
گروه سالمت: حسین یکی از همشهریان است که پس از آرایش سر در یک آرایشگاه 
دچار بیماری قارچی پوست شده است و تاکنون به پزشکان مختلف مراجعه کرده ولی 

با وجود بهبودی بیماریش پس از مدتی دوباره عود می کند و او را نگران کرده است.

با توجه به افزایش جمعیت و اهمیت بیش تر جوانان و نوجوانان به زیبایی در هر 
خیابان یکی الی دو آرایشگاه وجود دارد و فرد هنگامی که قصد دارد آرایشگاهی را 
برای آرایش و زیبایی خود انتخاب کند، معیارهایی را در نظر می گیرد، پایین بودن 

قیمت خدمات؟ با تجربه و با سابقه بودن آرایشگر؟ اما آیا  در کنار این موارد معیاری 
مانند اهمیت به وضعیت بهداشت و رعایت استانداردهای بهداشتی در یک آرایشگاه 

هم در انتخاب خیلی از همشهریان تاثیر دارد ...

رسانه جامعه مدنی اسالمی نقد، صداقت، شفافیت  

»نسیمامید«بررسیمیکند؛

نامطلوب بودن وضعیت بهداشتی آرایشگاه  ها

سرسفرهیاصحابثروتوقدرتحاضرنشوید
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تیترها

  شهـر  3

گزارشیازمشارکتشهرونداندرمشارکتهایشهری؛

کم لطفی سیرجانی ها 
در پرداخت عوارض شهرداری

  آخر  6

 حوادث  5

چهارسرنشینپژودرآتشسوختند؛

کپسول آتش نشانی
 در خودروها الزامی شود

  آخر 6  خبـر  2

پورحاجبی،رییستامیناجتماعیسیرجان:

خدماتغیرحضوریتامیناجتماعی
اولویتکاریماست

  خبــر  2

جامعه  4

حجتاالسالمحسینی،امامجمعهسیرجان:

فعالیتحولمحورقرآن،
کلیدحلمشکالتاست

سرپرستفرمانداریویژهعنوانکرد:

رسالتخبرنگارواقعی
تنویرافکارعمومیاست

  خبـر  2

اسدی،رئیسادارهآبمنطقهایسیرجان:

وضعیت آب بحرانی است

گروه شهر: در محافل مختلف اسم عوارض شهرداری که به میان می آید با واکنش های مختلفی روبه 
رو می شویم؛ واکنش هایی که عمدتاً منفی و در موضع سئوال و ابهام است. چرا باید عوارض بدهیم؟ 
آن هم وقتی کوچه مان آسفالت نیست خیابان مان دست انداز دارد؟ قسمت های از شهر به اندازه ما 

عوارض می دهند اما امکانات زیادی دارند...



سیرجان
پایلوت فوتسال استان کرمان می شود

گروه خبر: تیم فوتسال رسانه سیرجان با مدیرعامل باشگاه فرهنگی و 
ورزشی گهرزمین هفته گذشته دیدار و گفتگو کردند.

محمد شهسواری، سرمربی تیم فوتسال رسانه در این دیدار ضمن قدردانی از 
حمایت های بی دریغ باشگاه و مدیرعامل شرکت گهرزمین از تیم فوتسال رسانه 
گفت: خوشبختانه با تعامل مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی گهرزمین، این تیم 
در سال جاری با انگیزه و توان بیشتری به کار خود ادامه خواهد داد و امیدواریم 
با حمایت های مجموعه گهرزمین بتوانیم به جایگاه اصلی خود دست یابیم. 
وی تیم فوتسال رسانه را نقطه عطفی برای معرفی ورزش رسانه این شهرستان 
برشمرد و بیان کرد: قطعا بحث ورزش در بین اهالی رسانه سیرجان از جایگاه 
مهمی برخوردار است و انتظار می رود ورزش رسانه سیرجان در همه ابعاد و 

رشته های ورزشی موفقیت کسب کند.
سید رضا مهدوی، مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی گهر زمین، در ادامه این 
دیدار گفت: حمایت از ورزش سیرجان در همه ابعاد و رشته یکی از وظایف 
اصلی باشگاه گهرزمین است و در این راستا مباحث کلی همچون استعدادیابی و 
حمایت از ورزشکاران در همه رده های سنی و رشته های مختلف ورزشی را در 
دستور کار داریم. وی با اشاره به حمایت از تیم فوتسال رسانه سیرجان تصریح 
کرد: با انجام یکسری برنامه ریزی های مدون و اصولی، قصد داریم سیرجان را 
بعنوان پایلوت فوتسال استان کرمان معرفی کنیم و در این رشته بصورت حرفه 

ای وارد عمل شویم.

  پروژه های نیمه تمام تا پایان سال تکمیل شوند
سرپرست فرمانداری ویژه سیرجان و جمعی از مسئوالن شهرستان از چهارده 

مدرسه خیر ساز در دست احداث شهرستان در هفته گذشته بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان سیرجان محمودآبادی در 
این بازدید عنوان کرد: این که آموزش و پرورش بتواند کمک خیرین را در 

ساخت مدارس و فضاهای آموزشی جذب کند یک هنر واالست.
وی افزود: در استان رتبه اول مدرسه سازی توسط خیرین را داریم. در کشور هم 

سیرجان نسبت به شهرستان های هم طراز خودش اول است.
سرپرست فرمانداری ویژه خاطر نشان کرد: از 14 باب مدرسه خیرساز که در 
دست احداث است، 5 تا از آن ها از اول مهر ماه آغاز به فعالیت خواهد کرد. یک 
باب استخر هم ویژه معلمان و دانش آموزان در هفته دولت به بهره برداری 
خواهد رسید. وی خاطر نشان کرد: با پیوند آموزش و پرورش، اداره کل نوسازی 
مدارس و خیرین سعی می کنیم تمام دغدغه های آموزشی شهر برطرف شود 
و نواقص موجود را در صورتی که خیرین و اداره کل نوسازی مدارس امکان 
برطرف کردن نداشته باشند ما به عنوان نماینده دولت در سیرجان از منابع غیر 
دولتی تامین خواهیم کرد. سرپرست فرمانداری سیرجان افزود: تمامی پروژه های 
نیمه تمام شهرستان به ویژه مدارس خیر ساز باید تا پایان سال تکمیل شوند و 

در سال جدید اگر پروژه ای آغاز می شود باید پروژه جدیدی باشد. 

سرپرستفرمانداریویژهعنوانکرد:
رسالت خبرنگار واقعی

تنویر افکار عمومی است
به  خبرنگار  روز  داشت  گرامی  هماهنگی  جلسه 
شهرستان  ویژه  فرمانداری  سرپرست  ریاست 
مسئوالن شهرستان  از  با حضور جمعی  و  سیرجان 

برگزار شد.
سیرجان،  ویژه  فرمانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
مقام  اهمیت  به  اشاره  با  جلسه  این  در  محمودآبادی 
خبرنگار گفت: حجم و تعداد روزنامه های شهرستان زیاد 
است ولی متاسفانه محتوای تولیدی نسبت به سال های 
پیدا کرده در حدی که عنوان »شهر رسانه  افت  گذشته 

ای« سیرجان به سمت شعار رفته است تا عمل .
وی در ادامه افزود: با این حال به دلیل شان و جایگاه ویژه 
خبرنگاران و به ویژه خبرنگاران شهید بایستی روز خبرنگار 

را با شکوه هرچه تمام تر گرامی داشت.
را  خبرنگاری  رسالت  سیرجان  ویژه  فرمانداری  سرپرست 
مستقل  باید  خبرنگار  گفت:  و  کرد  عنوان  عظیم  رسالتی 
اگر  و  هستند  مردم  نگاری  روزنامه  هدف  اولین  باشد. 
خبرنگاری نتواند مردم را اقناع کند عمال کاری انجام نداده 
خبرنگار  یک  عملکرد  سنجش  معیار  و  مالک  لذا  است. 
چشم  و  مردم  گویای  زبان  باید  خبرنگار  هستند.  مردم 

بینای آنان باشد.
وی خاطر نشان کرد: خبرنگاری در نوع خود یک ایثار و 
گذشت است و خبرنگاری که بر اساس منافع دیگران قلم 

بزند رسالت خود را زیر سوال برده است. 
محمودآبادی در ادامه اضافه کرد: خبرنگار خوب و شریف 
کسی است که قضاوت را بر عهده توده مردم بگذارد چرا 

که رسالت یک خبرنگار واقعی تنویر افکار عمومی است.
سرپرست فرماندار ویژه شهرستان در ادامه بیان کرد: این 
نهادها  ها،  ارگان  تمامی  برنامه  تجمیع  منظور  به  جلسه 
و شرکت های خصوصی برای گرامی داشت روز خبرنگار 
جامع  ای  برنامه  واحد  تن  یک  قالب  در  همگی  تا  است. 
همراه با بعد آموزشی و تکریم مقام خبرنگار برگزار کنیم 
تا هم از پراکندگی برنامه ها جلوگیری شود و هم آنطور 
که شایسته خبرنگاران واقعی و فعال است از آنها تجلیل 

به عمل آید .

