
نسیم امید: یادش بخیر در گذشته والدین دغدغه ای به عنوان ثبت نام فرزند در 
مدرسه را نداشتند، زیرا همه بچه ها نسبتا مثل هم بودند مدرسه ی دولتی و غیر دولتی 
وجود نداشت و ثبت نام مدرسه برای کسب تحصیل به دغدغه خانواده ها تبدیل نشده 

بوده، گروکشی در کار نبود که تا شهریه سال قبل تسویه نشود نه کارنامه ای در کار 
است و نه ثبت نامی، پول های اضافی به عناوین مختلف مثل کالس های فوق برنامه 
و غیره در کار نبود، دانش آموزان راحت ثبت نام می شدند و بی دغدغه به کسب علم 

می پرداختند ولی این روزها همه چیز عوض شده و اینگونه نیست. امروزه تبعیض و 
تفاوت گوی سبقت را ربوده، عرق شرم روی پیشانی برخی والدین نقش می بندد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان سیرجان در این خصوص گفت: ...

رسانه جامعه مدنی اسالمی نقد، صداقت، شفافیت  

پیگیری سواالت والدین درباره ی ثبت نام دانش آموزان از مدیر آموزش و پرورش سیرجان:

فقط دو تا سه مدرسه فضای سبز و ورزشی ندارند!

مجوز مدارس غیردولتی در منازل مسکونی غیرقانونی است
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مدیرکل دفتر فنی استانداری در جلسه شورای شهر بیان کرد:

گسترش بی رویه شهر
ضرر و زیان دارد

  خبـر  2  شهــر  3

 رئیس اداره دامپزشکی:

گوشت از مراکز مجاز
خریداری شود

  شهــر  3

جامعه  4

طی مراسمی در اتاق بازرگانی استان انجام شد؛

تقدیر از دکتر عباسلو
مدیرعامل جهان فوالد سیرجان 

ناظری، فرمانده انتظامي استان کرمان؛

دستگیری 20 نفر
از اراذل و اوباش سیرجان 

  حوادث  5

»نسیم امید« گزارش می دهد:

مصرف بی رویه سـرم
خبر ریزش بخشی از سکوی تماشاگران ورزشگاه امام علی )ع( به علت برخورد بیل لودر در هفته 
گذشته فضای مجازی و حقیقی شهر را پرکرده و حتی کسانی به حق یا ناحق نسبت هایی را هم به 
بعضی از مسئوالن مرتبط می دادندکه متاسفانه اکثریت مردم در این مواقع خود را کارشناس در همه 

حوزه می دانند که در این بین دامن زدن افرادی به ظاهر آگاه نیز در این مورد بی تاثیر نبوده است.
 اما ماجرا در سطح کالن از آنجایی شروع شد که ما در حوزه ورزش پس از حضور قریب به 15 سال 
در سطح باالی کشور، عزم و اراده  ای قوی برای ساخت ورزشگاهی در حد و اندازه شهر سیصد هزار 
نفری و ورزشکار و ورزش خیز سیرجان نداشتیم ولی ساخت باشگاه های دیگری در شهرهای صنعتی 
مثل اصفهان، اهواز و حتی شهرهای کوچک شمال کشور که بنیه مالی مناسبی نیز نداشته نشان از 

برنامه ریزی دقیق مدیران ورزشی در سال های گذشته را می دهد...

یک تیر و دو نشان پر افتخار برای جهان فوالد سیرجان
توضیحات بیشتر صفحه  3



لیست جدید رشته های کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد سیرجان

پنج رشته جدید حسابداری، عمران-مدیریت ساخت، عمران- سازه، 
عمران حمل و نقل، مهندسی مواد- سرامیک به مجموع رشته های 

کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی سیرجان اضافه شدند.
معاون  علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سیرجان با اعالم این خبر 
گفت: پنج رشته جدید به مجموع  رشته قبلی دانشگاه آزاد اسالمی 

سیرجان افزوده شده است.
دکتر طیبه بلوردی، معاون علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی 
سیرجان بیان کرد: آن دسته از داوطلبانی که در آزمون کارشناسی 
شده اند  رشته  انتخاب  به  مجاز  و  کرده  شرکت   ۹۸ سال  ارشد 
می توانند با مراجعه به سایت مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسالمی به 
نشانی www.azmoon.org و مطالعه دفترچه راهنما نسبت به 
انتخاب رشته در رشته های دانشگاه آزاد اسالمی سیرجان و چهار 

رشته پردیس علوم و تحقیقات سیرجان اقدام کنند.

برگزاری ششمین جلسه
کارگاه آموزشی داستان 

ششمین جلسه از کارگاه آموزشی لذت داستان با تدریس محمدعلی رکنی 
و به همت موسسه فرهنگی معراج اندیشه گل گهر هفته گذشته برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی این موسسه، محور اصلی بحث های این جلسه 
پیرامون دیالوگ، مونولوگ، انواع آن ها و کاربرد این تکنیک ها در داستان 
نویسی بود. رکنی در ابتدا به معرفی استعاره، کنایه، مجاز و تاثیر آن ها در 
جذابیت و گیرایی یک داستان موفق پرداخت و در ادامه در خصوص تعریف 
بهانه روایت گفت: در واقع بهانه روایت نخ تسبیح یک داستان قوی است. 
نویسنده هنگام روایت یک داستان نمی تواند بدون دلیل و بهانه مناسب، 
پرش داستانی داشته باشد، بلکه بایستی با یک بهانه و علت مناسب وقایع 

داستانی را به هم مرتبط کند. 
وی در ادامه افزود: یکی از قسمت های مهم داستان، دیالوگ نویسی 
است که اگر قوی و کار شده اتفاق بیفتد می تواند بر ارزش داستان 
بیفزاید. رکنی شخصیت پردازی، ارائه اطالعات، پیش برنده بودن در 
داستان و باورپذیری را از جمله ویژگی های دیالوگ عنوان کرد و گفت: 
هر یک از کلماتی که در دیالوگ های داستان استفاده می شود باید 
ارزشمند بوده و پیش برنده روال طبیعی داستان باشد. وی دیالوگ 
و  بی ربط  دیالوگ  طرفه،  یک  دیالوگ  رمزگونه،  دیالوگ  مستقیم، 
دیالوگ کنایه آمیز را از جمله انواع دیالوگ نام برد و اضافه کرد: یکی 
از مهم ترین دیالوگ هایی که در داستان نویسی استفاده می شود 
دیالوگ مستقیم است که در آن گفتگوها به صورت رفت و برگشتی 
بین دو نفر انجام می شود اما نویسنده حرفه ای باید مراقب باشد از این 
نوع دیالوگ به قدر کافی در داستان خود بهره گرفته و از اطناب در 

آن جلوگیری کند. 
این نویسنده سیرجانی در ادامه عنوان کرد: مونولوگ یا تک گویی 
یکی دیگر از ابزارهایی است که به کمک داستان نویسی می آید و در 
واقع همان حرف زدن شخصیت داستان با خودش است که می تواند 
نفس  و حدیث  نمایشی  مونولوگ  مونولوگ ساده،  از جمله  انواعی 
داشته باشد. وی اضافه کرد: در دیالوگ نویسی برای یک شخصیت 
داستانی لحن، گویش و لهجه مهم است و یک نویسنده توانمند باید 

تمامی این موارد را در دیالوگ ها به نمایش بگذارد.

بازی با جان مردم
سکوی  از  بخشی  ریزش  خبر  عباسپور:  مهدی 
تماشاگران ورزشگاه امام علی )ع( به علت برخورد بیل 
لودر در هفته گذشته فضای مجازی و حقیقی شهر را 
پرکرده و حتی کسانی به حق یا ناحق نسبت هایی را 
هم به بعضی از مسئوالن مرتبط می دادندکه متاسفانه 
اکثریت مردم در این مواقع خود را کارشناس در همه حوزه می دانند که در 
این بین دامن زدن افرادی به ظاهر آگاه نیز در این مورد بی تاثیر نبوده است.
 اما ماجرا در سطح کالن از آنجایی شروع شد که ما در حوزه ورزش پس 
از حضور قریب به 15 سال در سطح باالی کشور، عزم و اراده  ای قوی برای 
ساخت ورزشگاهی در حد و اندازه شهر سیصد هزار نفری و ورزشکار و ورزش 
خیز سیرجان نداشتیم ولی ساخت باشگاه های دیگری در شهرهای صنعتی 
مثل اصفهان، اهواز و حتی شهرهای کوچک شمال کشور که بنیه مالی 
مناسبی نیز نداشته نشان از برنامه ریزی دقیق مدیران ورزشی در سال های 
گذشته را می دهد. هر چند قناعت و نجابت مردم شهر ما با توجه نعمت های 
الهی و پتانسیل باالی نیروی انسانی، شهره خاص و عام است و به ورزشگاه 
فعلی باشگاه گل گهر نیز راضی شده، که الحق اقدامات و برنامه های آن ها 
بخش عمده ورزش شهر را نیز پوشش می دهند که جای تقدیر و تشکر 
از پیگیری مدیران فعلی و بخصوص وقت مجتمع برای ساخت و تجهیز 
ورزشگاه و... را دارد ولی اگر برنامه ریزی مدونی وجود داشت  در فازهای 
بعدی می بایست برای تکمیل و بهسازی و حتی بازسازی آن در این سال ها 

اقدام می کردند که این چنین نشد. 
حال پس از ورود با اما و اگرهای فراوان به لیگ برتر تیم فوتبال نیاز بود برای 
گرفتن میزبانی در کمترین زمان ورزشگاه های فعلی خود را تکمیل کنیم 
و از سر ناچاری عجله و سرعت و اقدامات قابل تحسین شبانه روزی را در 
دستور کار قرار دادیم که در نهایت این عجله باعث چنین اتفاقی شد ولی 
نباید کیفیت فدای کمیت شود. حال براساس شواهد خوشبختانه تلفاتی در 
این مورد نداشتیم ولی اگر این اتفاق در حین بازی رخ می داد عالوه بر تلفات 
انسانی و ... دیگر از سیرجان در حوزه ورزش در سطح کشور به نیکی یاد 

