی  درصد  بردن  باال  متادون جهت  آسیاب شده 
قهوه استفاده می کنند تا باعث جلب بیشتر مشتری  

شود. 
دکتر عباس فخریان، مدیر غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی 
شهرستان درباره موضوع که در فضای مجازی خبری مبنی 
براین است که متادون در قهوه استفاده می کنند، افزود: تاکنون 
صحبت هایی گوشه و کنار شده ولی تاکنون در این موضوع 

به غذا و دارو مورد خاصی معرفی نشده است و برای تایید 
این موضوع نیاز به بررسی بیشتر است. وی در ادامه افزود: با 
هماهنگی واحد نظارت دانشکده علوم پزشکی، دستگاه قضا و 
اداره اماکن  افرادی برای بازدید از قهوه فروشی ها فرستاده 
می شوند و به صورت نامحسوس بررسی می کنند، اگر با موردی 

برخورد کنیم با آن ها قاطعانه برخورد می شود.
 فخریان اضافه کرد: متادون در کوتاه مدت ممکن است باعث 
نشاط و نئشگی شود ولی در درازمدت آثار مخرب از قبیل 
خشکی و زردی پوست و نابودی کبد تندخویی، بی خوابی، 
کاهش توانایی های فردی و جسمی و جنسی و اعتیاد می شود 
و خانواده ها باید هوشیار باشند که اگر فرزندتان تمایل به 
خوردن قهوه به صورت روزانه و مداوم از این مراکز را دارند، 

حتما بررسی کنید.

فخریان،مدیرغذاودارودانشکدهپزشکیسیرجان:

برخورد با مراکز متخلف قهوه فروشی

5 حوادث و گوناگون  نسیـم امید

نحوه اندازه گیری فشارخون
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به گزارش روابط عمومی سازمان آتش 
شهرداری  ایمنی  خدمات  و  نشانی 
حادثه  این  وقوع  اعالم  با  سیرجان،  
ستاد  نشانی،  آتش   125 سامانه  به 
فرماندهی آتش نشانی بالفاصله آتش 
نشانان ایستگاه شماره دو و آتش نشانی 
زیدآباد را به نصرت آباد، بلوار چمران، 

خیابان فاطمیه اعزام کرد.
محسن نصرت آبادی فرمانده آتش نشانان 

عدد  سه  کرد:  بیان  حادثه  این  در  اعزامی 
بنزین در منزل  لیتری حاوی  بشکه 22۰ 
مسکونی به علت نامعلومی دچار آتش سوزی 
شد و با توجه به باال بودن حرارت و بخار 
انفجار  ها خطر  بشکه  داخل  بنزین  شدن 
نیروهای  کرد:  تصریح  وی  داشت.  وجود 
آتش نشانی ابتدا با استفاده از سرلوله کفساز 
حریق را مهار کرده و سپس توسط آب درجه 
حرارت بشکه ها را پایین آوردند. نصرت آبادی 

مأموران  داشت:  اظهار  پایان  در 
از  اطمینان  از  پس  نشانی  آتش 
پایین آمدن درجه حرارت بشکه 
ها، درب آن ها جهت تخلیه فشار 
داخلی باز کردند و با انجام اقدامات 
ایمنی الزم به این عملیات پایان 
یزدیانی،  حامد  همچنین  دادند. 
رضا  پورجعفرآبادی،  حسین 
قرائی، احمدرضا ایران نژاد، احسان 
زاده  سلمانی  امین  و  پوردستان 
سایر نیروهای شرکت کننده در 

این عملیات بودند.