خبــر

آیین اختتامیه مرحله استانی 
چهل و دومین دوره مسابقات 
به  کریم  قرآن  سراسری 
اوقاف  کل  اداره  سرپرستی 
و  همت  به  و  کرمان  استان 
همکاری اداره اوقاف سیرجان 
و کانون قرآن و عترت موسسه 
گل  اندیشه  معراج  فرهنگی 
نفرات  از  تجلیل  با  و  گهر 

برگزیده استانی برگزار شد.
این  عمومی  روابط  گزارش  به 
موسسه، امام جمعه در این مراسم 
عنوان  قرآن  مسیر  را  حق  مسیر 
کرد و گفت: انبیا راه حق و صحیح 
که همان با قرآن و اهل بیت بودن 
کردند  مشخص  ما  برای  را  است 
و اختیار انتخاب راه حق یا باطل 
انسان ها سپردند،  به دست ما  را 
در  ما  مشکالت  تمامی  حل  لذا 
معنای  به  عمل  و  قرآن  فهم  گرو 
آن است که اگر در جوامع بشری 
دارد  وجود  معصیت  و  گناه  خطا، 
به خاطر دوری از قرآن است. وی 
افزود: راه های دیگر همان راه های 

انحرافی هستند. وقتی می گوییم 
نشان  ما  به  را  درست  راه  قرآن 
به  مربوط  مسائل  یعنی  می دهد 
تاریخ  ادوار  تمامی  در  را  هدایت 
مشکل  و  برمی گیرد  در  بشر 
مراجعه  قرآن  به  که  است  این 
نمی کنیم، آن را خوب نمی فهمیم 
و به آن عمل نمی کنیم به همین 

دلیل دچار انحراف می شویم. 
در  نیز  سیرجان  ویژه  فرماندار 
بخشی از سخنان خود تمسک به 

قرآن را راه برون رفت از انحرافات 
خواند و گفت: اگر در خدمت قرآن 
باشیم بسیاری از موانع و مشکالت 
ما در مسائل مادی و معنوی حل 
می شوند. خداوند در قرآن بشارت 
اگر  و  می دهد  رحمت  و  شفا  به 
به  تمسک  با  باشیم  واقعی  مومن 
که  شفا  این  به  می توانیم  قرآن 
معنوی  دردهای  از  رهایی  همانا 
کنیم.  پیدا  دست  است  روحی  و 
معنوی  کمبودهای  افزود:  وی 

هستند.  ما  جامعه  امروز  مشکل 
فرهنگی  و  فکری  ساختار  وقتی 
یک جامعه آماده نباشد با مشکل 
انسان  شویم.  می  روبرو  توسعه 
توسعه نگر باید بلند همت باشد و 
نگاه وسیع داشته باشد لذا بهترین 
بینی  جهان  همان  بینی  جهان 
دنیای  به  نسبت  که  است  قرآنی 

امروز ما پاسخگو است. 
مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه 
سخنان  از  بخشی  در  نیز  استان 

خود گفت: جامعه قرآنی سیرجان 
پیشنهاد  آن  دلسوز  مسئوالن  و 
را  مسابقات  اختتامیه  میزبانی 
نتیجه  دادند  نشان  و  پذیرفتند 
به  قرآنی  های  تجلیل  واگذاری 
شهرستان ها راهکار مناسبی برای 
حول  افزایی  هم  و  اتحاد  ایجاد 
وی  است.  استان  در  قرآن  محور 
باید در جامعه  قرآن  افزود: محور 
قرآنی یک اصل و رکن قرار بگیرد 
به  بتوانیم  قرآن  به  تمسک  با  و 
رشد معنوی برسیم. هدف از این 
نیست  بودن  گرا  نتیجه  مسابقات 
فرهنگ  ترویج  اصلی  هدف  بلکه 
جریان  و  جوامع  بین  در  قرآنی 
سطح  در  قرآنی  فرهنگ  سازی 

جامعه است. 
در ادامه این مراسم گروه تواشیح 
اندیشه  معراج  فرهنگی  موسسه 
گل گهر به اجرای برنامه پرداخت 
و در پایان نیز با حضور مسئوالن از 
عوامل اجرایی و برگزیدگان نهایی 
سطح  در  مسابقات  از  دوره  این 

استان تجلیل به عمل آمد.

های  هفته  در  خبر:  گروه 
اخیر خبرهایی مبنی بر جیره 
بندی آب در کرمان و بحران 
شهرستان  سدهای  در  آب 
رفسنجان  و  زرند  سیرجان، 
شنیده می شود. به نوعی که 

پور ابراهیمی، نماینده کرمان 
بیان کرده بود: » چندین ماه 
است که آب در شهر کرمان 
با  مردم  و  شده  جیره بندی 
مواجه  متعددی  مشکالت 
حال  در  متاسفانه  و  هستند 

حاضر برخی شهرستان های 
آب  قطعی  مشکل  با  استان 

مواجه هستند.« 
منطقه ای  آب  اداره  رئیس 
آخرین  خصوص  در  سیرجان 
در  آشامیدنی  آب  وضعیت 
آشامیدنی  آب  گفت:  سیرجان 
از  تعدادی  و  تنگوئیه  سد  از 
حجم  و  می شود  تامین  ها  چاه 
حاضر  حال  در  سد  پشت  آب 
است.  مکعب  متر  میلیون   9
افزود:  ادامه  در  اسدی  محسن 
آب های پشت سد بیشتر برای 

استفاده می شود  خانگی  مصرف 
اعالم  خبرها  در  همانطورکه  و 
استان  سدهای  بین  در  کردند 
تر  بحرانی  وضعیتش  سیرجان 
است. اسدی با بیان اینکه بارش 
برای  چندانی  تاثیر  امسال  های 
بارش  گفت:  نداشته اند  سد  آب 
پراکنده  صورت  به  امسال  های 
بودند و مثل سال های 95 و 96 
سیالب راه نیفتاد که حجم آب 

پشت سد زیاد شود.
کنترل  برای  اینکه  بیان  با  وی 
این موضوع گفت: برای آب سد 

دو عامل دخیل است یکی میزان 
دیگری  و  خانگی  آب  مصرف 
به  بستگی  که  سد  تغذیه  بحث 

بارش باران دارد.
اسدی در پایان بیان کرد: خیلی 
مشکل  با  استان  شهرهای  از 
آنها  آب  و  هستند  مواجه  آب 
قطعی  دچار  مناطق  برخی  در 
می شود و ما تاکنون درسیرجان 
اما  نبودیم  روبرو  مشکل  این  با 
باید در مصرف آب صرفه جویی 
هر  به  رفت آب  از هدر  و  کنیم 

نحو جلوگیری شود.

 نسیـم امیدخبـر2

درمراسمتجلیلازبرگزیدگانمسابقاتقرآنبههمتمعراجاندیشهگلگهرمطرحشد؛

فعالیت حول محور قرآن، کلید حل مشکالت است
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وضعیت آب بحرانی است



اسم  مختلف  محافل  در  شهر:  گروه 
با  آید  به میان می  عوارض شهرداری که 
واکنش های مختلفی روبه رو می شویم؛ 
واکنش هایی که عمدتاً منفی و در موضع 
عوارض  باید  چرا  است.  ابهام  و  سئوال 
بدهیم؟ آن هم وقتی کوچه مان آسفالت 
دارد؟  انداز  دست  مان  خیابان  نیست 
ما عوارض  اندازه  به  از شهر  قسمت های 
می دهند اما امکانات زیادی دارند. در این 
اشاره  بدان  می توان  که  ای  نکته  میان، 
کرد، این است که باید فرهنگ مشارکت 
در شهروندان نهادینه شود، زیرا پرداخت 
زندگی  ضروریات  از  شهرداری  عوارض 
شهری است و شهرداري نهادی خدماتی 
نیازهاي شهری  تأمین  است که وظیفه ی 
هزینه ی  و  دارد  عهده  بر  را  شهروندان 

عمده خدمات ارائه شده را با استفاده 
ساکنان  از  شهري«  »عوارض  از 
به  عوارض  و  می دهد  انجام  شهر 
مهم  درآمدی  منابع  از  یکی  نوعی 

شهرداری هاست. 