نمی شد و این صحنه سال ها در اذهان باقی می ماند.
آنچه گفته شد نگاه ژورنالی و تحلیلی به این ماجرا بوده و شاید اندکی با 
واقعیت متفاوت باشد ولی از مدیران شهر از جمله فرماندار ویژه، رئیس اداره 
ورزش جوانان ، مدیر عامل مجتمع یا باشگاه گل گهر خواستاریم ضمن 
نظارت دقیق تر و شبانه روزی، ساخت وسازها طبق اصول مهندسی باشند و 
نقشه های محاسباتی آن ها دقیق باشد و برای تنویر افکار عمومی و شفاف 
سازی جلسه ای را تدارک دیده تا رسانه ها و مردم در جریان اقدامات 
مهندسی، هزینه ها باشند و یاریگر مسئوالن ورزشی شهر باشند تا بار دیگر با 
شروع مسابقات لیگ شاهد حضور با شور و نشاط اردیبهشت ماهی هواداران 

تیم شهرمان باشیم. 
*فعال فرهنگی ورزشی

یادداشت

گروه خبر: جلسه علنی شورای شهر با 
استانداری  فنی  دفتر  مدیرکل  حضور 
کرمان با موضوع اولویت بندی شاخص 
با  های توسعه سطحی و عمودی شهر 
به  فضاهای عمومی که  توجه  رویکرد 
شهروندان  نیازهای  پاسخگوی  بتواند 

باشد، هفته گذشته برگزار شد.
در  کرد:  بیان  جلسه  این  در  زیوری  دکتر 
مرحله اول توسعه باید براساس نیاز منطقه 
باشد چرایی و دلیل آن مشخص شود و در 
که  است  توسعه  بعد جهت صحیح  مرحله 
باید مشخص شود کدام قسمت باید توسعه 
پیدا کند آیا شهرداری توان خدمات دهی را 
دارد و هزینه های آن کمر شهرداری را خرد 
نکند. چه فایده دارد شهر توسعه پیدا کند اما 

نتوانیم حداقل امکانات را ارائه بدهیم. وی با 
بیان اینکه توسعه نباید با اصول شهرسازی و 
مقررات در تقابل و تضاد باشد، افزود: گسترش 
بی رویه شهر در سطح و چه در ارتفاع ضربه را 

به شهرداری و مردم وارد می کند.
مدیرکل دفتر فنی استانداری همچنین به 
ما  اگر  گفت:  و  کرد  اشاره  نشینی  حاشیه 
بیایم حریم شهر را گسترش بدهیم تا حاشیه 
از خدمات  و  بگیرند  قرار  نشینی در حریم 
خوب  لحاظ  این  از  کنند  استفاده  شهری 
است چون برخی از این افراد جزء قشر کم 
بضاعت هستند اما مشکلی که این موضوع 
دارد که حاشیه نشینی تمامی ندارد یعنی 
پس از گسترش حریم شهر می بینیم دوباره 

پشت حریم حاشیه شکل می گیرد.

دانشکده  بهداشتی  معاون  خبر:   گروه 
کریمه  تب  خصوص  در  پزشکی  علوم 
کنگو گفت: در سیرجان یک نفر با مراجعه 
آزمایش های  انجام  از  پس  و  پزشک  به 
مختلف مشخص شد که به بیماری تب 
کریمه کنگو مبتالست که خوشبختانه به 
دلیل زود مطلع شدن از این موضوع این 

بیماری کنترل شد. 
دکترمحمد موقری پور در ادامه بیان داشت: 
در صورت مشاهده کنه در بدن حیوان باید 
از کشتن با فشار و له کردن آن روی پوست 
و  با دست خودداری شود  یا جدا کردن آن 
اگر کسی در ارتباط با دام و گوشت تازه قرار 
دارد، از بسته حفاظت فردی مانند دستکش 
با دام و گوشت تازه  و عینک هنگام تماس 
استفاده کند. وی تاکید کرد: اگر بعد از گزش 
و مشاهده کنه روی پوست عالئمی چون تب 
به همراه درد عضالت، خارش، خونریزی های 
زیرپوستی و مخاط و استفراغ خونی یا ادرار 
خونی مشاهده شد، هرچه سریع تر به پزشک 
مراجعه شود و توصیه ما این است که گوشت 

از مراکز مجاز خریداری کنند و از کشتار دام 
در منزل خودداری کنند.

 رئیس اداره دامپزشکی:
گوشت از مراکز مجاز خریداری شود

اداره دامپزشکی شهرستان گفت: در  رئیس 
نگرانی  هیچ  حاضر  حال  در  گوشت  بحث 
نیست و با همت مسئوالن پیش سردکن نصب 
شده است و گوشت 24 ساعت در دمای صفر 

تا 4 درصد سانتی گراد قرار می گیرد. 

افزود: بیماری  ادامه  دکتر علیرضا زینلی در 
تب کریمه کنگو بیماری است که از حیوان 
گونه  هیچ  می شود  منتقل  انسان  به  کنه  و 
عالئمی در بدن حیوان ندارد و تاکید ما این 
است که شهروندان به هیچ عنوان از کشتار 
دام در منزل، میادین و معابر خودداری کنند. 
وی اضافه کرد: کسانی که در میادین دام و با 
هر گونه تماس با دام دارند از له کردن کنه 

خودداری کنند.

وی با بیان اینکه بیماری تب خونریزی دهنده 
کریمه کنگو یکی از بیماری های واگیردار در 
دام های اهلی و وحشی است که قابل انتقال به 
انسان است اظهار کرد: از شهروندان می خواهیم 
با توجه به شروع  فصل گرما، خطر بیماری تب 
خونریزی دهنده کریمه کنگو را جدی بگیرند. 
رئیس اداره دامپزشکی اظهار کرد: این ویروس 
از طریق له کردن کنه های آلوده، گزش توسط 
کنه های آلوده و تماس با خون و بافت دام های 
آلوده به انسان منتقل می شود، همچنین این 
ویروس از انسان های بیمار به طور مستقیم از 
طریق تماس و یا تماس با خون و بافت های 

آلوده به انسان های دیگر منتقل می شود.
دکتر زینلی در پایان تصریح کرد: از آن جا 
که گوشت های دارای مهر و لیبل دامپزشکی 
از سیستم پیش سردکن عبور نموده اند لذا 
سالمت آن ها از نظر این بیماری مورد تایید 
است لذا شهروندان، ضمن اینکه فراورده های 
مورد  مراکز  از  فقط  را  نیاز خود  مورد  دامی 
تایید دامپزشکی خریداری می کنند، از کشتار 

غیرمجاز دام نیز جدا خودداری کنند.

 نسیـم امیدخبـر2

مدیرکل دفتر فنی استانداری در جلسه شورای شهر بیان کرد:

گسترش بی رویه شهر ضرر و زیان دارد
حاشیه نشینی تمامی ندارد

در پی مبتال شدن یکی از همشهریان به بیماری تب کریمه کنگو؛
تب با درد عضالت و خونریزی  از عالیم بیماری است 
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مسافر  و  بار  نقل  و  حمل  سازمان  مدیرعامل 
سامانه  اندازی  راه  از  سیرجان  شهرداری 

تلفنی شکایات مردمی خبر داد.
شهرداری  ارتباطات  مدیریت  واحدخبر  گزارش  به 
از  پس  گفت:  باره  این  در  یوسفی  رضا  سیرجان، 
تنظیم  سازمان  از  الزم  مجوزهای  اخذ  و  پیگیری 
مخابرات  و  کشور  رادیویی  ارتباطات  و  مقررات 
صرفا   133 خدماتی  تلفن  سامانه  کرمان،  استان 
به منظور دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات 
شهروندان در خصوص عملکرد ناوگان حمل و نقل 

 24 بصورت  و  اندازی  راه  شهری  درون  عمومی 
ساعته فعالیت خود را در این رابطه آغاز کرده است.

وی یکی از مهمترین مسایل مهم شهری را احترام 
کرد:  بیان  و  دانست  شهروندان  حقوق  رعایت  و 
سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سیرجان 
در راستای رضایت حال شهروندان، مسافران درون 
آنها،  احتمالي  به مشکالت  نیز رسیدگي  و  شهری 
تکریم  بر  تا عالوه  کرده  اندازي  راه  را  سامانه  این 
و  رفع  خصوص  در  مستقیم  حضور  از  مردم، 
رسیدگی به شکایات و پیشنهادات آنها جلوگیري 

کرده و بر روند فعالیت ناوگان حمل و نقل درون 
کاملتري  نظارت  رانندگان  برخورد  نحوه  و  شهری 

داشته باشد.
مسافر  و  بار  نقل  و  حمل  سازمان  مدیرعامل 
شهرداری سیرجان افزود: سامانه تلفنی 133 صرفا 
به منظور ثبت و رسیدگی به شکایات، انتقادات و 
به صورت  سامانه  این  و  است  مردمی  پیشنهادات 
مردمی  شکایت  هرگونه  دریافت  آماده  ساعته   24
شکایات  به  و  بررسی  ها  تماس  تمام  و  است 

رسیدگی می شود.

پس از تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور؛
سامانه تلفنی شکایات مردمی راه اندازی شد



تق  تق  صدای  سالمت:  گروه 
در  الکل  بوی  و  ها  آمپول  شکستن 
فیش  شیفت  پرستار  پیچیده،  فضا 
دریافت  بیماران  از  را  واریزی  های 
سرم  داخل  را  ها  آمپول  و  می کند 
با  هم  نفری  چند  می کند.  تزریق 
آمپول  اقسام  انواع  از  پالستیکی 
انتظار  صف  در  دست  در  سرم  و 

تزریقات نشسته اند.
مواردی  از  یکی  سرم  تزریق 
انجام  است که در شهر ما بی رویه 
می شود. برخی از افراد با کوچکترین 
تصور  سرگیجه  و  ضعف  احساس 
می کنند، به تزریق سرم نیازمندند؟ 
بیماران  اکثر  به  سرم  تجویز  علت 
پزشکان چه می باشد  برخی  توسط 
و مرگ یک کودک مبتال به اسهال  
را  ما  قندی،  سرم  تزریق  دنبال  به 
بر آن داشت تا یک گزارش در این 

خصوص داشته باشیم.