آتش سوزی سه بشکه بنزین در خانه در نصرت آباد

5ساعت  از  پس  خبر:   گروه   
در  ساله  بچه 4  پسر  سرگردانی 
بیابان، که از خانواده اش جدا شد، 
اهالی روستای  با تالش  سرانجام 
به  رودخانه   بستر  در  آباد  عیش 

آغوش خانواده بازگشت.
شورای  رئیس  ایلخانی،  احمدعلی 
این  در  آباد  عیش  روستای  اسالمی 
براساس  گفت:  امید  نسیم  به  باره 
گزارش های اولیه، این پسربچه به نام 
به  تفریح  برای  خانواده اش  با  همراه 
بیابان های اطراف عیش آباد رفته بود، 
اما به دلیل نامعلومی ناپدید شده بود. 
والدین این پسربچه  ابتدا به تصور این که 

او جایی در همان اطراف مشغول بازی 
است و زیاد از محل دور نشده، دنبال 
او می گردند، اما او را پیدا نمی کنند. با 
تاریک شدن هوا، موضوع را به پلیس  
 ۶:3۰ ساعت  حوالی  می کنند.  اعالم 
با  بلورد  پاسگاه  رئیس  که  بعدازظهر 
من تماس گرفت و این موضوع را بیان 
کرد، اما گستردگی محل جست وجو و 
تاریکی هوا باعث شد تا او را پیدا نکنیم. 
او در توضیح بیشتر گفت: از سوی دیگر، 
کودک ۴ ساله هم توانایی الزم برای 
کمک به خودش را نداشت به همین 
دلیل،  از دوستان خواستم که اگر کسی 
پروژکتور دارد بیاورد آن را باالی ماشین 

وصل کردیم و با ناصر قاسمی و پوریا 
زینلی از اهالی شروع به گشتن در بیابان 
کردیم و درنهایت این کودک را پس از 
۴۵ دقیقه در بستر رودخانه  پیدا کردیم. 
به گفته ایلخانی، از محل گم شدن این 
کودک تا جایی که او را پیدا کردند، 
بیش از سه کیلومتر فاصله بود که همه 
این مسیر را در تاریکی طی کرده است. 
وی در ادامه افزود: این کودک ۴ ساله 
در بیابان که هر لحظه می تواند خطری 
جان او را تهدید کند، توانسته خودش 
را حفظ کند و از پا درنیامده بود، اتفاق 
خیلی عجیب و خوشحال کننده ای برای 

والدین و اهالی بود. 

گروه حوادث: دادستان عمومی و انقالب شهرستان از کشف 
و ضبط 7۰۰ لیتر مشروبات الکلی دست ساز در یک منزل 

شخصی در هفته گذشته خبر داد.
قاضی محسن نیک ورز با اعالم این خبر اظهار کرد: برحسب گزارشات 
مردمی به نیروی انتظامی مبنی بر تهیه مشروبات الکی در یک منزل 
شخصی دستگاه قضا مجوز ورود به این منزل را صادر کرد. وی 
ادامه داد: با ورود نیروی انتظامی به منزل طبق مشاهدات 7۰۰ لیتر 
مشروبات الکی دست ساز  کشف و ضبط شد و دو نفر متهم در این 
زمینه دستگیر شدند. نیک ورز خاطرنشان کرد: در همین رابطه یک 
قهوه خانه که متعلق به متهمان بود، پلمب شد. وی در ادامه افزود: 
برخورد با تولید و توزیع کنندگان مشروبات الکلی به طور مستمر 

مورد توجه بوده است.

کشف7۰۰لیترگمشدنپسرچهارسالهدربیابانهایعیشآباد
مشروباتالکلیدستساز



  وضع نظارت بر بازار خوب نیست هر مغازه دار یک قیمت می دهد چرا 
ماموران جدی برخورد نمی کنند و تفاوت بین قیمت ها وجود دارد؟83۰9

 شهرداری در تابلوهای شهری اعالم کرده است از ابتدای سال جاری 77 
میلیارد تومان هزینه آسفالت شده است. مگر چه خبر است 77 میلیارد تومان 
آسفالت؟ اعضای شورای شهر هم که مثل میخ مصطفی هستند هیچی حالیشون 

نیست. توضیح دهند این 77 میلیارد تومان کجا هزینه شده است؟۵931
  یکی از مسئولین شهری که پاسخگو همشهریان می باشد دلیل توقف اجرای 
طرح دوبانده کردن جاده نجف شهر تا خواجو شهر را بیان کند واقعأ دوبانده 
کردن این مسیر از ضروریات است چون همیشه شاهد تصادف مرگ بار در این 