  مشارکت پرداخت عوارض
در حد صفر است

مدیر درآمد و سرمایه گذاری شهرداری در 
پرداخت  در  مردمی  های  مشارکت  با  رابطه 
شهرداری  عوارض  بحث  در  گفت:  عوارض 
کسی  و  است  صفر  حد  در  مردمی  مشارکت 
اقدام  عوارض  پرداخت  برای  خودش  میل  با 

نمی کند. 
یک  شهرداری  داد:  ادامه  صادقی  سمیه 
باشد  داشته  بودجه  که  نیست  دولتی  ارگان 
شهروندان  مشارکت  طریق  از  آن  بودجه  و 
می  تامین   ... و  نوسازی  عوارض  پرداخت  و 
شود و شهروندان باید بدانند که عوارضی اگر 
برای  بهتر  برای خدمات دهی  گرفته می شود 
ارباب  از  یکی  وی  گفته  به  است.  شهروندان 
رجویان که در تهران ساکن است بیان کرد: که 
من در تهران هر ساله عوارض پرداخت می کنم 
دارم  ای در سیرجان  اما 20 سال است خانه 

ولی تاکنون عوارض پرداخت نکردم.
وی با بیان اینکه از سال گذشته به صورت 

عوارض  دریافت  برای  قانونی 
اقدام کردیم، افزود: کسانی که عوارض سالیانه 
ها  آن  به  اخطار  مرحله  دو  در  نپرداختند،  را 
طریق  از  نشود  پرداخت  اگر  می شود  ارسال 
به  روزه  فرصت 10  یک  ماده 77  کمیسیون 
آن ها داده می شود و اگر باز پرداخت نکنند از 
طریق اجراییه ثبت، پول عوارض را شهرداری 

دریافت می کند.
مدیر درآمد سرمایه گذاری شهرداری ادامه 
داد: ما از اصناف شروع کردیم و واحد به واحد 
را اخطاریه داده ایم و پس از آن برای منازل 

نیز به همین صورت اقدام می کنیم.
صادقی در خصوص طرح های تشویقی برای 
ترغیب شهروندان برای پرداخت عوارض بیان 
کرد: هر سال در اواخر سال طرح تخفیف برای 
باعث  امر  این  اما  داریم  را  عوارض  پرداخت 
و  شود  بیشتر  شهروندان  مشارکت  که  نشد 
برای سال جدید در حال بررسی طرح و ایده 
جدیدی برای مشارکت شهروندان ارائه بدهیم.

 شورا و شهرداری
اعتماد سازی کنند

رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر با بیان 
اینکه مشارکت مردم در پرداخت عوارض زیاد 
هزار   100 سیرجان  شهر  در  گفت:  نیست، 
خانوار داریم که اگر سالیانه 100 هزار تومان 
توجهی  قابل  رقم  کنند،  پرداخت  عوارض 
متاسفانه  داد:  ادامه  خدامی  حسن  می شود.  
کارهای شهرداری دیده نمی شود به طور مثال 
اصلی  خیابان  چند  امسال  و  گذشته  سال  در 
حال  در  زباله  سایت  یا  و  است  شده  آسفالت 
آماده شدن هست و یا مرکزی برای ساماندهی 
برای  خطراتی  می تواند  که  ولگرد  های  سگ 

شهروندان داشته باشد را انجام می دهیم.
وی ادامه داد: طبق قانون شهرداری از طریق 
برق  اداره  از  می تواند   77 ماده  کمیسیون 
درخواست کند که برق آن ها را قطع کنند و 
قابل  آن  عوارض  که  کسانی  برای  می تواند  یا 
توجه است رای اجراییه صادر شود و اموال آن 

ها مسدود شود، اما تاکنون از این اهرم فشار 
است  نشده  استفاده  عوارض  دریافت  برای 
به  پروانه  تمدید  برای  فرد  که  زمانی  فقط  و 
را  خود  عوارض  است  کرده  رجوع  شهرداری 

پرداخته است. 
خدامی در پاسخ به این سوال چرا شهرداری 
استفاده  عوارض  دریافت  برای  فشار  اهرم  از 

زمینه  این  در  اجبار  افزود:  نمی کند، 
این که  ضمن  ندارد؛  فایده ای  هیچ 

شهروندان باید به این نکته توجه 
برای  ندارد  ارزشی  که  کنند 
هزار   100 پرداخت  حداکثر 
خانه ای  برِق  سال،  در  تومان 

قطع شود. این عضو شورای شهر 
افزود: شهرداری یکی از اولویت های 

بهبود  را  خود  اصلی 
ارائه  و  خدمت رسانی 
دانسته  با کیفیت  خدمات 
و مطمئنا این نقش آفرینی 
خدمت رسانی  در  تحول  و 
از چشمان شهروندان دور 
می شود،  موجب  و  نمانده 
شهری  مدیریت  با  مردم 
در جهت تامین هزینه های 
بیشتری  همکاری  شهر، 

داشته باشند.
کرد:  بیان  ادامه  در  وی 
مردم  مشارکت  افزایش 

ساختن  پایدار  راه های  شهرداری،  عوارض  در 
کمک  می تواند  که  است  شهرداری  درآمد 
خوبی برای حل مشکالت شهری باشد. رئیس 
بیان  با  شهرداری  و  شورا  بودجه  کمیسیون 
اینکه راهکارهایی اندیشیده شده است تا مردم 
عوارض ساالنه خود را بپردازند، گفت: بی شک 
توان  تمام  با  باید  برای تحقق مشارکت مردم 
ایجاد  برای  تردید  بدون  و  کرد  سازی  اعتماد 
اعتماد پایدار، باید در جهت آگاه کردن مردم 
از  وظایف، ماموریت ها، عملکردها و خدمات 
مدیریت شهری گام برداشت به نوعی در سال 
تشویقی  های  طرح  شهرداری  گذشته  های 
زیادی را ارائه داده اما متاسفانه خیلی بازخورد 

مثبت نداشته است.

 قانون چه می گوید؟
شهرداری ها  عوارض  قانون  اجرایی  ضمانت 
نکردن  پرداخت  برای  قانون  آیا  چیست؟ 
پاسخ  در  است؟  گرفته  تصمیمی  عوارض 
داده  اجازه  شهرداری ها  به  قانون  گفت  باید 
عوارض  موقع  به  پرداخت  عدم  صورت  در 
نوسازی شهروندان، نسبت به قطع برق و گاز 
آن ها اقدام نماید. براساس ماده 12 
قانون نوسازی و عمران شهری 
عوارض  خانواری  چنانچه 
در  را  خود  ملک  نوسازی 
نکند  پرداخت  مقرر  زمان 
گذشت  از  پس  شهرداری 
دو ماه و بعد از صدور اخطار 
برق  قطع  به  اقدام  می تواند 
خانه  گاز  سپس  و 
قانونی  کند.  مذکور 
که تاکنون در شهر ما 
و بسیاری از شهرهای 
و  نشده  اجرا  دیگر 
با  می رسد  نظر  به 
شهروندان  همکاری 
قبوض،  پرداخت  در 
آن  اجرای  به  نیاز 
زیر  ما  همه  نباشد. 
شهر  این  سقف 
بر  می کنیم،  زندگی 
تاکسی  و  اتوبوس 
خیابان  و  ها  کوچه  در  شویم،  می  سوار  اش 
هایش قدم می زنیم، از پارک و فضای سبزش 
استفاده می کنیم، زباله های خانگی مان مرتب 
جمع آوری می شود و اگر همین زباله ها جمع 
نشوند بوی گند آن ها همه شهر را فرا می گیرد 
هموار  و  زیبا  شهری  می خواهیم  اگر  و   ... و 
برای عبور و مرور و سالم داشته باشیم باید در 
ساختن اش شریک باشیم و باید هر شهروند 
نکند  پرداخت  را  عوارض  قبض  اگر  که  بداند 
از آنجا که یکی از راه های  درآمد شهرداری 
مشکالت  با  شهر  است،  ساختمانی  عوارض 
و  آسفالت  زمینه های فضای سبز،  در  زیادی 

... روبه رو می شود.

گزارشیازمشارکتشهرونداندرمشارکتهایشهری؛

کم لطفی سیرجانی ها در پرداخت عوارض شهرداری

یادداشت

گدایی با ظاهر موجه

زهرا شاهدادی: چندیست اگر کمی بیشتر 
به اطرافمان نگاه کنیم متوجه افزایش افرادی 
تر  قبل  می شویم.کمی  می کنند  گدایی  که 
همسایه  کشورهای  اتباع  را  گدایان  بیشتر 
هایی  نشیب  و  فراز  از  بعد  اما  می دانستیم 
که اقتصاد پشت سرگذاشت می توان متوجه 
شدتعدادگدایانی که ایرانی هستند هم کم نیستند. زنی بچه ای در 
بغل دارد و کنار عابر بانک ها نشسته آن هم در شب، خیلی ها ازسر 
دلسوزی پولی به او می دهند وقتی ازش سوال می کنی این موقع 
شب اینجا چیکار میکنی به راحتی می گوید شوهرم معتاد است 
مجبورم بیام اینجا تا بچه هام از گرسنگی نمیرن. قیافه خودش هم 
به معتادها می خورد وقتی ازش میپرسی خودت کاری بلد نیستی 