 تقاضای بی مورد بیماران
برای تجویز سرم

مرکز  شیفت  پرستاران  از  یکی  زهرا 
که  دالیلی  از  یکی  می گوید:  پزشکی 
تجویز  سرم  بیماران  برای  پزشکان 
می کنند، این است که بیماران تقاضای 
مایه  می کنند  فکر  و  می کنند  سرم 
برخی  دید  از  افزود:  وی  است!  حیات 
است  پزشکی  خوب  پزشک  بیماران 
که سرم بیشتری تجویز کند. زیرا اکثر 
مراجعین به کلینیک این تصور را دارند 
می شوند  سرحال تر  سرم  تزریق  با  که 
می شوند.  خوب  زودتر  بیماری شان  یا 
پزشکان  برخی  شهر  این  در  متاسفانه 
فرض  اطالع  کم  و  بی سواد  را  بیماران 
نزدشان می رود  بیماری که  و هر  کرده 

برایش کلی سرم و آمپول می نویسند.
برای  گفت  می توان  داد:  ادامه  وی 
که  است  افتاده  جا  اینگونه  بیماران 
سرم  تزریق  مریضی ها  تمام  درمان 
است اما در اغلب موارد با یک آمپول یا 
داروی خوراکی بیمار به بهبودی دست 
هزینه  و  سرم  به  نیازی  و  می کند  پیدا 
های بیش از الزم و عوارض سرم درمانی 

نیست.

 فرهنگ غلط سرم درمانی
پزشکان  از  یکی  مطب  سپاه  چهارراه 
مکان بعدی است که هنگام ورد با اتاق  

مجزا و تخت های مستقر در آن آماده 
در  بیماران  که  رسانی هستند  خدمات 
تعدادی  ایستاده اند،  سرم  تزریق  انتظار 
دراز  تخت   روی  دست  به  سرم  هم 
کشیده اند. علی یکی از بیماران مراجعه 
کننده می گوید: »همیشه هنگام بیماری 
به اینجا می آیم، چون که پزشک معالج 
که  است  کرده  تجویز  سرم  نسخه  در 
سرم خودش باعث می شود خیلی سریع 

حالم خوب شود.«
کنار شوهرش  در  علی  سمیه همسر 
پزشک  معموال  ما  می گوید:»  ایستاده 
خانوادگی مان اینجا است، چون که چند 
آمپول و سرم هم زمان تزریق می شود 
و سریع حالمان خوب می شود.« و این 
تفکر سرم درمانی به عنوان یک فرهنگ 

غلط جا افتاده است.
پرستاری که سرش بسیار شلوغ است 
می گوید:»  هایش  صحبت  حجم  در 
که  است  مواردی  از  یکی  سرم  تزریق 
بی رویه انجام می شود. برخی از بیماران 

به  را  وریدی  مایعات  تزریق 
ترجیح  خوراکی  درمان 

می دهند زیرا معتقدند 
تزریق سرم در درمان 
مؤثرتر  بیماری شان 
هنگامی  و  است 
به  درمان  برای  که 

پزشک مراجعه می کنند 
اگر پزشک تمایلی به تجویز 

می کنند  تصور  باشد،  نداشته  سرم 
درمانشان  برای  شده  انجام  اقدام های 

کافی نیست.«

 داروخانه ها بدون نسخه 
سرم به بیمار می دهند!

باره  این  در  افتخاری  فیروزه  دکتر 
در  درماني  سرم  اینکه  اول  می گوید: 
دست  از  سوختگي،  فشار،  افت  هنگام 
شدید،  جراحات  در  مثال  خون  دادن 

و  اسهال  از  ناشي  آبي  کم  یا 
کودکان  در  بخصوص  استفراغ 
انجام می شود.  پزشک براساس 
بیماري انواع سرم دکستروز ، 
نمکي  قندي  یا  رینگر 
و  می کند  تجویز  را 
تزریق  دیگر  دلیل 

بعضي  تزریق  هم  سرم 
باید  حتما  که  داروهاست 
و  شود  تزریق  سرم  داخل 
یا  عضالني  مستقیم  تزریق 
ونوفر  مثل  است،  ممنوع  وریدي 
بیوتیک  انتي  برخي  یا  کم خوني  براي 

ها .
بنابراین  می کند:  تاکید  پزشک  این 
که  باشد  پزشک  باید  گیرنده  تصمیم 
یا  دارد  سرم  تزریق  به  نیاز  بیمار  آیا 
بیماران  غلط  باورهاي  متاسفانه  اما  نه، 
برخي  از  را  درست  تصمیم  اجازه  بعضا 
همکاران می گیرد واژه غلط سرم غذایي 
و  مي شود  شنیده  بیماران  از  کرات  به 
انواع  حالیکه  در  دارند  تجویز  به  اصرار 

و  نیستند!  غذایي  اصال  رایج  هاي  سرم 
سرم هاي لیپیدي و پروتئیني در موارد 

خاص تجویز می شود.
به گفته دکتر افتخاری آگاهي رساندن 
به افراد و توضیح موارد لزوم می تواند تا 
حد زیادي درخواست  بیماران را کاهش 
سرم  نباید  هم  ها  داروخانه  البته  دهد، 
و  بدهند  بیمار  به  پزشک  نسخه  بدون 
تر  قوی  را  نظارتش  پزشکی  دانشکده 
باشد،  داشته  آگاهی  باید  بیمار  و  کند 
خاصیت  خود  بخودي  سرم  استفاده 

درماني ندارد.
وی در پایان تاکید کرد: عوارض تجویز 
اشتباه نوع سرم بسیار خطرناک است و 
ممکن است با دارویي مخلوط  و رسوب 

است  خطرناک  بسیار  که  بدهد 
حجم  افزایش  هم   مواردی  در 

و  شود  خون  دلیل  بي 
خطراتي مثل ادم ریه 

و مرگ به خصوص 
سالمند  افراد  در 
مایع  شود)تجمع 
در ریه و اختالل تنفس (.

 تذکر به مراکز 
درمانی متخلف

رئیس نظام پزشکی سیرجان در این 
ها  نسخه  بررسی  کمیته  می گوید:  باره 
با عضویت نمایندگانی از نظام پزشکی، 
غذا دارو و درمان و بیمه تامین اجتماعی 
تشکیل می شود. وی در ادامه افزود: در 
از  بیش  که  دارویی  ارقام  کمیته  این 
3/5 تا 4 رقم در هر نسخه تجویز شود 
و یا این که داروهایی مانند کورتن ها، 
نظر  از  بیش  ها  بیوتیک  آنتی  و  سرم 

کارشناسی باشد، تذکر داده می شود.
دکتر سید محمد رضوی نسب در این 

خصوص تاکید کرد: برخی سرم ها برای 
برخی افراد خطرناک و پر عارضه است 
دیابتی،  بیمار  برای  قندی  سرم  مثال 
سرم نمکی برای بیماران قلبی خطرناک 
است و حتی می تواند باعث مرگ شود. 
افزایش  و  قلب  تپش  نفس،  تنگی  وی 
غیر  مصرف  عوارض  از  را  فشارخون 
منطقی سرم دانست و افزود: تجویز سرم 
را در مواردی مانند سردرد و سرگیجه 
به هیچ  یا عالیم خفیف سرماخوردگی 

وجه توصیه نمی شود.

 بیماری زمینه ای خود را 
قبل از تزریق سرم اطالع دهید

آن  به  بی توجهی  که  مهمی  نکته 
به  بیمار  برای  غیرقابل جبرانی  عوارض 
مواردی  در  که  آن  آورد،  خواهد  دنبال 
در  بیمار  سریع  بستری  به  مجبور  که 
یا بیمارستان  مطب، درمانگاه، کلینیک 
کارکنان  که  زمان هایی  یا  هستید 
بیمار  بالین  بر  منزل  در  اورژانس 
از  کاملی  حال  شرح  می شوند،  حاضر 
حاد  یا  مزمن  زمینه ای،  بیماری های 
قلبی،  بیماری های  همچون  مصدوم 
پرفشاری  و  دیابت  یا  کبدی  کلیوی، 
قرار  درمانی  کارکنان  اختیار  در  خون 
صورت  این  غیر  در  که  چرا  دهید؛ 
آگاهی  به دلیل  پزشک  دارد  احتمال 
سرمی  بیماری ها  نوع  این  از  نداشتن 
تجویز کند که به وخامت حال مصدوم 

منجر شود.
تزریق  مثال  برای 
محلول  حاوی  سرم 
بیماران  در  نمکی 
قلبی،  نارسایی  دچار 
همچنین  و  کلیوی 
به  مبتال  بیماران 
فشارخون باال که مجاز به 
می تواند  نیستند،  نمک  مصرف 
سبب تورم و افزایش فشارخون شده و 
فشار مضاعفی را به قلب، ریه و کلیه ها 

وارد کند.
برای  قندی  سرم  مصرف  همچنین 
سبب  می تواند  باال  قندخون  با  بیماران 
و  شده  قندخون  تعادل  خوردن  برهم 
باشد.  داشته  دنبال  به  را  بیمار  کمای 
و  قند  تست  گرفتن  پزشکان  گفته  به 
از جمله  تزریق سرم  از  قبل  فشارخون 
مواردی است که باید از سوی کارکنان 

درمانی یا امدادگران انجام شود.

»نسیم امید« گزارش می دهد:

مصرف بی رویه سـرم
 عفونت خونی، تنگی نفس و افزایش فشارخون از عوارض سرم درمانی است

یادداشت

من و پیری یهویی!