مسیر هستیم. ۰11۴
 سالم. مسوول رسیدگی به اوضاع آشفته ونابسامان پارک 17شهریورکیست؟ 
اگردرهرساعت ازشبانه روزگذرتان به این مکان عمومی افتاده باشد متوجه عمق 
فاجعه خواهید شد. انگار یک منطقه متروکه و بدون صاحب است. واقعاچرا؟ 

۴179
 حال خانمم خوب نبود برای ویزیت به درمانگاه سیب رفتیم برای تزریقات 
خانمم با کفش روی تخت دراز کشید مسئول درمانگاه با تندی برخورد بسیار 
بدی با ما کرد. باید به ایشان گفت: وقتی حال بیمار خوب نیست باید با احترام 

برخورد کرد نه پرخاش کرد. ۵291 
  یکی از وظایف سازمان فضای سبز شهرداری سمپاشی درختان است تا شیره 
نزنند و آفت ها از بین بروند. اآلن اکثر درخت های خیابان ها شیره زده اند و اصاًل 
نمی شود ماشین زیرشان پارک کرد. شهرداری حاال شروع کرده سمپاشی در 

حالی که قبل از شیره زدن باید سمپاشی می شدند نه اآلن. ۶9۴1
   با سالم خدمت شهردار محترم بابت بازسازی پل دفاع مقدس. ایکاش این 
آسفالتی که کردید را بیشتر ادامه می دادید به سمت جاده شیراز ، با وجود تریلی 

ها و ترافیک وضعیت نامناسبی داره آسفالت اونجا ممنون. 2۰91
  در اطراف مجتمع سالمت تعداد سگ های ولگرد خیلی زیاد شده و شب ها 
کسی جرات نمی کند پیاده به خیابان بیاید. تا وقتی که اتفاق ناگواری برای 

ساکنان آنجا بخصوص فرزندان نیفتاده شهرداری فکری بکند. 189۵
 سالم، چرا شهردار محترم فقط به خیابان های خیام، مولوی و امیرکبیر که 
محل سکونت و تردد ایشان است رسیدگی می کند و سایر خیابان ها را اصاًل 

نمی بینند و اهمیتی نمی دهند؟ 8۵19
  نامه یک شهروند:  آیا بچه ای که با خون دل با بدبختی و ذاللت و با رنج بزرگ 
کرده ام آیا حقم این است که با گذشت 3۰ سال زندگی و با تمام امکانات رفاهی 
زندگی ام توسط دخترم عاطفه پدری را زیر پا گذاشته و با همکاری شوهرش 
که 1۰ ماه که داماد این خانواده شده زندگی ام را با گذشت ۵۶ سال و توسط 
همسرم که خواهر شهید می باشد و واقعا برایم همسری دلسوز و مهربان بود 
نمی دانم تقدیر سرنوشت چرا اینجوری به من رقم خورد و با همکاری دخترم، 
دامادم وهمسرم باعث جدایی من شده آیا عدالت جای حق نیست؟ آیا جدایی با 
کم عقلی و تصمیم عجوالنه و فکر نکردن به آینده و ضربه خوردن به بچه های 
دیگرم روحیه ای باقی می ماند. امیدوارم که این صدای حقیر به گوش دخترانی 
که پدر دوست هستند و عاطفه دارند و به خانواده های محترم استدعا دارم که 
حواستان به دخترانتان باشد که گول دامادهای نااهل را نخورند که زندگی پدر 

زن را تباه کند . )مشخصات محفوظ(

ویژه

اختصاص ساعت کاری به مطالعه در استانداری و 
فرمانداری ها

کرمان امروز: عباس تقی زاده، مشاور استاندار کرمان در امور 
رسانه و روابط عمومی گفت: از سوی دکتر فدائی یک ساعت 
ابتدایی روز های پنجشنبه به مطالعه کارکنان استانداری 
اختصاص داده شد. وی ادامه داد: ارتقا سرانه مطالعه و دیگر 

شاخص های فرهنگی در استان از برنامه های استاندار کرمان است و کارکنان و عالقه 
مندان می توانند برنامه های پیشنهادی و کاربردی خود را در این زمینه به دفتر استاندار 
کرمان یا روابط عمومی استانداری ارسال کنند و ساعت مطالعه کارکنان در فرمانداری 

ها و بخشداری های سراسر استان از پنجشنبه23 خرداد اجرائی می شود.