انجام بدی و پولی در بیاری سرش را به عالمت نه تکان می دهد. 
در این لحظه چندین فکر به سراغت می آید اول اینکه حتما 
به جان می خرد و چهره در چهره  را  نیاز داردکه چنین خفتی 
همراه  به  است  معتاد  هم  شاید خودش  کند  می  تقاضای کمک 
همسرش و اعتیاد و خماری دیگر عزت نفس نمی شناسد. دوم به 
این می اندیشی که شاید تا چند ماه می شود با یارانه شان حداقل 
راحت ترمی توانستد شکمشان را سیر کنند اما با این بی ارزشی 
خانم  حرف  سوم  داری.  انتظاری  چه  افسارگسیخته  وتورم  پول 
اگه  می کنیم  تحقیق  میایم  حاال  گفتن  رفتم  هم  نیازمند،کمیته 
شوهر داشته باشی و... قابل تصور است کم نیستند آدم هایی که 
به سمت و سوهایی رفته اند که نیازمند محسوب می شوند اما اینها 
توجه می خواهند بی توجه از کنارشان رد شوی معضالتشان چند 

جانبه دامن جامعه را می گیرد.
 این زن امروز با دو بچه به این شکل امرار معاش می کند اگر واقعا 
معتاد باشند بعید نیست فردا فرزندانشان هم قربانی اشتباهات آنان 
شوند کاش سازمان های مربوطه که وظیفه شان این است پیگیری 
کنند کاش بتوانند اول اینها را از وسط خیابان جمع کرده برای 
بهبودشان تالش کنند و نهایتا ما گدایانی را در شهر ببینیم که واقعا 
اداره ی مربوطه تشخیص داده به گدایی نیاز دارند نه اینکه جوان 

معتادی رخ در رخ مردم کنار عابر بانک ها پول می گیرد.
 انتظار این نیست که جامعه را مدینه فاضله کرد اما انتظار این 
است که خیلی ها  پشت میزها ننشینند و با ترشرویی و طلبکارانه 
جواب افراد را ندهند و همواره از گرانی و حقوق کمشان بنالند و 

وظیفه خود را به خوبی انجام ندهند.
*کارشناس پژوهشگری اجتماعی

3 شهـر  نسیـم امید

سـمیه صادقی، مدیـر درآمـد و سـرمایه گـذاری شـهرداری: یکـی از 
اربـاب رجویان که در تهران سـاکن اسـت بیان کـرد: که مـن در تهران 
هر سـاله عـوارض پرداخـت می کنـم اما 20 سـال اسـت خانـه ای در 

سـیرجان دارم ولـی تاکنون عـوارض پرداخـت نکردم!

خدامی، رئیس کمیسـیون بودجه شورای 
شـهر: بـرای تحقـق مشـارکت مـردم باید 
بـا تمام تـوان اعتماد سـازی کـرد و بدون 
تردیـد بـرای ایجـاد اعتمـاد پایـدار، بایـد 
از وظایـف،  مـردم  کـردن  آگاه  در جهـت 
مدیریـت  عملکردهـای  و  هـا  ماموریـت 

شـهری گام برداشـت.

شنبه 29 تیـر 1398، شماره 193 ، سال پنجم

فرهاد یزدانی، دهیار روستای جعفرآباد:

ارائه بخشی از فعالیت های دهیاری روستای جعفرآباد

اجرای فعالیت های روشنایی

اجرای بتن ریزی با میکسر

همایش ورزش های بومی و محلی با حضور نماینده )شهباز حسن پور( و مدیر کل هالل احمر و مدیر کل بیمه

دهیاری جعفرآباد حامی فوتسال 
در جام رمضان 98 در شهرستان افتتاحیه و اختتامیه اجرای مسابقات جام رمضان در روستای جعفرآباد) بخش مرکزی(

اجرای جدول گذاری اجرای کانیو

تمیز کردن بلوار روستا کانال برداری جهت فشار قوی
 آب روستا

بازدید دکتر زورقی مدیر کل دفتر 
فنی وزارت ورزش

خاک ریزی جهت رفع آب های جمع 
شده بعد از بارندگی در خیابان

بازدید دکتر زورقی و معاون فرماندار 
و معاون اداره ورزش

صحبت های دهیار روستا در رابطه با وام های 
بانک رسالت و حل مشکالت مردم

نقشه برداری جهت
 اجرای بلوار ورودی روستا

دعوت از مسئولین ثبت احوال برای 
ثبت شناسنامه و کارت ملی در روستا نصب تابلوی ورودی اصالح کارهای عقب افتاده روستاتعویض المپ های سوخته

جلسه با سرهنگ جهانشاهی جهت جلسه دهیار و اعضای اتاق بازرگانی
پیشبرد ورزش و فعالیت های ورزشی

حل و فصل مشکالت روستا توسط نمایندهبازدید بنیاد مسکن استاندعوت از بخشدار و آقای خواجویی رییس بنیاد مسکن سیرجان بازدید میران استان 
و بنیاد مسکن سیرجان از جعفرآباد

جشن با شکوه نیمه شعبان

زیرسازی جهت آسفالت



یادداشت

حجاب باعث استحکام خانواده می شود
حجاب، تنها یک دستورالعمل دینی و وظیفه شرعی برای زنان نیست 
بلکه یکی از ضرورت های جوامع انسانی است که باعث استحکام نهاد 

خانواده می شود.
عفاف و حجاب همواره بخش عمده ای از رسالت انبیاء)ع(، ادیان و علما 
بوده و رعایت حجاب اسالمی به تهذیب، تزکیه نفس و ملکات نفسانی 
پرداخته و قرب الهی را نصیب انسان می کند. به عبارتی از جمله مهم 
ترین آموزه های دینی در فرهنگ اسالمی، توجه به حیا و حفظ حجاب 
در روابط فردی و اجتماعی است. حجاب، تنها یک دستورالعمل دینی و 
وظیفه شرعی برای زنان نیست، بلکه یکی از ضرورت های جوامع انسانی 
است که باعث استحکام نهاد خانواده می شود. برخی از افراد به حجاب 
شبهه وارد کرده و گفته اند که حجاب با آزادی زن در جامعه در تعارض 
است و باعث محدود شدنشان می شود؛ در جواب این افراد باید گفت 
حجاب یک دستور دینی و وظیفه شرعی است. عالوه بر آن، حجاب از 
ضرورت های اجتماعی جوامع بشری به حساب می آید که با رعایت آن، 
تاثیرات مثبت فراوانی در جامعه ایجاد می شود و در صورت رعایت نکردن، 
آثار مخربی در فرهنگ عمومی و ... برجای خواهد گذاشت در قرآن کریم 
و آیات شریفه 30 و 31 از سوره مبارکه نور آمده است: »به مردان مومن 
بگو که چشمان خود را از نگاه به نامحرمان فرو گیرند و فروج و اندام 
شان را محفوظ دارند که همانا خداوند به آنچه انجام می دهند آگاه است 
و به بانوان با ایمان بگو، چشم های خود را از نگاه هوس آلود فرو گیرند 
و دامان خویش را حفظ کنند و زینت های خود را جز آن مقداری که 
ظاهر است، نمایان نکنند مگر برای پدران و محرمانشان نزدیکی به خدای 
متعال و تقویت معنویت، موجب آرامش روحی و روانی، استحکام و بهبود 
در روابط خانوادگی، هویت بخشیدن به زن در جامعه،ممانعت از شیوع 
فحشا و منکرات در جامعه می شود و همه این ها از برکات حفظ حجاب 
در جامعه است زنان و مردان در جامعه اسالمی با حفظ تقوی و صیانت 
از گوهر کرامت، خویشتن داری و خودسازی حاصل از اجرای دستورات 
دینی و کنترل فکر و اندیشه از مظاهر گناه و بی عفتی، می توانند چنین 

محیطی را فراهم بیاورند.
هر نظامی که انتظارات و نقش هایی از گروه های مختلف اجتماعی 
دارد، باید مکانیزم حمایت از نقش ها را نیز تمهید کند؛ بنابراین، انتظار 
مشارکت اجتماعی، فعالیت علمی و سیاسی از تمام مردم یا گروه های 
خاص، می طلبد که زمینه های مناسب برای حسن اجرای نقش ها فراهم 
شود و رعایت حجاب از زمینه هایی است که می تواند به افزایش آرامش 
روانی زن و مرد، کم شدن گناه و باال رفتن توانمندی اجتماعی منجر 

شود. 
معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان

 نسیـم امیدجامعه4

همشهریان  از  یکی  حسین  سالمت:  گروه 
آرایشگاه  یک  در  سر  آرایش  از  پس  که  است 
دچار بیماری قارچی پوست شده است و تاکنون 
به پزشکان مختلف مراجعه کرده ولی با وجود 
بهبودی بیماریش پس از مدتی دوباره عود می کند 

و او را نگران کرده است.
با توجه به افزایش جمعیت و اهمیت بیش تر 
جوانان و نوجوانان به زیبایی در هر خیابان یکی 
الی دو آرایشگاه وجود دارد و فرد هنگامی که 
قصد دارد آرایشگاهی را برای آرایش و زیبایی 
خود انتخاب کند، معیارهایی را در نظر می گیرد، 
پایین بودن قیمت خدمات؟ با تجربه و با سابقه 
بودن آرایشگر؟ اما آیا  در کنار این موارد معیاری 

رعایت  و  بهداشت  وضعیت  به  اهمیت  مانند 
استانداردهای بهداشتی در یک آرایشگاه 

همشهریان  از  خیلی  انتخاب  در  هم 
تاثیر دارد به شکلی که نگران خطرات 
و بیماری هایی در آرایشگاه ها و سالن 
می کند،  تهدید  را  ها  آن  زیبایی  های 

هستند.