شهره شهسواری فرد:
پیری پیچکی است

که می تند دور چشم هایم
قد می کشد روی پیشانیم

و تو را نزدیک تر می کند به لحظه هایی
که پا پیچ تنهاییم می شود 

براساس یک تقسیم بندی نسلی، نسل سوم بیشترین کاربران فضای 
مجازی در ایران بوده و بیش از نسل های دیگر در معرض آثار ناشی از این  
شبکه ها قرار دارند . این شبکه ها در جلب افراد  از قدرت و قابلیت  قابل 
توجهی برخوردارند و  قادر هستند هر روز با چالش هایی آنان  را مشغول 

و سرگرم  نمایند.  
 در روزهای اخیر، برنامه »چالش عکس پیری« فراگیر شده است  و 
همه در اینستاگرام و توییتر تصاویری از خودشان اما پیرتر و مسن تر به 
اشتراک گذاشته اند. مطمئنا  اگر گشتی در این فضا زده باشید با تصویر 
پیر شده خیلی از دوستانتان مواجه شده اید. البته نخستین بار نیست که 
چنین چالش هایی راه می افتد، اما این یکی با کیفیت بسیار خوبی تصویر 
دوران سالخوردگی را پیش چشم آدم می آورد. سوالی که مطرح می شود 
آن است: چرا این موج چنین فراگیر شده است؟ ما چرا از چیزی که 

می ترسیم استقبال می کنیم؟
پیری در تعریف عمومی: فرایند زوال و کاهش نیروی موجود زنده، درگذر 
زمان است، دورانی که زیبایی و طراوت جوانی را دست می دهیم، بدن 
تحلیل می رود، در مناسبات اجتماعی نقش ما کمرنگ می گردد، از کار 
بازنشسته می شویم و دریغا و دریغ ! شروع می شود. پس چرا تمایل داریم 
پیر شدن خودمان را ببینیم و به اشتراک بگذاریم که دیگران نیز  ببینند.  
شواهد گویای آن است ،گذشته از پایین بودن امید به زندگی در برخی 
کشورها علت استقبال از این سرگرمی ممکن است به دلیل  این تصور 
باشد که پیری را  آنقدر از خود  دورمی دانیم  که دوست داریم زودتر آن را 
ببینیم یا گمان می کنیم ممکن است هرگز پیر شدن مان را نبینیم بنابراین 
کنجکاو هستیم که بدانیم در آن دوران چه شکلی خواهیم شد. جلب توجه 
کردن نیز بی تاثیر نیست به خصوص  شنیدن تحسین هایی مانند »شما تو 

پیری هم خوش تیپ هستید!«.
در واکنش به این عکس ها اغلب افراد با مشاهده تصویر پیری خود، 
یکه می خورند، غافلگیر می شوند، شاید هم  ناامید  شوند ، عده ای هم 
رنجیده خاطر و با لحنی خود شیفته خطاب به همین عکس خود بگویند: 
»پیر نشو لعنتی« !!! با گسترش شبکه های مجازی و خارج شدن انحصار  
هر کس این بخت را دارد که به شهرت برسد این روزها کسب »الیک« در 

شبکه های اجتماعی از نان شب واجب تر شده است.
اقتصادی و اجتماعی  این روزها دشوار است. فشارهای  لیک زندگی 
بسیاری از جوان ها را از شناسنامه شان »پیرتر« کرده است اما همین 
از راه نرسیده است. این  عکس ها نشان می دهد »پیری« واقعی هنوز 
عکس ها شاید کمک کند سر برگردانیم و با احترام بیشتر به آن دوران نگاه 

کنیم و تعبیر حاال کوووو تا پیری! ملموس تر باشد .
به عبارتی  اگر تنها ُحسن این چالش، قدر دانستن همین سال های 
»توانستن« باشد چالش مفیدی است. اینکه در دوران پیری »کاش وقتی 
جوان بودم« تکیه کالم مان نشود. با این وجود الزم نیست پیش از موعد  
چنین پرشور به استقبال پیری برویم، روزگار، باالخره روزی بی روتوش، بی 
مدد فتوشاپ، و خارج از فیس آپ، چین وچروک صورت، چهره واقعی همه 

ما را منعکس می کند.بیاییم  امید را هنرمندانه به جامعه انعکاس دهیم! 
*دکتری علوم سیاسی، مدرس دانشگاه

3 شهـر  نسیـم امید

عـوارض تجویـز اشـتباه نوع سـرم بسـیار خطرناک 
اسـت و ممكن اسـت با دارویي مخلوط  و رسوب بدهد 
و در مـواردی هـم  باعـث افزایش بي دلیـل حجم خون 
و خطراتـي مثـل ادم ریـه، نارسـایی قلبـی و مـرگ به 

خصوص در افراد سـالمند شـود.

شنبه 5 مرداد 1398، شماره 194 ، سال پنجم

مسئوالن  حضور  با  مراسمی  طی 
از  کرمان  بازرگانی  اتاق  در  استان 
دکتر علی عباسلو ، مدیرعامل جهان 
نمونه  پیشکسوت  به عنوان  فوالد 

صنعت در استان تقدیر شد. 
مجتمع  عمومی  روابط  گزارش  به 
این  در  عباسلو  دکتر  فوالد،  جهان 

مراسم طی سخنانی با بیان اینکه در 
ابتدا تشکیل شرکت ما با سرمایه 1/5 
میلیاردی تنها بانکی که به ما اعتماد 
را  کارخانه  ساخت  تسهیالت  و  کرد 
اعطا کرد بانک تجارت بود گفت: فقط 
بانک تجارت آن هم به علت شناختی 
که از قبل و سابقه ما در شرکت ملی 

ما  با  همکاری  به  حاضر  داشت  مس 
اکنون  ولی  کرد  اعتماد  ما  به  و  شد 
بانک های مختلفی هرماه برای بازدید 
از پروژه می آیند و پیشنهاد همکاری 
که  اصلی  دو  افزود:  وی   . می دهند 
در  کارهایم  سرلوحه ی  همیشه  من 
جلب  یکی  داده ام  قرار  مدیریت 

اعتماد و دوم کیفیت کار است. 
فوالد  جهان  مجتمع  مدیرعامل 
گفت:  سخنانش  ادامه  در  سیرجان 
بشود  انجام  نباید  کار  یا  معتقدم  من 
به  و  شود  انجام  باکیفیت  باید  یا  و 
همین منظور ما در ساخت کارخانه ها 
چین  سمت  به  تجهیزات  خرید  و 

توان  به  و  نرفتیم  دیگر  جاهای  و 
داخلی خودمان اعتماد و از تجهیزات 

باکیفیت داخلی استفاده کردیم. 
توجه  با  افزود:  عباسلو  مهندس 
سرباززدن  و  تحریم ها  تشدید  به 
حضور  برای  اروپایی  شرکت های 
تجهیزات  راه اندازی  و  شرکت  در 

خریداری شده و حتی ارتباط تصویری 
پرسنل  راهنمایی  جهت  ایمیل  یا  و 
به  اعتماد  با  ما  اما  راه اندازی  جهت 
سازنده  حضور  بدون  ایرانی  جوانان 
و  سوییسی  مهندسان  و  تجهیزات 
ایتالیایی موفق شدیم کارخانه ذوب و 

ریخته گری را راه اندازی کنیم.

طی مراسمی در اتاق بازرگانی استان انجام شد؛

تقدیر از مدیرعامل جهان فوالد سیرجان 
دکتر علی عباسلو: دو اصلی که من همیشه سرلوحه ی کارهایم در مدیریت قرار داده ام یکی جلب اعتماد و دوم کیفیت کار است. 



یادداشت

زندگی فانی نمی شود هدف باشد
گروه فرهنگ: آیا غرض از ایجاد انسان همین حیات دنیوی و زندگی 
مادی است به طوری که پس از مرگ نیست و نابود گردد پس اگر به فرض 
محال حیات انسان در این عالم از اول تا آخرش همه راحتی و با عیش و نوش 
بود و هیچ دردی و ناراحتی نداشت باز هم آفرینش او عبث  و بیهوده بود زیرا 
به هر خوبی که باشد چون فانی است قابل اعتبار نخواهد بود و محال است که 
این دستگاه خلقت با این وسعت و عظمت برای غرض فانی باشد در حالی که 
حیات مادی بشری سرتاسر با آالم و مصائب و ناراحتی های گوناگون همراه 

است به قول آسوده:
یک تن آسوده در جهان دیدم           آن هم آسوده اش تخلص بود

و به قول شاعر دیگر:

دل بی غم در این عالم نباشد                اگر باشد بنی آدم نباشد
و به راستی اگر انسان به مرگ نیست شود و حیات او منحصر باشد به 
حیات مادی دنیوی که مخلوط است به انواع کدورات جسمانی و روحانی و 
مصائب و محن و امراض و فتن و تلف و غصب اموال و بیماری و موت اوالد و 
دوستان و سایر کدورات اصل خلقت و ایجاد، عبث و منافی حکمت و کرم و 

سایر صفات کمالی خداوند خواهد بود.
در این صورت خلقت انسان در این عالم شبیه است باین که کریمی 
شخصی را میهمانی کند و در خانه ای که مملو باشد از انواع درندگان و 
موذیان از شیر و ببر و پلنگ و مار و عقرب و زنبور و غیر این ها و چون میهمان 
وارد شد طعامی نزد او حاضر سازند و هر لقمه که بردارد چندین جانور بر 
دستش و زبانش نیش زنند و شمشیرداران برابرش ایستاده و در هر ساعتی 
بر او حمله کنند و پیش از آنکه آنچه می خواهد به آن برسد او را گردن بزنند 
پس قطعا انسان را حیاتی دیگر و عالمی بهتر در پیش خواهد بود که در آن 
تمام سعادت او ظاهر شده یعنی باید برسد به خوشی که هیچ ناخوشی با آن 
نباشد و به راحتی که هیچ ناراحتی نبیند و به فرح و سروری که هیچ حزن 
و غم و ماللی او را عارض نگردد و به لذت و حظوطی که هیچ فنا و زوالی 

نداشته باشد.
خرم آن روز کزین منزل ویران بروم

راحت جان طلبم از پی جانان بروم
پس به برهان قطعی عقلی دانسته گردید که انسان را خداوند برای حیات 
جاودانی و سعادت و خوشی همیشگی خالق فرموده و در این حیات عاریت 
چندی نگاهش داشته تا تامین آتیه قطعی خود کند و برای حیات ابدی خود 
از این عالم توشه بردارد و با دو بال علم و عمل که تدارک کرده از این عالم 

ابدی اوج بگیرد.
چیزی که هست بیشتر مردم در اثر فرو رفتن در شهوات و اشتغال به 
مادیات و ارتکاب گناهان فطرت خود را ضایع کرده و پر از ریب و شک شده 
اند. پس به حکم عقل از خلقت این افالک و عوالم و بدن هر فردی منظوری 
است که در روز واپسین معلوم می شود بنابراین باید از پس این عالم سرای 

دیگری باشد.
* معاد- شهید آیت ا... دستغیب

 نسیـم امیدجامعه4

یادش  احمدی:  مرتضی 
والدین  گذشته  در  بخیر 
دغدغه ای به عنوان ثبت نام 
فرزند در مدرسه را نداشتند، 
زیرا همه بچه ها نسبتا مثل 
هم بودند مدرسه ی دولتی و 
غیر دولتی وجود نداشت و 
ثبت نام مدرسه برای کسب تحصیل به دغدغه 
خانواده ها تبدیل نشده بوده، گروکشی در کار 
نه  نشود  تسویه  قبل  سال  شهریه  تا  که  نبود 
کارنامه ای در کار است و نه ثبت نامی، پول های 
اضافی به عناوین مختلف مثل کالس های فوق 
برنامه و غیره در کار نبود، دانش آموزان راحت 
ثبت نام می شدند و بی دغدغه به کسب علم 
می پرداختند ولی این روزها همه چیز عوض شده 
و اینگونه نیست. امروزه تبعیض و تفاوت گوی 
سبقت را ربوده، عرق شرم روی پیشانی برخی 

والدین نقش می بندد.