انتقاد کردن هزینه دارد
سابق  عضو  گویینی،  عرب  محمدرضا  زرنگار: 

شورای  در  مشکالت  در خصوص  شهر  اسالمی  شورای 
دارد  هزینه  کردن  انتقاد  کرد:  بیان  سیرجان  شهر 
مخصوصا جایی که ۶ عضو شورای شهر و شهرداری با 
هم باشند و یک عضو، منتقد جدی عملکرد آنها باشد 
قطعا برای همراه کردن آن تالش می کنند و زمانی نتوانند با خود همراهش 

کنند به شکل های مختلف به فکر حذف کردن آن می افتند.
گفتنی است بخش زیادی از انتقادها و پیشنهادهای او در حوزه زیرساخت های 
عمرانی و فرهنگی شهر و همچنین ایجاد درآمدهای پایدار شهری و استفاده 

بهینه از امکانات شهری بوده است.

 مصرف جیرجیرک حرام و فروش آن جرم است
کویران: قاضی محسن نیک ورز، دادستان عمومی و انقالب 
سیرجان گفت: خوردن جیرجیرک حرکتی مشمئزکننده و 
مصرف آن از لحاظ شرعی حرام است و افرادی که اقدام به 
فروش مال حرام کنند، به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع 

تحت تعقیب کیفری قرار می گیرند.
وی در ادامه افزود: مطرح شدن این مسئله علی رغم انجام 
حرکت اشتباه برخی افراد قدیمی، درشان جامعه فرهیخته و مردم امروزی نیست و در 

صورت مشاهده فروش جیرجیرک در مالعام قطعا پلیس برخورد خواهد کرد.

کمیسیون  کارگروه  تخصصی  نشست  برگزاری 
سرمایه گذاری شهرداری 

روابط عمومی شهرداری: سمیه صادقی، مدیر درآمد و سرمایه 
گذاری شهرداری در نشست تخصصی اعضای کارگروه کمیسیون 
سرمایه گذاری شهرداری گفت: نشست تخصصی اعضای کارگروه 
کمیسیون سرمایه گذاری شهرداری سیرجان با حضور دکتر تاجیک 

عضو کارگروه کمیسیون سرمایه گذاری وزارت کشور در راستای اصالح شیوه نامه سرمایه گذاری 
با در نظر گرفتن اهداف کلی در این بخش برگزار شد. برگزاری این گونه نشست ها به منظور 
ارایه پیشنهاد و راهکار در راستای بهبود فضاي مشارکت و جذب سرمایه گذار، شناسایی قوانین، 
آیین نامه ها و بخشنامه هاي مخل تولید و سرمایه گذاري، شناسایی خال قانونی در بخش تولید 

و سرمایه گذاري می تواند بسیار موثر واقع شود.

رهبری
کالم 

ـرفـت
مع

 مثبت
دلتـا
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گستره توزیع: استان کرمان
صندوق پستی : 78185146
لیتوگرافی و چاپ: مهدوی
عضو شرکت تعاونی مطبوعات
توزیع: ۰9139565594
ارتباط با مدیر مسئول: ۰913347۰728

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: 422۰725۰ - 422۰16۰9 فکس:42233672
روابط عمومی: ۰9162756265

انتقادهــا، پیشــنهادها و مشــکالت خــود و پیرامــون را 
بــه مــا پیامــک بزنیــد شــایدگوش شــنوایی باشــد.
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سوءاستفاده از سفید امضاء حبس دارد
سوء استفاده  از سفید مهر یا سفید امضاء، عبارت  است  از 

نوشتن  متقلبانه  یا خالف  توافق  در باالی  امضاء یا مهر و یا مهر و 
امضاء در یک  نوشته  یا سندی  مغایر با آنچه  که  قباًل مورد توافق  واقع  