 استفاده از یک ست وسایل برای 
همه مشتریان

خلیلی یکی از شهروندان در خصوص رعایت بهداشتی 
در آرایشگاه های سطح شهر گفت: چیزی که در اکثر 
از یک ماشین  استفاده  نمی شود  رعایت  آرایشگاه ها 
سرتراش موزر است که برای همه استفاده می شود و اکثر 
آرایشگران آن را ضد عفونی هم نمی کنند. به گفته وی 
نشستن سر مشتری قبل از اصالح چون میکروب داره و 
از قیچی و ماشین که برای آن استفاده می کند برای افراد 
دیگری هم استفاده می شود. وی در ادامه افزود: استفاده 
از یک حوله برای خشک کردن سر مشتری که به گفته 
خودشان در آفتاب آویزان می کنند. همچنین برخی 
آرایشگاه ها که وارد می شوی میبینی سر چند مشتری را 

اصالح کرده و موهای کف مغازه رو جارو نکشیده است.

 تمیز کردن قیچی و سرتراش
با دستمال 

خالقی که برای سشوار به آرایشگاه آمده است در این 
مورد می گوید: موضوعی که در آرایشگاه ها به نظر می 

از  استفاده  نمی شود،  رعایت  رسد 
سرتراش و قیچی مشترک برای همه مشتریان است و 
من چندین سال است که فقط به این آرایشگاه می آیم 
چون همانطور که مشاهده می کنید، همه جا تمیز است. 
وی در ادامه افزود: آرایشگران باید همین که موهای 
مشتری را کوتاه کردند تمام آن ها را جارو بکشند و 
صندلی را برای مشتری بعدی تمیز کنند، اما در آرایشگاه 
های که مشتری زیاد دارند خیلی به این موضوع اهمیت 
نمی دهند از طرفی فرد ماشین سر تراش و قیچی را 
فقط با دستمال تمیز می کند بدون این که ضد عفونی 

کند.

 انتقال بیماری ایدز، هپاتیت
و کچلی

دکتر علی امجدی، متخصص بیماری های عفونی در 
رابطه به بیماری هایی که ممکن است از طریق رعایت 
نکردن وضعیت بهداشتی در آرایشگاه ها صورت پذیرد، 
گفت: بیماری های عفونی مثل هپاتیت و ایدز می تواند 
از رعایت نکردن مسائل بهداشتی انتقال پیدا کند و در 

کنار این ها بیماری های پوستی مثل قارچ کچلی و... 
هم وجود دارد. به گفته وی موضوعی که خیلی باید 
در آرایشگاه ها دقت شود استفاده از تیغ است که باید 
حتما یکبار مصرف باشد. وی در ادامه افزود: وسایلی مثل 
قیچی، شانه و ماشین سر تراش باید پس از استفاده با 
متخصص  این  استریل شود.  مواد ضدعفونی  و  الکل 
عفونی در ادامه بیان کرد: بهترین و ایده آل ترین مورد 
این است که هر کس کیف بهداشتی مخصوص خود 
را داشته باشد و حتما پیش افرادی بروند که بهداشت 
رعایت می کنند و به آن ها اعتماد دارند و آرایشگران 
هنگام استفاده از تیغ مراقب باشند که دست آن ها برش 
نخورد و پس از استفاده برای یک شخص، آن را در سطل 

آشغال بیندازند.

 داشتن کیف بهداشتی شخصی
محمد نادری پور، مدیر گروه بهداشت محیط مرکز 
بهداشت سیرجان در این باره گفت: سالن  زیبایی به 
مکانی گفته می شود که با توجه به شرح وظایف، فقط 
اقدامات زیبایی و آرایشی در امور پاکسازی را انجام داده و 

به هیچ عنوان حق دخالت در امور و حیطه 
پزشکی را ندارد.

کارشناسان  کرد:  نشان  وی 
بهداشتی همیشه تاکید می کنند 
افرادی که به آرایشگاه های مردانه 
و زنانه مراجعه می کنند باید وسایل 

شخصی و اختصاصی خود را به همراه 
داشته باشند. وی با بیان 
اینکه آرایشگاه ها  از الکل  
جهت  ضدعفونی  وسایل 
ادامه  می کنند،  استفاده 
توسط  بازرسی  در  داد: 
بازرسین بهداشت محیط 
سطح  آرایشگاه های  از 
شهر کم پیش آمده که 
داشته  بهداشتی  مشکل 
مشاهده  بعضا  و  باشند 
شده برخی از آرایشگران 
اقدام به نگهداری وسایل 
مشتریان  اختصاصی 

می کنند.
این  نتیجه  پور  نادری 

اقدام را رشد انواع قارچ ها و باکتری ها بر روی پیش بند، 
شانه، حوله، قیچی و وسایل دیگر عنوان کرد و گفت: به 
دلیل باال بودن میزان رطوبت و نگهداری آن ها در کیف یا 
کیسه پالستیکی قبل از اینکه به طور کامل خشک شوند 
انتقال بیماری های قارچی و پوستی با سرعت بیشتری 

اتفاق می افتد.
و  اهمیت  بر  تاکید  با  محیط  بهداشت  گروه  مدیر 
حساسیت رعایت موازین بهداشتی در آرایشگاه ها اعم از 
زنانه و مردانه گفت: یکی از مهم ترین و مؤثرترین عوامل 
ترویج  واحدها،  این  در  واگیردار  بیماری های  مهار  در 
فرهنگ استفاده از کیف آرایش شخصی در جامعه است 
و شهروندان در واقع با تهیه این کیف، سالمتی خود و 

فرزندانشان را تضمین می کنند. 
وی افزود: آرایشگران موظفند قبل از شروع هر آرایش 
دست های خود را به خوبی با آب و صابون شسته و 
وسایل آرایش را در مقابل چشمان مشتریان ضدعفونی 
کنند و متصدیان آرایشگاه ها باید وسایل فلزی را در 
مقابل دیدگان مشتری به مدت 30 ثانیه در معرض شعله 
مستقیم قرار دهند. نادری پور تصریح کرد: 
برای وسایل فلزی آرایشگاه ها معموال 
باید از چراغ الکلی استفاده کنند و 
برای تماس پیش بند با مشتری باید 
از گردن بند یکبار مصرف برای دور 

گردن مشتری استفاده کنند.
وی با بیان اینکه ماموران بهداشت 
حضور  همیشه  محیط 
خود  باید  افزود:  ندارند، 
آرایشگر  از  مشتریان 
بخواهند که موارد بهداشتی 
حد  تا  و  کنند  رعایت  را 
امکان کیف شخصی داشته 
داد:  ادامه  وی  باشند. 
ماموران ما در هر بازدید از 
آرایشگاه آموزش های الزم 
آرایشگران  به  را  بهداشتی 
تخلفی  اگر  و  می دهند 
دیده شود به اداره تعزیرات 
معرفی تا با آن ها برخورد 
شود اما اگر دوباره مشکل 
بهداشتی در همان آرایشگاه 

دیده شود آن را پلمب می کنیم.  
در  همشهریان  افزود:  پایان  در  پور  نادری  محمد 
با سامانه کشوری  صورت  داشتن شکایت می توانند 
شکایات مردمی وزارت بهداشت 190 و یا با شماره تلفن 

42281610 تماس بگیرند.

»نسیمامید«بررسیمیکند؛

نامطلوب بودن وضعیت بهداشتی آرایشگاه  ها
خطرانتقالبیماریدرآرایشگاههازیاداست

دکتر امجـدی، متخصص بیماری های عفونی: بیمـاری های عفونی مثل 
هپاتیت و ایدز می تواند از رعایت نکردن مسـائل بهداشـتی در آرایشگاه 
ها انتقـال پیدا کنـد و در کنـار این هـا بیماری های پوسـتی مثـل قارچ 

کچلی و... هم وجـود دارد. 

نادری پـور، مدیرگروه بهداشـت محیط مرکز 
بهداشـت: آرایشـگران موظفند قبل از شـروع 
هـر آرایـش دسـت های خـود را به خوبـی با 
آب و صابون شسـته و وسـایل آرایـش را در 
مقابل چشـمان مشـتریان ضدعفونـی کنند و 
متصدیان آرایشـگاه ها باید وسـایل فلـزی را 
در مقابل دیدگان مشـتری به مدت 30 ثانیه در 

معرض شـعله مسـتقیم قرار دهند. 