 با دریافت بیشتر از شهریه مصوب 
برخورد می شود

مدیر آموزش و پرورش شهرستان سیرجان در این 
خصوص گفت: نرخ شهریه مدارس غیر دولتی برای 
تمامی مدارس یکسان نیست و هر مدرسه ای شهریه 
خاص خود را دارد که بر اساس زیرساخت های موجود 
در مدرسه و آیتم های موجود نرم افزار کلی وزارت 
آموزش و پرورش، نرم افزار شهریه را بر اساس اطالعاتی 
که ما به نرم افزار وارد می کنیم، مانند: استیجاری بودن 
مدرسه و امکانات موجود شهریه در نظر گرفته می شود 
و طبق شهریه ی اعالمی و چاپ گرفته شده از نرم افزار، 
در مدرسه نصب می شود و مدرسه ملزم به رعایت آن 
است، یکسری خدمات نیز وجود دارد که الزامی نیست 
مانند سلف صبحانه در مدرسه، سرویس مدارس. وی  
در ادامه افزود: اگر واقعا کسی از شهریه مصوب شده 
بیشتر بگیرد و یا اینکه خدمات اختیاری را اجباری کند 
و والدین به بازرسی ما مراجعه کنند با آن ها برخورد 

خواهد شد.

 تنها دو تا سه مدرسه
فضای سبز و ورزشی ندارند

اکبر محیاپور در خصوص نبود فضای سبز و ورزشی 
مدارس ادامه داد: در مدارس دولتی، خیلی کم  با نبود 

فضای ورزشی مواجه هستیم زیرا این مدارس دارای 
حیاط و محیطی بزرگ هستند از 200 مدرسه موجود 
در شهرستان شاید دو الی سه مدرسه با این مشکل 
مواجه باشند ولی در فضای سبز به دلیل کمبود آب 
محدودیت داریم. او در خصوص پول های اضافی که 
بعضی مدارس از دانش آموزان دریافت می کنند، گفت: 
در سیرجان 600 مدرسه وجود دارد و شاید در مدارسی 
نیز پول اضافی گرفته شده و مواردی هم بوده که ما با 
آن ها برخورد کردیم و آن ها را به شورای نظارت فرستاده 
و توبیخ کرده ایم. محیاپور در رابطه با این سوال که آیا 
مدارس دولتی هم وجهی را دریافت می کنند، بیان کرد: 
مدارس دولتی دو بخش هستند یک بخش آن ها شهریه 
مصوب دارند مثل مدارس نمونه، تیزهوشان شاهد و 
هیات امنایی. بقیه مدارس شهریه ای ندارند به جز پول 
بیمه و پول کتاب که مبلغ آن ناچیز است و در پایه 
های مختلف فرق می کند. در سال های اخیر از طرف 
دولت سرآمد آنچنانی به مدارس اختصاص داده نشده 
است و بسیار اندک است، یعنی کل سرانه ای که در طول 
سال به ما داده اند نصف پول برق مدارس ما نشده است 
فقط اگر سرانه ای تعلق بگیرد برای مدارس شبانه روزی 

می باشد و برای مدارس عادی اینگونه نیست.

 مدارس هیات امنایی
اعتبار بیشتری دارند

مقام ارشد آموزش و پرورش شهرستان سیرجان در 

هیات  مدارس  مدارس  فرق  خصوص 
امنایی با بقیه مدارس گفت:  مدارس 
بر  که  مدارسی هستند  امنایی  هیات 
اساس شهریه ای که برای آن ها مصوب 
می شود وجهی دریافت می شود و برای 
آن ها سرفصل هایی در بخش کیفیت 
این  و  شده  تعریف  آموزشی  بخشی 

هزینه ها زیر نظر هیات امنای مدرسه هزینه می شود تا 
کیفیت آموزشی افزایش پیدا کند. وی افزود: 10 مدرسه 
هیات امنایی در سیرجان وجود دارد و چون این مدارس 
اعتبار بیشتری داشته اند و توانسته اند خدمات بیشتری 
نام  نیز  به شدت متقاضی ثبت  ارایه دهند و مردم 
فرزندان خود در این مدارس هستند زیرا شهریه ناچیز 
است و سال گذشته حدود سیصد و سی هزار تومان 
برای مدارس ابتدایی  بوده و امسال نیز پانزده درصد 

افزایش دارد که در مقاطع مختلف فرق می کند .

 کالس های فوق برنامه
اجباری نیست  

و پرورش شهرستان در خصوص  رئیس آموزش 
کالس های خارج از وقت مدرسه بیان کرد : واقعیت 
امر  این است که بچه ای امکان دارد به این کالس 
نیاز  است  ممکن  هم  ای  بچه  و  باشد  داشته  نیاز 
نداشته باشد، بعضی از دانش آموزان که ضعف درسی 
دارند برای آن ها کالس های تقویتی، فوق برنامه و 

کالس های آموزشی در نظر گرفته می شود و مدرسه 
باید این کالس ها را ارایه نماید ولی نباید در آن هیچ 
اجباری باشد والدین نیز باید از این کالس ها برای 
بچه هایی که نیاز دارند استفاده کنند و برای بچه 
های دیگر ضرورتی ندارد و دلیل اختیاری بودن آن 
نیز همین است پس باید در حد نیاز از آن ها استفاده 

شود .

 نمرات در سرنوشت دانش آموزان 
تاثیر گذار نیستند

محیاپور در رابطه کیفیت معلم های شهرستان 
سیرجان  شهرستان  پرورش  و  آموزش  در  گفت: 
نزدیک به شش هزار معلم تدریس می کنند که شاید 
تعداد معدودی از آن ها نیاز به آموزش های بیشتر 
داشته باشند ولی عمده و اکثر معلم های ما از دانش 
کافی برخوردارند و دوره های آموزشی الزم را گذرانده 
اند حتی بعضی از معلمان ما در دوره متوسطه برای 
شهرهای دیگر و حتی مراکز استان به عنوان مدرس 

از آن ها استفاده می شود. 
این مقام مسئول در خصوص  نمره های قبولی 
خارج از عرف عنوان کرد: در دوره ابتدایی اصال نمره 
ابتدایی طرح توصیفی است در متوسطه  نیست و 
اول و دوم نمره قبولی 10 می باشد و اگر نمره هم 
مقداری تلورانس داشته باشد در سرنوشت دانش آموز 
تاثیری ندارد. نمرات آنقدر در سرنوشت دانش آموزان 
تاثیر گذار نیستند و مالک قبولی نمره 10 است و 
بسیاری از این نمرات بر اساس عملکرد دانش آموز در 
طول سال است مانند:  ارزشیابی مستمر و امتحانات 
مختلف نوبت اول و نوبت دوم و نوبت سوم با ضریب و 
برآیند آن ها در پایان سال مردودی یا قبولی می باشد 
در سرنوشت دانش آموزان فقط نمرات پایان سال 
دوازدهم و نمرات کتبی نهایی در کنکور تاثیر دارد 

و در مدرسه باید تاکید در یادگیری باشد.

 در گذشته روش های تدریس
معلم محور بود 

رئیس آموزش و پرورش سیرجان درباره 
سطح آموزشی زمان حال و زمان گذشته 
فضاهای  نظر  از  امروزی  مدارس  گفت: 
مقایسه  قابل  آموزشی  امکانات  آموزشی، 
با مدارس قدیم نیستند و رشد به سزایی 
داشته اند، از نظر روش های تدریس نیز 
گذشته  زمان  در  زیرا  است  گونه  همین 
دانش آموز  اکنون  هم  و  بود  محور  معلم  ها  روش 
محور)روش های اکتشافی( است  در روش های قدیم 
معلم بیشتر فعال بود و دانش آموز منفعل بود ولی در 
روش های جدید دانش آموز فعال تر و معلم جهت 

دهنده و راهبر آموزشی می باشد.
محیاپور گفت: برای سال تحصیلی جدید نیز پروژه 
مهر را در دست اقدام داریم در زمینه تامین  نیروی 
نام  انسانی، تجهیز مدارس، آموزش معلمین، ثبت 
دانش آموزان، برنامه ریزی برای شروع سال تحصیلی 
تا   است  پیگیری  حال  در  همکاران  همت  به  که 
مقدماتی را فراهم شود که روز اول مهر همه کالس 
ها دایر باشند و حتی یک ساعت از برنامه آموزشی را 
از دست ندهیم و بتوانیم فعالیت آموزشی را شروع 
کنیم وی به دانش آموزان هم توصیه کرد تا از تالش 
هایی که هم در حوزه آموزش و پرورش، معلمان و 
اولیا انجام می دهند برای فراهم کردن شرایط مناسب 
اهداف  به  ببرند که  را  بهره  تحصیل آن ها حداکثر 

آموزشی تربیتی برسند.

پیگیری سواالت والدین درباره ی ثبت نام دانش آموزان از مدیر آموزش و پرورش سیرجان:

فقط دو تا سه مدرسه فضای سبز و ورزشی ندارند!