خیانت   عنوان   تحت   که   اسالمی   مجازات   قانون    ۶73 ماده   باشد.  شده  
در امانت  است   می گوید: هر کس  از سفید مهر یا سفید امضایی  که  به  
اوسپرده  شده  است  یا به  هر طریق  بدست  آورده  سوء استفاده  نماید به  

یک  تا سه  سال  حبس  محکوم  خواهد شد.
شرط  تحقق  جرم  سوء استفاده  از سفید امضاء یا سفید مهر نیز، وجودرابطه  
امانت  قراردادی  یا امانت  قانونی  بین  مودع  و مستودع  یا متصرف  قانونی  
مال  است . با توجه  به  موقعیت  مرتکب  و میزان  همکاری  وی  در کشف  
جرم  و جلب  رضایت  شاکی ، ممکن  است  بر حسب  مورد کیفر جرم  تغییر، 
و ممکن  است  مشمول  کیفیات  مخففه  یا برعکس ، کیفیات  مشدده  باشد. 
به  عالوه  اعمال  مجازات های  تنبیهی  و تکمیلی  نیز امکان پذیر است . در 
واقع ، هرکس  که  مبادرت  به  سوء استفاده  از سفید امضایی  که  به  او سپرده  
شده  است  کرده  باشد و انجام  تعهد یا سلب  تعهدی  را که  می توانست  
شخص  یا دارایی  امضاء کننده  را تهدید کند به  خطر اندازد، مستوجب  
مجازات  است. به  عالوه ، در مواردی  هم که  به  حکم  قانون ، ید متصرف  
داشته   قانونی   مهر، مشروعیت   یا سفید  امضاء  کننده  سفید  و تحصیل  
باشد، جرم  مزبور قابل  تحقق است . بنابراین ، چنانچه  سارق، جاعل  و اخذ 
کننده ی  سند به  عنف  و تهدید واکراه  مبادرت  به  تحصیل سفید امضاء 
مرتکب  جرایم   کنند،  استفاده   آن  سوء  از  و  باشند  کرده   مهر  یا سفید 
سرقت ، جعل  و اخذ سند به  عنف  و تهدید و اکراه  شده اند که  موضوع  

جرایم  خاص  هستند.

علم در کنار تقوا با ارزش است
در علم وتقوا کوشش کنید که علم به هیچ کس انحصار ندارد. 

علم وتقوا مال همه است. وکوشش برای رسیدن به علم وتقوا وظیفه 
همه ماست. انسان تا آخر عمرش هم به علم احتیاج دارد و هم به آموزش 
و پرورش، هیچ انسانی نیست که مستغنی از علم و تربیت باشد. از علم در 
لسان قرآن بسیار تمجید شده است، لکن در کنارش تقوا. میزان ارزش، 
این دو خاصه است، علم و تقوا تواما. علم و عمل، علم و تعهد، به منزله دو 

بال هستند که با هم می توانند به مراتب ترقی و تعالی برسند. 

حضرت امام خمینی )ره(

امید به آخرت با عمل است 
انسان به اندازه اي مي تواند براي خود امیدسازي کند که به مرز 

واقعیات،  گرفتن  نظر  در  با  همیشه  امیدسازي  نرسد.  خیال پردازي 
امکانات و توان و طاقت فردي صورت مي گیرد، در حالي که خیال پردازي 
فاقد این ویژگي هاست. امام علي )ع( مي فرماید: »ال تکن ممن یرجوا 
االخره بغیر عمل؛ از کساني مباش که بدون عمل، به آخرت امیدوار 
را  باید خود  را دارد،  امید چیزي  و  انتظار  انسان  اگر  بنابراین  است.« 
انتظار چیزي  ادعا مي کند  آماده کند، کسي که  از آن  براي استقبال 
دروغیني  ادعاي  به  واقع  در  نیست،  نمایان  او  عمل  در  اثري  و  دارد 

دست زده است.

کتاب ها بودند که به من کمک کردند تا از این باتالق گندیده بیرون 
بیایم وگرنه هالک میشدم. 

ماکسیم گورکی

نصب کولرهای آبی در معابر عمومی و خطر برق گرفتگی عابرین پیاده به خصوص اطفال)پیاده رو چهارراه برق(
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