شنبه 29 تیـر 1398، شماره 193 ، سال پنجم

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم توران ایران نژاد پاریزی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 210 
سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 3348 فرعی از 2312  اصلی واقع در بخش 
35 کرمان بنام خانم توران ایران نژاد پاریزی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که 
بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد 
در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک 

صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 29/ 4 /1398 - محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
بایگانی اجرای احکام شوراها براساس  نظر به اینکه در پرونده کالسه 972583  احتراماً 
صدور اجراییه محکوم علیه احمد اسماعیلی محکوم به پرداخت مطالبه وجه 11/929/166 
تومان علی الحساب در حق محکوم له حمید پاریزدخت گردیده که محکوم علیه یاطاقان محرک 
خاور برزیل 25 دست و سوپاپ دودو هوا 911 پنج دست و میل سوپاپ 302 برزیل یک 
عدد و رینگ موتور ده تن دو دست و شاتون برزیل ولوو 4 عدد معرفی که محکوم له تقاضای 
فروش فوق را از طریق اجرای احکام شوراها نموده اند که توسط کارشناس رسمی دادگستری 
بازدید و اموال فوق واقع در خیابان شهید شفیعی رضا جوزف رییسی زاده می باشد که  به 
مبلغ 115/100/000 ریال ارزیابی و تعیین قیمت گردیده و مال معرفی شده در روز سه 
شنبه به تاریخ 1398/5/8 ساعت 11 ظهر از طریق مزایده در محل اجرای احکام شوراها به 

فروش می رسد مزایده از قیمت کارشناسی شروع 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 
واریز به 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 سه شنبه 1398/5/8 می باشد و در صورت برنده شدن و انصراف 10درصد واریزی 
به نفع دولت ضبط می شود مزایده در صورت عدم حضور شرکت کننده تجدید می گردد. 

مدیر دفتر اجرای احکام شوراهای حل اختالف سیرجان -عباسلو

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای علی شیرازی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 78 سیرجان مدعی 
است که سند مالکیت ششدانگ پالک 245 فرعی از 194  اصلی واقع در بخش 36 کرمان بنام 
آقای علی شیرازی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود 
گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع 
مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف 
مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر 
اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر 

خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 29/ 4 /1398 - محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان



برخورد منجر به مرگ
یک کامیون با پراید 

پزشکی 11۵ شهرستان  فوریت های  مرکز  رئیس  گروه حوادث: 
از کشته شدن دو نفر و مصدوم شدن دو نفر دیگر در پی تصادف 
پراید با کامیون بنز در محور نجف شهر - ابراهیم آباد در پنجشنبه 

گذشته خبر داد.
به گزارش روابط عمومی این مرکز ، نبی ا... حیدرپور با اعالم این خبر گفت: 
این تصادف به مرکز ارتباطات تلفنی اورژانس 115 گزارش شد که بالفاصله 
پرسنل امدادرسانی پایگاه نجف شهر و به همکاری پایگاه دارستان به محل 
اعزام شدند. وی اظهار کرد: دو نفر از سرنشینان در دم جان باخت و دو نفر 

مصدوم این حادثه به بیمارستان منتقل شدند.

عامل تنظیم تسهیالت غیرمجاز بانکی در سیرجان 
دستگیر شدند 

گروه حوادث: فرمانده انتظامی سیرجان از کشف ۵ فقره تسهیالت 
و  ریال  میلیون  یکصد  و  میلیارد   2 ارزش  به  بانکی  غیرمجاز 

دستگیری 6 عامل تنظیم این تسهیالت خبر داد. 
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد گفت: ماموران اداره مبارزه با جرائم اقتصادی 
پلیس آگاهی با همکاری نماینده اداره حقوقی یکی از بانکهای شهرستان 

پرده از 5 فقره تسهیالت غیرمجاز بانکی برداشتند.
وی در این رابطه افزود: متهمان با استفاده از جعل اسناد، مدارک و مهرهای 
بانکی و اخذ مبالغ گزاف اقدام به پرداخت تسهیالت به افراد مورد نظر خود 

می کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان مبلغ تسهیالت مورد نظر را 2 میلیارد و 
یکصد میلیون ریال اعالم و تصریح کرد: با هماهنگی مراجع قضائی 6نفر در 
این رابطه دستگیر و در تحقیقات صورت گرفته به جرم خود معترف شدند.
سرهنگ ایران نژاد با اشاره به اینکه رسیدگی و پی جوئی جرائم و تخلفات 
مالی و اقتصادی در حیطه وظایف پلیس آگاهی است خاطرنشان کرد: در 
همین راستا پرونده تشکیل و متهمان برای انجام مراحل قانونی تحویل 

مراجع قضائی شدند.

کشف 136 کیلوگرم هروئین و شیشه 
گروه حوادث: دادستان سیرجان از کشف 136 کیلوگرم هروئین و 
شیشه توسط مأموران انتظامی این شهرستان در هفته گذشته خبر 

داد.
محسن نیک ورز با اعالم این خبر اظهار داشت: ماموران مبارزه با مواد مخدر 
این شهرستان بر اساس انجام عملیات اطالعاتی موفق شدند ازیک دستگاه 
سواری پژو که قصد انتقال 75 کیلوگرم هروئین را به خارج از شهرستان 
داشت متوقف و مواد مکشوفه به همراه سواری و راننده خودرو را تحویل 

مقامات قضایی دهند.
دادستان سیرجان در ادامه بیان کرد: همچنین ماموران مبارزه با مواد مخدر 
شهرستان نیز به همراه پلیس اطالعات استان یزد موفق شدند با توقف 
یک دستگاه پژو سواری در محورهای مواصالتی این شهرستان مقدار 61 
کیلوگرم مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه را کشف کنند که راننده دستگیرو 
به همراه خودرو مواد مکشوفه تحویل مقامات قضایی سیرجان شدند. وی 
با اشاره به تداوم طرح های مبارزه با سوداگران مرگ افزود: پلیس با تالش 
بی وقفه خود و با تکیه بر اقدامات اطالعالتی اجازه نمی دهد حوزه امن این 

شهرستان محل عبور محموله قاچاق یا مواد مخدر شود.

خبــر

در  گذشته  هفته  سه شنبه  حوادث:  گروه 
کیلومتر 60 محور سیرجان به بندرعباس 
را طی  مسیر سمت سیرجان  که  تریلری 
الین  در  و  منحرف  محور  باند  از  می کرد 
مقابل یعنی سمت بندرعباس قرار می گیرد 
که پس از برخورد با سواری پژو، این خودرو 
آتش گرفته و چهار سرنشین این سواری 
زنده زنده در آتش سوخته و جان باختند. 
همچنین در سال گذشته چند مورد حادثه 
رانندگی منجر به آتش سوزی داشتیم به 
گاردریل  به  خودرو  برخورد  نمونه  عنوان 
کامل  سوختن  و  شیراز  جاده  ابتدای  پل 
عبوری  خودروهای  اگر  که  آن  در  نفر  دو 
کپسول آتش نشانی داشتند می توانستند 
برای خودروهایی که دچار حریق شده بود 
کمک کنند و جان آنها را نجات دهند ولی 
متاسفانه در خودرویی کپسول آتش نشانی 

وجود ندارد.
 فرمانده پلیس راه سیرجان در تشریح این خبر 
گفت: راننده کامیون بنا به دالیلی از مسیر خود 
خارج شده است و انحراف به چپ آمده که با 
خودروی پژو برخورد می کند و آتش سوزی رخ 
می دهد که چهار سرنشین خودرو فوت می کنند.
 سرهنگ پیام محمدی ادامه داد: مشکلی که در 
این محدوده داریم این است که یک ماشین آتش 
نشانی در انتهای محدوده نیاز داریم و متاسفانه 
به این موضوع بی توجهی می شود در این اتفاق 
ایستگاه آتش نشانی نجف شهر ماشین فرستاده 
است که در سریع ترین زمان حداقل 30 دقیقه 
طول کشیده که به صحنه حادثه برسد. همچنین 

نواقص راه نیز در این محدوده وجود دارد و به 
دلیل نزدیک به هم بود الین رفت و برگشت 
هم جدا  از  مسیر  دو  این  موانع  طریق  از  باید 
باشند اما نبودند و به این دلیل که راهداری در 
حال رفع این مشکل است ما اداره راهداری را 
مقصر ندانستیم اما تذکر دادیم که تا زمانی که 
نیوجرسی نصب می شود، برای ایمنی سازی از 

خاک ریزی استفاده کند. 
وی در خصوص الزامی بودن کپسول آتش نشانی 

برای خودروها  بیان کرد: برای وسایل حمل و نقل 
عمومی و بارگیری ها مثل کامیون ها کپسول 
آتش نشانی و جعبه کمک های اولیه الزامی است 
و در صورت نداشتن با آنها برخورد می شود اما 
به دلیل امکانات ما نمی توانیم تمام وسایل نقلیه 

را بررسی کنیم.
دراین  تاکید کرد:  پایان  در  سرهنگ محمدی 
افراد  که  است  بوده  باال  برخورد  شدت  حادثه 
نمی توانستند از خودرو بیرون بیایند و متاسفانه 

نشانی  آتش  کپسول  اگر  عبوری  خودروهای 
داشتند، شاید می توانستند به آنها کمک کنند. 
اما نیاز به فرهنگسازی دارد کسانی که با حوادث 
روبه رو می شوند به حادثه دیدگان کمک کنند نه 

اینکه اقدام به گرفتن فیلم و تصویر کنند. 