از نظـر روش های تدریس در زمان گذشـته روش هـا معلم محور بود و 
هم اکنـون دانش آموز محور)روش های اکتشـافی( اسـت  در روش های 
قدیـم معلم بیشـتر فعـال بـود و دانش آموز منفعل بـود ولـی در روش 
های جدیـد دانش آموز فعـال تر و معلم جهـت دهنده و راهبر آموزشـی 

می باشد.
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هتک حیثیت شهروند سیرجانی
در واتس اَپ

گروه حوادث: فرمانده انتظامی شهرستان با اعالم این خبر بیان کرد: در پی 
مراجعه فردی از شهروندان به پلیس فتا مبنی بر هتک حیثیت در شبکه 
اجتماعی واتس آپ، در این راستا پرونده اولیه با هماهنگی مقام قضائی تشکیل 
و با ثبت اظهارات شاکی موضوع در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار 
گرفت و فرد شناسایی شد. ایران نژاد جزئیات را اینگونه بیان کرد: شاکی با بیان 
اینکه در یک گروه واتس آپ عضو بوده که متهم اقدام به انتشار پرونده قضایی 
وی در دادگاه در آن گروه کرده است و خواستار پیگیری این موضوع شد. وی 
ادامه داد: هتک حیثیت و تجاوز به شأن و شخصیت و آبروی افراد بی شک 
از جرایم مهم به شمار می رود و اگر فردی با انتشار فیلم و عکس خصوصی 
دیگران باعث هتک حیثیت آن ها شود، از نظر قانون مجرم بوده و طبق جرایم 

رایانه ای با عامل انتشار دهنده برخورد قانونی خواهد شد.
سروان مرتضی صفی پور، رئیس پلیس فتا شهرستان با توجه به این موضوع 
هشدار داد: خیلی وقت ها برخی فکر می کنند که فقط انتشار عکس های 
خصوصی و خبرهای انحرافی هتک حیثیت است اما طبق ماده 5 قانون جرایم 
رایانه ای هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر 
یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند 
یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک 

حیثیت او شود، مجرم محسوب می شود.

کشف 17 فقره سرقت و دستگیري 6 سارق
 گروه حوادث: فرمانده انتظامي سیرجان از کشف 17 فقره سرقت 

و دستگیري 6 نفر سارق طي 48 ساعت در هفته گذشته خبر داد.
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد گفت: در اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده و 
جرم خیز در شهرستان، موضوع شناسایي و دستگیري سارق یا سارقان به 

صورت ویژه در دستور کار ماموران قرار گرفت.
وي در ادامه افزود: ماموران با گشت زني محسوس و نامحسوس در سطح حوزه 

استحفاظي 6 نفر سارق را شناسایي و آنها را دستگیر کردند.
این مسئول انتظامي با اشاره به اینکه سارقان 17 فقره سرقت در مکان ها 
مختلف اعتراف کردند، تصریح کرد:در بازرسي از مخفیگاه سارقان لوازم و 
وسایل جهت باز کردن قفل، وسایل و قطعات داخل خودرو و تعدادي مدارک 

شناسایي مربوط به افراد مالباخته کشف و ضبط شد.

کشف 191 کیلوگرمی تریاک 
گروه حوادث: فرمانده نیروی انتظامی شهرستان از کشف محموله 1۹1 
کیلوگرمی تریاک در دو عملیات جداگانه توسط ماموران مبارزه با مواد مخدر  

در هفته گذشته خبر داد.
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد با اعالم این خبر اظهار داشت: ماموران پلیس 
مبارزه با مواد مخدر شهرستان حین کنترل و نظارت بر خودروهایی عبوری 
در محور سیرجان- بندرعباس به یک دستگاه پراید مشکوک و آن را متوقف 
کردند. وی ادامه داد: در بازرسی دقیق از این خودرو مقدار 100 کیلوگرم 
تریاک که به طرز ماهرانه ای جاساز شده بود، کشف شد و در این رابطه یک نفر 
دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی 

تحویل داده شدند.
همچنین وی اضافه کرد: در یک عملیات دیگر ماموران مبارزه با مواد مخدر 
مقدار ۹1 کیلوگرم تریاک را از یک انبار در حاشیه شهر کشف کردند و یک 
نفر را در این عملیات دستگیر کردند. وی ضمن اشاره به اولویت های پلیس 
تصریح کرد: مبارزه با سوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد افیونی در اولویت کاری 
پلیس بوده و نیروی انتظامی هرگز اجازه جوالن و سرکشی به آنان را نمی دهد.

خبــر

فلج مغزی عارضه ای ست که در زمان تولد برای کودکان تازه متولد 
شده اتفاق می افتد و دلیل آن کمبود سطح اکسیژن به کودک هنگام 
تولد رخ می دهد که باعث کاهش سطح اکسیژن در مغز و بروز عارضه 

های فیزیکی در کودک می شود.
عوارض ناشی از این کاهش اکسیژن در مغز می تواند منجر به از کار 
افتادن بخشی از اعضای بدن یا از کار افتادگی کل بدن یا قدرت تکلم 
و یا تحرک سر شود.  در صورتی که کودک از ابتدا نزد متخصص ارجاع 
داده شود و با تشخیص زود هنگام با فیزیوتراپی، گفتار درمانی و کار 
درمانی در بعضی از موارد بهبودی صددرصدی حاصل شود. گاها عارضه 
فلج مغزی را به اشتباه با عقب افتادگی ذهنی و یا سایر بیماری های 
مشابه اشتباه می گیرند و کودک تا سالهای سال با این بیماری دست و 
پنجه نرم می کند. در حالی که درمان این کودکان فقط تا قبل از 14 
سالگی امکان پذیر است با تشخیص درست و بهنگام می توان زندگی 
دوباره به آنها بخشید. موسسه خیریه سگال در راستای کمک رسانی 
به خانواده های این عزیزان در جهت تامین هزینه های دارو و درمان 
و فرهنگ سازی در زمینه این بیماری فعالیت خود را در سال 13۹6 
آغاز کرده است. این موسسه با جلب کمک های نقدی خیرین عزیز 
تا به امروز فعالیت خود را حفظ و اجرایی کرده است .  این موسسه 
با جذب کمک های بیشتر درصدد آن است که کودکان بیشتری را 

تحت حمایت و پوشش 
این موسسه قرار دهد و 
نخواهد  ثمر  مثمر  این 
و  مساعدت  با  مگر  شد 
که   شهروندان  همیاری 
صورت    به  می توانند 
کمک نقدی، درمانیاری، 
استند تسلیت و دریافت 
کودکان  این  به  قلک 

کمک کنند.

یادداشت

عملیاتی  طرح  اجرای  از  استان  انتظامي  فرمانده 
با  امنیت  و  نظم  و مخلین  اوباش  و  اراذل  با  برخورد 
مشارکت  و  استان  عمومی  امنیت  پلیس  محوریت 
تیم های تلفیقی از پلیس امنیت ناجا و شهرستان 

سیرجان در هفته گذشته خبر داد. 
سردار عبدالرضا ناظری با اعالم این خبر گفت: طرح عملیاتي 
برخورد با اراذل و اوباش به مدت 72 ساعت با بسیج کلیه 
نیروها و امکانات از سوی ماموران پلیس امنیت استان و تیم 
های تلفیقی از پلیس امنیت ناجا و کلیه شهرستان های 

استان در حال اجرا است.
وي هدف از اجراي این طرح را افزایش ضریب امنیتي و 
ارتقاء احساس امنیت شهروندان عنوان کرد و گفت: طی این 
طرح در حوزه شهرستان سیرجان با انجام اقدامات اطالعاتی 
و تحقیقات تخصصی، مخفیگاه و پاتوق های اراذل و اوباش، 
مزاحمین نوامیس، هنجارشکنان و مخالن نظم عمومی در 
سطح محالت آلوده و جرم خیز این شهرستان شناسایی شد.
فرمانده انتظامی استان خاطرنشان کرد: در این رابطه، 20 
نفر از اراذل و اوباش و مخالن نظم و امنیت دستگیر، 51 
متهمان  از  خودرو  دستگاه  و ۹  کشف  سرد  قبضه سالح 

دستگیر شده توقیف شد. 

سردار ناظری با تأکید بر برخورد قاطع با برهم زنندگان نظم 
و امنیت جامعه یادآور شد: این طرح تا رسیدن به اهداف 
استان  داریم  اعتقاد  چراکه  داشت  خواهد  ادامه  موردنظر 
کرمان محل امني براي جوالن این افراد نخواهد بود و با 

جدیت با هنجارشکنان برخورد خواهد شد.

 برخورد با اراذل
معطوف به زمان خاص نباشد

های  شیشه  شکستن  جرح،  و  ضرب  شاهد  گاهی  از  هر 
خودروهای عبوری و آزار و اذیت برخی شهروندان توسط 
افرادی اوباش هستیم. به گفته کارشناسان مطابق تعاریف 
هر کسی که اقدام به زورگویی به فرد ضعیف تری کند، 
جزو اراذل و اوباش محسوب می شود و امروزه تنها کسانی 
که اقدام به قمه و عربده کشی در محالت می کنند اراذل و 
اوباش محسوب نمی شوند بلکه کسانی که در محالت بدون 
عربده کشی و به علت ترس مردم از آن ها کارهای خالفی 
مانند خرید و فروش مواد مخدر و الکلی در مالء عام می کنند 
نیز اراذل و اوباش محسوب می شوند. البته همانگونه که اشاره 
شد، شهروندان همیشه خواهان برخورد نیروهای انتظامی و 
قوه قضائیه با اراذل و اوباش بوده و هستند و ضمن تشکر 

از زحمات نیروی انتظامی می خواهند که برخوردهای خود 
را معطوف به زمان خاصی نکنند چون پدیده اذیت و آزار، 
اخاذی، ایجاد مزاحمت های ناموسی و اجتماعی و ایجاد 
ترس در شهروندان در فضاهای عمومی از نمونه های بارز 
مشکالتی است که آن ها به وجود می آورند و در این اوضاع 

اجتماعی زندگی را بر خانواده ها تنگ می کنند. 

ناظری، فرمانده انتظامي استان کرمان؛

دستگیری 20 نفر از اراذل و اوباش سیرجان 
اجازه جوالن به هنجارشکنان نمی دهیم 

5 حوادث و گوناگون  نسیـم امید

موسسه خیریه سگال
حامی بیماران فلج اطفال 

این  اعالم  با  پور  زینلی  علیرضا  دکتر  حوادث:  گروه 
خبر افزود: بیش از 4۰۰ کیلوگرم فیله مرغ منجمد که 
توسط یک دستگاه خودرو وانت و به صورت کامال غیر 
بهداشتی و غیرمجاز و بدون رعایت شرایط بهداشتی 
در مسیر کرمان به سیرجان در حال حرکت بود توسط 
دستور  با  و  توقیف  استقالل   1۳ کالنتری  مامورین 
مقام محترم قضایی نسبت به ضبط مشروط و نمونه 
از  پس  که  پذیرفت  صورت  الزم  اقدام  آن  از  برداری 
انجام آزمایشات الزم و تشخیص بر غیر قابل مصرف 
بودن محموله و پس از سیر مراحل قانونی محموله مرغ 
از  و  معدوم  اطالعات  پلیس  نماینده  با حضور  مذکور 

چرخه مصرف خانواده خارج شد.

و  تازه  دامی  خام  های  فرآورده  کلیه  افزود:  ادامه  در  وی 
تخم  قرمز؛  گوشت  و  آبزیان  ماکیان؛  گوشت  نظیر  منجمد 
مرغ؛ شیر و     .... بایستی با خودروهای ویژه حمل بهداشتی 
این فرآورده ها و پس از اخذ گواهی بهداشتی حمل و باتایید 
مجاز سطح  عرضه  مراکز  در  دامپزشکی  کارشناسان  نهایی 

شهرستان توزیع شود.
زینلی با اشاره به اینکه دامپزشکی به عنوان تنها متولی امر 
بهداشت فرآورده های خام دامی با نظارت و کنترل بهداشتی 

این فرآورده ها حافظ سالمت و امنیت غذایی جامعه است 
از همشهریان محترم تقاضا کرد که ضمن تهیه فرآورده های 
از هرگونه  از مراکز مجاز  تایید دامپزشکی  خام دامی مورد 
خریداری و تهیه فرآورده های خام دامی بدون تایید و مهر 
دامپزشکی و از مرکز غیر مجاز خودداری و موارد تخلف را 
سریعا به واحد نظارت بر بهداشت عمومی شبکه دامپزشکی 
رسانی  اطالع   42205036 شماره  با  سیرجان  شهرستان 

کنند.

زینلی، رئیس اداره دامپزشکی:

معدوم سازی بیش از ۴00 کیلوگرم مرغ فاسد

اعالم  راه شهرستان   پلیس  فرمانده  پیام محمدی، 
کرد: پیرو تصادف منجر به آتش سوزی در شهرستان 
برابر  که   است  شده  داده  ها  راننده  به  تذکر  این 
و  بار  نامه حمل  آیین  ماده 4  اجرایی   دستورالعمل 
مسافر،کلیه وسایل باربری و مسافربری باید مجهز به :

1- جعبه کمک های اولیه

۲-عالئم ایمنی)از جمله: دو مثلث شبرنگ، چراغ چشمک 
زن، شب نما در قسمت عقب وسیله نقلیه( 

۳-کارت معاینه فنی معتبر
4-کپسول آتش نشانی

5-سامانه سپهتن)اتوبوس(
6-زنجیر چرخ )فصل زمستان(

7-الستیک استاندارد، سالم و فاقد هرگونه پارگی.
لذا در صورت فقدان و یا نقص هر کدام از موارد ذکر شده 
با  رانندگی  راهنمایی  تخلفات  های  جریمه  جدول  برابر 

متخلف برخورد خواهد شد.  

تذکر پلیس راه به رانندگان
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عکس تزیینی است

آگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم: احتراماً نظر به اینکه در پرونده شماره 952523 اجرای احکام مدنی 
محکوم علیه آقای مهدی مرادی به پرداخت مطالبه وجه در حق محکوم له رضوان زمانی محکوم گردیده 
محکوم علیه مال معرفی شده یک دست مبل 7 نفره راحتی قهوه ای به مبلغ 19/000/000 ریال و یک 
دست مبل 7 نفره راحتی کتیبه ای به مبلغ 13/000/000 ریال جمعا مبلغ 32/000/000 ریال و یک 
دست مبل راحتی دسته چوبی 5 نفره به مبلغ 30/000/000 ریال و یک عدد قالی سه در چهار دست 
دوم به مبلغ 5/000/000 ریال جمعا مبلغ 35/000/000 ریال که توسط کارشناس صنف دادگستری 
مبلغ 67/000/000 ریال تعیین قیمت شده مال معرفی شده در روز شنبه به تاریخ 1398/5/19 
ساعت 11 ظهر از طریق مزایده در محل اجرای احکام مدنی به فروش می رسد و برنده مزایده  کسی است 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 10درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس از برنده اخذ تا در صورت 
انصراف پس از کسر هزینه های اجرایی مابقی به حساب درآمدهای دولت واریز میگردد متقاضیان می 
توانند پس از بازدید)تحویل آقای میالد شهابی نجف شهر شهرداری( پیشنهادهای خویش را به انضمام 
فیش 10 درصد مبلغ پیشنهادی )که باید شماره حساب سپرده دادگستری 2171293825007 نزد 
بانک ملی واریز گردد( داخل پاکت دربسته حداکثرتا قبل از زمان برگزاری مزایده از طریق پست سفارشی 
به این اجرا ارسال و یا تحویل دفتر اجرای احکام شوراها نمایند و روی پاکت قید نمایند مربوط به مزایده 
مورخه 1398/5/19 روز شنبه می باشد و در صورت برنده شدن و انصراف 10درصد واریزی به نفع 

دولت ضبط می شود. یداله سپهری- قاضی اجرای احکام شورا دادگستری سیرجان
======================================

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم: احتراماً نظر به اینکه در پرونده کالسه 960384 بایگانی اجرای 
احکام شوراها براساس صدور اجراییه محکوم علیه عوض قلی بایوردی پور محکوم به پرداخت مبلغ 
233/180/000 ریال اصل خواسته و مبلغ 11/659/000 ریال نیم عشر دولت در حق محکوم له 
نیاز علی لری کرانی گردیده که مشخصات ملک کشاورزی واقع در اراضی موتور فتح آباد بیگلری در فاصله 
50 کیلومتری جنوب شهرستان سیرجان که موقعیت آن شامل 9 ردیف پسته در شرق جاده آسفالته کریم 
آباد به سمت چاه زهرا به مساحت 6700 متر مربع به صورت یک قطعه باغ پسته حدود 17 ساله  از نوع 
فندقی میباشد که محکوم له تقاضای فروش فوق را از طریق اجرای احکام شوراها نموده اند که توسط 
کارشناس رسمی دادگستری بازدید و پالک فوق واقع است در موتور فتح آباد بیگلری می باشد که به 
مبلغ 93/800/000 تومان ارزیابی و تعیین قیمت گردیده و مال معرفی شده در  روز یکشنبه به تاریخ 
1398/5/20 ساعت 11 ظهر از طریق مزایده در محل اجرای احکام شوراها به فروش می رسد و برنده 
مزایده  کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 10درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس از برنده 
اخذ تا در صورت انصراف پس از کسر هزینه های اجرایی مابقی به حساب درآمدهای دولت واریز میگردد 
متقاضیان می توانند پیشنهادهای خویش را به انضمام فیش 10 درصد مبلغ پیشنهادی که باید شماره 
حساب 2171293825007 سپرده دادگستری نزد بانک ملی گردد داخل پاکت دربسته حداکثرتا قبل 
از زمان برگزاری مزایده از طریق پست سفارشی به این اجرا ارسال و یا تحویل دفتر اجرای احکام شوراها 
نمایند و روی پاکت قید نمایند مربوط به مزایده مورخه یکشنبه 1398/5/20 می باشد و در صورت برنده 
شدن و انصراف 10درصد واریزی به نفع دولت ضبط می شود. قاضی دفتر اجرای احکام شوراهای حل 

اختالف سیرجان -یداله سپهری



نامه رسیده

  با سالم تقاضا دارم یک مسئولی جلوی گرانفروشی های قصابی ها 
رو بگیرد. چرا قیمت گوشت گوسفند در شهرهای اطراف ارزانتر از 

سیرجان هست. لطفا رسیدگی کنید. 1۹4۸
 مرکز شهر پارک 17 شهریور شده پر از سگ های  ولگرد کم کم 
همه شهر را می گیرند قابل توجه شهرداری و شورای شهر. 1142 
 باسالم، درهای فلزی فاضالب باید هم صاف آسفالت باشد نه مثل 

قارچ از آسفالت زدن بیرون قابل توجه شهرداری. 1142
مدارسی  کنند  لطف  پرورش سیرجان  و  آموزش  رییس   سالم، 
که شهریه اجباری دریافت نمی کنند معرفی کند تا شهروندان در 
انتخاب مدرسه فرزندانشان حق انتخاب داشته باشند ما تاکنون در 
هر مدرسه دولتی فرزند مان ثبت نام کرده ایم بال استثناء شهریه 
گرفته اند حاال چطور رییس آموزش پرورش چنین حرفی می زند، 
شاید از مدارس زیر مجموعه اش اطالعی ندارد. شاید فقط از فرزند 
ایشان شهریه نمی گیرند. چرا به مردم حقیقت را نمی گویید. 0114

 مسئوالن شهر فکری برای پل نیمه تمام چهارراه مکی آباد بکنند 
که پس از چند سال هنوز کامل نشده. عصرها ترافیک میشه و هیچ 
کس قانون رعایت نمی کند به فکر ساکنین این محله باشید. 54۸1
الملک هستیم بخدا  نظام  از ساکنین خیابان خواجه  ما   سالم، 
لطفا  هستیم.  شما  شهروند  هم  ما  افتضاحه  خیابان  این  آسفالت 

پیگیری کنید. 03۸1

دردسرهای یک معلم غیرانتفاعی
معلم غیرانتفاعی فردیست با مدرک تحصیلی که دقیقا کار های یک 
معلم را انجام میدهد آن هم با فشار وکنترل های بیشتر.گاهی تعداد 
شاگردانش از حد معمول هم زیادتر است وآرام کردن وکالس داری 
به کنار مدام باید جواب والدینی که هزینه کرده اند فرزندانشان را 

به مدرسه بهتر فرستاده اند را هم بدهد که این حق والدین است.
معلم غیرانتفاعی فردیست که عالقه اش به این شغل او را به سمت 
انجام این کارسوق داده است و خیلی وقت ها عشقی که نثار دانش 
آموزانش می کند چندین برابرحد معمول است اما دردسرهایش هم 
کم نیستند ازحقوق ماهانه ماهی 300 هزارتومان با بیمه دست و پا 
شکسته که بگذریم فشارهای روانی وتوهین هایی که نثارش می شود 
چه میتوان گفت. دوستی در مدرسه ای پسرانه مشغول کار است پای 
درد و دل هایش که بنشینی تردید را احساس میکنی ... او نمی تواند 
عالقه اش را زمین بگذارد و به دنبال کار دیگری برود او عاشق این 
شعل است و قبول کرده با ماهی300 و بیمه کارکند اما امسال حرف 
های صاحب کارش که می خواهد بیمه را دور بزند نمی فهمد توهین 
التماس میکردی  رفته  یادت  را خطاب میکند  او  هایش که مدام 
معلم شوی را هضم نمیکند صاحب کارش میخواهد او را مشارکت 
دهد خودش راکار فرما کند و بیمه را از دوش خود پایین بیندازد 
دانش  و  درس  عاشق کالس  عاشقانه  که  معلمی  یک  مانده  حال 
آموزانش هست و یک شرایطی که توهین به عزت انسانیست قابل 
توجه مدارس عیرانتفاعی . بیمه تامین اجتماعی و سازمان آموزش 

و پرورش که این چنین نیروهای آزادش را به حال خود رها کرده.