 پیگیری تصویب این قانون توسط 
نمایندگان مجلس

افزایش  روبه  نوعی  به  ها  خودرو  گرفتن  آتش 
است هر روز در کانال های خبری یکی دو مورد 
واژگونی را مشاهده می کنیم که برخی از این 
واژگونی ها به دلیل عدم توجه به جلو، سرعت 
غیرمجاز و... است که برخی از آن ها منجر به 
نداشتن  دلیل  به  و  شوند  می  سوزی  آتش 
تجهیزاتی مثل کپسول آتش نشانی جان افراد به 
خطر می افتد، موضعی که نیاز است متولیان امر 
بخصوص نمایندگان مجلس با قانونی تمام وسایل 
نقلیه شخصی را ملزم کنند که کپسول آتش 
نشانی برای خودرو خود تهیه کنند و از این طریق 
یکی از شرط های صدور برگه معاینه فنی، وجود 
و سالم بودن کپسول های آتش نشانی باشد که می 
تواند جان بسیاری از حادثه دیدگان را نجات دهد.

 خستگی
عامل عمده تصادفات اخیر است

یکی از رانندگان سیرجانی که در مسیر سیرجان 
بندرعباس مشغول به کار است در باره ی افزایش 
حوادث رانندگی در این مسیر گفت: عمده علت 
حوادث اخیر خستگی و خواب آلودگی است زیرا 
بدون  بیشتر و طمع ورزی  برای درآمد  برخی 
استراحت رانندگی می کنند و از طرفی به علت 
گرمی هوا از کولر ماشین استفاده می شود که 
گرفتن  آتش  به  منجر  تصادف  کوچکترین  با 
خودروها می شود. وی افزود: متاسفانه بسیاری 
از راننده ها گواهینامه ندارند و یک فرد گواهینامه 
دار کنار خود می آورند ولی او می خوابد و در 
صورت نیاز در پلیس راه از او استفاده می شود 

که نیاز به کنترل بیشتر توسط پلیس راه دارند.

دادستان  حوادث:  گروه 
عمومی و انقالب شهرستان 
از کشف 670 لیتر مشروبات 
الکلی  دست ساز در طرح 
و  تهیه  با  پلیس  برخورد 
در  الکلی  مشروبات  توزیع 

هفته گذشته خبر داد.
این  اعالم  با  محسن نیک ورز 
با  گفت:  امید،  نسیم  به  خبر 
بررسی ها و پیگیری های انجام 
مشروبات  لیتر    370 شده؛ 
منزل  از  دست ساز   الکلی 
مسکونی در شهرک آب کشف 
و ضبط شد و در این رابطه یک 

نفر دستگیر شد. وی در ادامه 
عملیاتی  یک  در  کرد:  بیان 
مشروبات  لیتر   160 جداگانه 
مبارزه  پلیس  توسط  الکلی 

خودرو  یک  از  مخدر  مواد  با 
کشف و سه نفر در این رابطه 
همچنین  شدند.   دستگیر 
شهر  نجف  کالنتری  ماموران 

مقدار  مسکونی  منزل  یک  از 
دست  مشروبات  لیتر   60
ساز  کشف کردند و 80 لیتر 
بدر  محله  در  الکلی  مشروبات 
اطالعات  پلیس  توسط  آباد 
دستگیر  نیز  نفر  دو  و  کشف 
ادامه  در  ورز  نیک  شدند. 
تاکید کرد: با عوامل این اقدام 
برخورد جدی و شدید را انجام 
خواهیم داد و تالش و جدیت 
بر این است تا با این اقدامات 
و برخوردهای قانونی عرصه را 
بر قاچاقچیان و تولیدکنندگان 

مواد مخدر تنگ کنیم.

گروه خبر: فرمانده انتظامی سیرجان ازکشف 
کاالی قاچاق به ارزش 10 میلیارد ریال از یک 

انبار در هفته گذشته خبر داد.
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد  با اعالم این خبر 
کاالی  وجود  بر  مبنی  واصله  اخبار  درپی  گفت: 
با  آگاهی  پلیس  ماموران  انبار،  یک  در  قاچاق 

هماهنگی مقام قضایی از محل بازدید کردند.
وی در ادامه افزود: ماموران پلیس پس از بازرسی 
این انبار  40 دستگاه استخراج بیت کوین قاچاق 
فرمانده  کردند.  کشف  را  قانونی  مدارک  فاقد  و 
انتظامی شهرستان سیرجان با بیان اینکه ارزش 
ریالی مکشوفه 10 ملیارد ریال برآورد شده است 
به  و  تشکیل  پرونده  رابطه  دراین  داشت:  اظهار 

مقام قضایی ارسال شد.

سرهنگ ایران نژاد با بیان اینکه نیروی انتظامی با 
قاچاقچیان کاال و وارد کنندگان کاالی قاچاق به 
شدت مقابله خواهد کرد و اجازه جوالن وسرکشی 
به آنها نخواهد داد، از مردم درخواست کرد: در 
صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک موضوع را 
از طریق شماره تلفن 110 به پلیس اطالع دهند.

درپیبرخوردتریلروپژودرجادهسیرجان-بندرعباس؛

چهار سرنشین پژو در آتش سوختند
کپسولآتشنشانیدرخودروهاالزامیشود

5 حوادث و گوناگون شنبه 29 تیـر 1398، شماره 193 ، سال پنجم نسیـم امید

نیکورز،دادستانسیرجان:

کشف 670 لیتر مشروبات الکلی دست ساز
کشف10میلیاردریالکاالیقاچاق

ازیکانباردرسیرجان



  سالم مسئوالن خواهشا نظارت بیش تری بکنید بر میوه فروشان 
هر کجا یک قیمت می دهند. مغازه دارها دیگه بدتر خدا را خوش نمی 

آید این قدر بی انصافی. 8716
 پارک منازل مسکونی گل گهر به حال خود رها شده است طوری 
که درختان و فضای سبز زیبایی اونجا دارد از بین می رود. شاید البته 
به عمد باشد و برنامه هایی به جز فضای سبز برای اونجا دارند. ولی 
چیزی که االن مشهوده فعاًل پارک صاحب ندارد. نه شهرداری و نه 
گل گهر هیچکدام احساس مسئولیت نمی کنند در مورد درختانی که 

در حال خشک شدن هستند. 3584
  شهرداری بنر زده 70 میلیارد تومان آسفالت از ابتدای سال جاری. 
مگر چه خبر است یا بنرها اشتباه نوشته شده یا حساب و کتابی در 
پول  تومان  میلیارد  خوابند 70  در  که  هم  و شورا  نیست  شهرداری 

کمی نیست؟5487
  باسالم، خداوند روح حاج سّید ابراهیم حسینی رو شاد کنه که 
باعث ساخت یک درمانگاه شد تا مردم به راحتی بتوانند از خدمات 

پزشکی استفاده کنند و سردرگم نباشند.5742
   سالم آقای شهردار اگر نیم نگاهی هم به کوچه پارک سوار روبروی 
بازار بیندازید بد نیست. واقعاً زشته کوچه بدون آسفالت با تشکر9816

   متأسفانه قسمتی از پل نجف شهر چند سال است که گاردریل 
ندارد و کسی تو فکرش نیست باید اتفاقی بیافتد تا درستش بکنند؟ 

4610
   با سالم، از دست این افرادی که سگ نگهداری می کنند به کجا 

شکایت کنیم که باعث رعب و وحشت
در معابر عمومی می شوند؟ 3062

   مسئولین محترم راهنمایی و رانندگی به جز جریمه کمربند و 
صداهای  دارای  خودروهای  که  هستند  متوجه  آیا  غیرمجاز  سرعت 
صوتی  های  سیستم  با  که  شده  دستکاری  اگزوزهای  و  گوشخراش 
مسخره آلودگی صدا می کنند هم شامل جرائم رانندگی می شوند؟ 

4590
   سالم، بلوار امام مزاده علی)ع( پر از چاله چوله است و آسفالتش 
ماشین های مردم را داغون می کند. نمی دانم شهرداری نجف شهر 
مسئول است یا شهرداری سیرجان و یا اداره راه. هر که مسئول است 

برای رضای خدا کاری بکند.0927
   سالم  انتهای خ ابن سینا آنقدر تاریک هست و روشنایی نداره؟ 

ما دانشجو هستیم. خوابگاه ما بیمارستان
قدیم امام رضا)ع(  است.  خیابونش شب ها تاریکه، با ترس می رویم 
مهمان  ما  بکنید.  این خیابان   روشنایی  به حال  فکری  آییم.  می  و 

شهرتان هستیم. 1890
   باسالم لطفا یک زیر گذر برای ورودی شهرک ثارا... احداث کنید 
ما اهالی این منطقه مشکل رفت و آمد داریم تریلرها با سرعت حرکت 
می کنند و این یک معضل بزرگی برای ما ساکنین این منطقه شده 

است. 9037
  از مردم می خواهیم غذاهای اضافه خود را در آشغال ها نریزند در 
حیاط خانه یا زیر درختان یا طبیعت بریزید تا پرندگان استفاده کنند 

و ثواب دارد. رضوی دوستدار حیوانات 9754

ویژه

سر سفره ی اصحاب ثروت و قدرت حاضر نشوید
 نسیم آنالین: حضرت آیت ا... خامنه ای، رهبر انقالب در دیدار 
با ائمه ی جمعه هفته گذشته آن ها را از حضور سر سفره ی 
اصحاب ثروت و قدرت منع کردند و گفتند: تا می توانیم سر 
سفره آنها حاضر نشوید مراقب نزدیکان و فرزندان خود باشید 
ممکن است از راه فرزند شما نفوذ کنند. از رفتن سمت اصحاب 
ثروت و قدرت اجتناب کنید. وی در ادامه با اشاره به نامه ی 

امیرالمؤمنین به عثمان بن حنیف افزودند: نه عثمان بن حنیف در بین ما هست، نه وضع 
ما با حضرت قابل مقایسه است، ولی می توانیم این را برای خود قرار دهیم که به طبقات 

اشراف نزدیک نشویم. این موجب دور شدن از توده و عامه ی مردم است.

ارگاه نقد ادبی موسسه معراج اندیشه
ادبی  نقد  کارگاه  از  جلسه  سومین  امید:  نسیم 

با  و  اندیشه گل گهر  معراج  فرهنگی  به همت موسسه 
تدریس دکتر مرضیه آتشی پور برگزار شد. به گزارش 
کالس  سلسله  این  در  موسسه،  این  عمومی  روابط 
نقد  نو،  نقد  چون  مفاهیمی  آموزش  به  آموزشی  های 
ساختارگرایی، نقد نشانه شناختی، نقد روایت شناختی، نقد صورتگرایی و... 
پرداخته می شود. آتشی پور در این خصوص گفت: امروز کارگاه تئوری و عملی 
فرمالیسم روسی را برگزار کردیم یک شعر و یک داستان از قبل مشخص شده 
بود و در جلسه امروز با کارآموزان روی آن کار کردیم و نقدها و محدودیت 

هایی که این متون داشتند بررسی شد.

 خدمات غیر حضوری تامین اجتماعی اولویت کاری ماست 
نسیم امید: مشتاق پورحاجبی، رئیس تامین اجتماعی 
شهرستان سیرجان در گفتگو با نسیم امید بیان کرد: میز 
خدمت این بیمه در نماز جمعه گذشته برگزار شد. وی 
افزود: شعبه سیرجان با بیش از 200 هزار بیمه شده اصلی 
تامین  دوم  شعبه  به  نیاز  مستمری  هزار  و 15  تبعی  و 
تامین  سازمان  حضوری  غیر  خدمات  و  دارد  اجتماعی 
اجتماعی در اولویت کاری است و با مراجعه به سایت مربوطه افراد می توانند 
خدمات مورد نیاز خود را دریافت نمایند و نیازی به مراجعه حضوری سازمان 

تامین اجتماعی ندارند. 

جدول آماری کودکان کار رو به افزایش است
فعالیت های  و  اجتماعی  مشارکت های  مدیرکل  برنا: 
داوطلبانه جوانان وزارت ورزش گفت: عوامل و متغیرهای 
متعددی در افزایش آمار کودکان کار نقش آفرین است، 
برای مثال شرایط اقتصادی خانواده ها اثر اصلی را دارد 
نشود  مرتفع  خانوارها  اقتصادی  مشکالتی  که  زمانی  تا 

باز هم  از آسیب های اجتماعی و فرهنگی درون جامعه کاسته نخواهد شد و 
شاهد افزایش کودکان کار خواهیم بود.  سالک بیان کرد: در راستای کاهش 
باشد  موثر  می تواند  هم  کنار  در  مختلف  نهادهای  فعالیت  کار،  کودکان  آمار 
کشور  سراسر  در  که  نهاد هستند  مردم  سازمان های  نهادها،  اثرگذارترین  که 

گسترش یافته اند.
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گستره توزیع: استان کرمان
صندوق پستی : 7818۵146
لیتوگرافی و چاپ: مهدوی
عضو شرکت تعاونی مطبوعات
توزیع: 09139۵6۵۵94
ارتباط با مدیر مسئول: 09133470728

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

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

تلفن: 422072۵0 - 42201609 فکس:42233672
روابط عمومی: 091627۵626۵

انتقادهــا، پیشــنهادها و مشــکالت خــود و پیرامــون را 
بــه مــا پیامــک بزنیــد شــایدگوش شــنوایی باشــد.
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نکات حقوقی امالک مشاعی
قانون گذار در ماده 167 قانون آیین دادرسی مدنی بـه  صراحت اعالم 

داشته در صورتی که 2 یا چند نفر، مال غیرمنقولی را به طور مشترک در 
تصرف داشته یا استفاده می کرده اند و بعضی دیگر مانع تصرف یا استفاده یا مزاحم 
استفاده بعضی دیگر شوند، حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا 
ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات آیین دادرسی مدنی خواهند بود. 
در نقاطی که قانون موجر و مستاجر اجرا می شود در موردی که مستاجر ملک 
مشاع راجع به پرداخت اجاره بهای یک از مالکین مشاعی تخلف باشد قطع نظر از 
مقررات قانون مدنی درباره امالک مشاعی و اجاره بهای ملک مشاعی موضوع ماده 
475 قانون مدنی بر حسب مستفاد از صدر ماده 14 قانون موجر و مستاجر مالک 
و موجر سهم مشاعی می تواند نسبت به سهم مشاعی خود درخواست تخلیه از 
دادگاه بنماید و نحوه اجرای این حکم نیز در ماده 14 مذکور به عبارت و محل 
تخلیه می شود و در مقام اجرای حکم شش دانگ مورد اجاره باید تخلیه گردد.

خرید و فروش ملک مشاع
امالکی که دارای شرکای متعدد هستند به لحاظ قانونی بر ملک و تصرفات هر 
شریک قوانینی حاکم است که دانستن آن شرکا را نسبت به اختیاراتی که در 
ملک مشاع دارند آگاه می کند. هیچ یک از مالکان به تنهایی نمی تواند تمام  ملک 
را بفروشد. بلکه  فقط به اندازه سهم خود برای فروش یا اجاره  یا هر معامله 
دیگری اجازه دارد . توصیه می شود از مجموع متصرفات حقوقی و معامله نسبت 
به مال مشاع بدون اجازه بقیه شرکا پرهیز شود زیرا تجاوز به سهم شرکاء 
محسوب شده وحتی در پاره ای موارد ممکن است این کار مشمول جرائمی 

نظیر کالهبرداری شود.

وحدت از اجتماع و با هم بودن نشأت می گیرد 
گروه  گروه  اینکه  به  کنید  به وحدت، دعوت  کنید  را دعوت  مردم 

نشوند وحدت از اجتماع و با هم بودن نشأت می گیرد بدین معنا که عده ای 
با هدفی مشترک و در امری مشترک با هم اجتماع می کنند و جماعتی را به 
وجود می آورند. این امری عادی و طبیعی است و مورد تأیید هر گروه و مکتبی 
حتی رژیم ها و مکاتب غیرالهی. آدمیان به صورت گروهی مجتمع برای انجام 
امر مشترک اقدام کنند و متحد شوند. آنچه حقیقت و ماهیت وحدت را روشن 
می کند این است که وحدت در چه جهتی و با چه انگیزه و قصدی صورت 

 گیرد محور وحدت اعتصام به ریسمان الهی است. 
حضرت امام خمینی )ره(

عامل دوزخی شدن
نماز را رعایت، و بر آن محافظت نمایید و آن را بسیار به جا آورید، 

و به وسیله آن به خداوند نزدیک گردید، که آن برای مومنان در هنگام 
مخصوصی واجب گردیده است، آیا پاسخ دوزخیان را نمی شنوید در آن 
هنگام که از آنان پرسش می شود: چه چیز شما را به دوزخ کشانیده 
است؟ می گویند: ما از نمازگزاران نبوده ایم! به راستی که نماز گناهان 
را می ریزد، همانند ریخته شدن برگ درخت، و نماز انسان را از کیفر 
گناه رها می گرداند همانند رها شدن زنجیر از گردن انسان به زنجیر 

بسته شده.
امام علی)ع(

انجامش  امروز  افراد موفق همین  بازنده ها،  برای  بهانه ای است  فردا 
می دهند! 

بیل گیتس

آبیاری محوطه درمانگاه ولیعصر به جای فضای سبز! )عدم مسئولیت پذیری مدیران مجموعه(

عکس:نسیمامید