ویژه

مجوز مدارس غیردولتی در منازل مسکونی غیرقانونی است
 مهر: میرحمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس شورای اسالمی گفت: متاسفانه به خانه های مسکونی 
مجوز تاسیس مدارس غیردولتی داده شده است. برخی در انباری 
و آشپزخانه کالس تشکیل می دهند که باید بسته شود. وی با بیان 
اینکه دولت تسهیالت و کمک هایی به مدارس غیردولتی هم می 
کند گفت: متاسفانه به خانه های مسکونی مجوز مدارس غیردولتی 

داده شده است. برخی در انباری و آشپزخانه کالس تشکیل می دهند که باید بسته شود، به 
کسی که مکان ندارد نباید مجوز بدهیم و غیر قانونی است. خانواده ها بروند کالس های درس 

فرزندشان را ببینند. جایی که استاندارد نیست نباید کالس درس بشود.

جذب بیش از 9 هزار مشترک جدید گاز
از ابتدای سال 

نسیم امید: مهندس فالح ضمن اعالم این خبر گفت: از ابتدای 
سال جاری تاکنون قریب به 600کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع 
عملیات  از  مقدار  این  با  که  شده  اجرا  استان  در  طبیعی  گاز 
اجرا شده در  انتقال  صورت گرفته، مجموع کل شبکه و خط 
استان از مرز 1۸000کیلومتر فراتر رفته است. وی تصریح کردند: از ابتدای سال ۹۸ 
تاکنون  تعداد ۹000 اشتراک جدید در استان پذیرش شده و تعداد کل مشترکین استان 
به631000 مشترک رسیده است و از ابتدای شروع فعالیت شرکت گاز استان تاکنون 
بیش از 400000  انشعاب در کل استان نصب شده که از این تعداد ۹200 انشعاب مربوط 

به سال جاری تاکنون است.

 جمع آوری زباله های عفونی رها شده در محیط
اعالم  از  فرمانداری، پس  به گزارش روابط عمومی  نسیم امید: 
سرپرست فرمانداری مبنی بر ضرورت رسیدگی به وضعیت زباله های 
بیمارستانی رها شده در محیط، با پیگیری روابط عمومی فرمانداری 
و به همت دهیاری محمدیه و شهرداری زیدآباد این زباله ها در 
محیطی مناسب دفن شدند. محمود آبادی، سرپرست فرمانداری در 
این خصوص گفت: چندی قبل مشاهده شد فرد یا افرادی زباله های 
پزشکی و عفونی را شبانه در اطراف جاده در کنار روستای محمدیه رها کردند. این کار اصولی و 
اخالقی نبود و می طلبید محیط زیست و شهرداری از طریق مراجع قضائی با هر شخصی که این 

کار را انجام داده برخورد قانونی داشته باشند.

افزایش 1۰۰ درصدی جریمه شکار و صید
سازمان  طبیعی  محیط زیست  معاون  ظهرابی،  حمید  ایرنا: 
حفاظت محیط زیست گفت: در راستاي اصالح مصوبه 3۸0 شوراي 
عالي محیط زیست درباره خسارات ناشي از شکار و صید غیرقانوني 
توسط متخلفین تحت عنوان بهاي جانوران وحشي از لحاظ مطالبه 
ضرر و زیان و همچنین تعیین ضرر و زیان برخي بي مهرگان، به استناد 

بند )چ( ماده )3( قانون شکار و صید، جریمه برخي از گونه هاي جانوري تا 100 درصد افزایش 
یافت. وی افزود: اگر گونه های قابل شکار ماده باشد مبلغ جریمه به 3 برابر افزایش می یابد چون 
ماده بخش زایاي جمعیت را تشکیل مي دهد، یک گونه وحشي مي تواند بین 7 تا 15 سال زادآوري 
داشته باشد و هر ماده در این مدت تعداد زیادي گونه به جمعیت حیات وحش اضافه مي کند؛ به 
همین دلیل با کشتن یک ماده جمعیت گونه از تعداد قابل توجهي افزایش جمعیت محروم مي شود.

رهبری
کالم 

ـرفـت
مع

 مثبت
دلتـا

شنبه 5 مرداد  1398|  سال پنجم |  شماره 194 

حقوقی

گستره توزیع: استان کرمان
صندوق پستی : 78185146
لیتوگرافی و چاپ: مهدوی
عضو شرکت تعاونی مطبوعات
توزیع: ۰91۳9565594
ارتباط با مدیر مسئول: ۰91۳۳47۰7۲8

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: 4۲۲۰7۲5۰ - 4۲۲۰16۰9 فکس:4۲۲۳۳67۲
روابط عمومی: ۰916۲756۲65

انتقادهــا، پیشــنهادها و مشــکالت خــود و پیرامــون را 
بــه مــا پیامــک بزنیــد شــایدگوش شــنوایی باشــد.
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5۰۰۰۲۲8888۰۰44 
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تخریب اموال دیگران چه مجازاتی دارد
برخی از افراد به  دالیل مختلف از قبیل داشتن خصومت های شخصی 

با دیگران اقدام به تخریب اموال آن ها می کنند؛ برای این اقدام در قانون 
مجازات اسالمی، مجازات تعیین شده است و اگر فردی با تخریب اموال موجب 
خسارت های مادی و معنوی افراد دیگر شود قطعاً مجازات خواهد شد. طبق قانون 
مجازات اسالمی افرادی که اقدام به تخریب اموال عمومی دیگران می کنند به 6 ماه 
تا 3 سال حبس محکوم خواهند شد و اگر این تخریب از طریق آتش زدن و منفجر 
کردن مکانی صورت گیرد، فرد خاطی به 2 سال تا 5 سال حبس محکوم می شود. 

همچنین میزان صدور حکم به شدت تخریب و تشخیص قاضی بستگی دارد. 
اگرچه جرم تخریب از جرایم عمدی قلمداد می شود، اما بر طبق قانون در شرایطی 
خاص تخریب غیر عمدی اموال نیز جرم تعیین شده است که بر اساس آن با 
افرادی که در حین ارتکاب به قوانین، مقررات، نظامات دولتی و موارد احتیاطی 
دقت نکرده باشد، برخورد خواهد شد. در مواد مختلفی از قانون از جمله ماده 45 
قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و ماده ۸ قانون در مورد مجازات 
در نظرگرفته شده برای اخاللگران صنعت نفت، به مجازات مرتکبان جرایم غیر 

عمدی پرداخته شده است.
مال مورد تعرض

بی گمان آنچه از ناحیه مرتکب جرم، مورد تعدی و تجاوز قرار می گیرد، عبارت از 
هر چیز باارزشی است که اختصاص آن به شخص حقیقی یا حقوقی ممکن باشد. 
اعم از اینکه آن شی ء مال منقول باشد یا غیرمنقول. به عالوه از نظر تعلق مال به 
غیر نیز برحسب مورد، موضوع تخریب ممکن است در مالکیت افراد خصوصی یا 

عمومی باشد.

داشتن اهلیت در مدیریت
از بزرگ ترین آفات یک نظام، عدم رعایت اهلیت ها در مدیریت است. 

جلوس فرد بر مسندی که اهلیت آن را دارا نیست، سبب بدبختی خود او و 
تباهی امور مربوط به او می شود. نوع نگاه انسان به مسئولیت، از امور مهم در 
شکل گیری اخالق مطلوب اداری است. البته باید توجه داشت، قدرت داشتن 
و امین بودن در کنار هم ارزشمند است؛ زیرا اگر فردی امین باشد، ولی امکانات 
نداشته باشد، قدرت انجام هیچ کاری را ندارد. اگر قدرت داشته باشد و امین 

نباشد، بیت المال را حیف و میل می کند.
 

حضرت امام خمینی )ره(

اولین قدم خودسازی، توجه به خود است
اولین و مهمترین قدم خودسازی این است که انسان به خود و به 

اخالق و رفتار خود با نظری انتقادی نگاه کند عیوب خود را با روشنی 
و دقت ببینید و سعی در بر طرف کردن آنها داشته باشد. این از عهده 
ی خود ما برمی آید و این تکلیفی بر دوش ماست. کسی که پیوند خود 
را با خدا محکم سازد به یقین خیانت نمی کند، راستگو و درست کردار 
است، دارای سخاوت و محبت در برابر خلق خداست و امر به معروف و 
نهی از منکر می کند و به یقین این اعمال سبب حسن ظن مردم به او 

و حسن رابطه آنها با وی می گردد.
امام علی)ع(

درد و رنج ما از نادانی نیست بلکه از تن پروری باید بنالیم.  

دیل کارنگی

نشاط جهانداری
دومین خلبان زن 
ایرانی کاپیتان شد

جهانداری  نشاط  خانم 
از  پس  شد  موفق 

شهرزاد شمس،
ایرانی  زن  دومین 
یک  کاپیتان  که  باشد 
مسافربری  هواپیمای 

می شود.
سال  پنج  حدود  او 
دوم  خلبان  عنوان  به 

پرواز می کرد.


