
گروه جامعه: پس از محیط خانواده، مدرسه نقش بسیار مهمی در پرورش 
و استعدادیابی کودکان بر عهده دارد زیرا دانش آموز بیشتر اوقات زنده و فعال 
خود را در مدرسه می گذراند. فضاي فیزیکی مناسب، از عوامل مهم و موثر 
در بهبود و باال بردن کیفیت آموزشی و یادگیري دانش آموزان است و یکي 

از مقوله هاي مهم در پرورش خالقیت آنها به حساب مي آید. بهبود فضاهاي 
فیزیکي مدارس می تواند در یادگیري دانش آموز و انگیزه او تاثیر گذار باشد. 
فضای سبز و درخت، رنگ آمیزی مناسب دیوارها، وسایل ورزشی مناسب، 
نوسازی کتابخانه ها و درگیر کردن والدین جهت همکاری با مدرسه در 

ایجاد فضای مطلوب مدرسه از نکات مهم در ایجاد فضای روحی مناسب 
دانش آموزان است.  »نسیم امید« از چند مدرسه بدون ذکر نام که برخی 
مشکالت در فضای فیزیکی داشتند گزارشی تهیه کرده که در پی می آید و 

به معنای نواقص و کمبود در همه مدارس شهرستان نیست...

رسانه جامعه مدنی اسالمی نقد، صداقت، شفافیت  

»نسیمامید«درشروعبهاردانشبررسیمیکند؛

فضای فیزیکی برخی مدارس بی روح است 

گلیمسیرجاندیگرجهانینیست
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مدیریت ترافیک از اولویت کاری مسئوالن است

نسیم امید: انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی در اسفند ماه امسال برگزار 
می شود. مباحث  سیاسی،گفتگوهای فعاالن جامعه، جلسات مختلف و تحلیل های منطقی 
در جهت باال بردن آگاهی افکار عمومی امری الزم شمرده می شود. در هر انتخاباتی سه 
قسمت عمده مشاهده می شود: رای دهندگان، نامزدهای انتخابات و رای گیرندگان یا 

مسئوالن مربوط.
1-مردم به عنوان رای دهندگان نقش بسیار مهم و سرنوشت سازی را در هر انتخاباتی 
دارند. اقشار مختلف جامعه اگر در انتخاب خود آینده جامعه را مدنظر قرار دهند و از 
منفعت شخصی چشم بپوشند آن جامعه به سمت شکوفایی خواهد رفت. ای رای دهنده 
محترمی که نگاه می کنی اگر فالن شخص انتخاب شود، می شود فالن مجوز را گرفت، 

فالن شرکت را ردیف کرد، فالن کار اقتصادی پردرآمد را ...



ها  نقش  عباسپور*:  مهدی 
و  هم  کنار  در  می تنند  هم  در 
که  می گیرند  رنگ  چنان  آن 
دیگر نارنجی، زرد، قرمز و سایر 
مفهوم  بی  تنهایی  به  ها  رنگ 
دل  بر  چنان  نقششان  و  است 
به  رو  بافندگانش  می نشیند که خیال می کنید 
رویتان نشسته اند. نامش گلیم سوزنی یا همان 
شیریکی پیچ است که شهرتی جهانی پیدا کرده 
کارشناسان  از  پروان  آقای  زیاد.  توصیفاتش  و 
حوزه گلیم در دانشکده شهید باهنر کرمان در 
این باره می گوید: بافت فرش و گلیم از حدود 
500 سال قبل در ایل های مختلف سیرجان از 
دوران  در  افشار همزمان  و  بچاقچی  ایل  جمله 
صفویه شروع شد که خود نشان از قدمت گلیم و 
فرش در سیرجان و روستاهای اطراف آن را دارد 
و دارستان نیز وجه تسمیه ای با گلیم دارد یعنی 
بوده است.  برپا  محلی که در آن دارهای گلیم 
فرش و گلیم در گذشته بیشتر برای زیرانداز و 
کفپوش استفاده می شد اما امروزه جنبه هنر و 
زیبایی نیز پیدا کرده که حتی به عنوان کاالیی 

لوکس در خانه ها استفاده می شود. 

و  شهرستان  در  هنر  این  اهمیت  به  توجه  با 
آن  بر  را  مسئوالن  دارستان  روستای  بخصوص 
که  دهند  انجام  آن  درباره ی  اقدامی  تا  داشت 
در اوایل دهه 50  مرکز صنایع دستی زیر نظر 
میراث فرهنگی راه اندازی شد و به گفته اهالی 
مربی  عنوان  به  شول  جیران  مرحومه  روستا 
گلیم  آموزش  و  بافت  به  مشغول  سال ها  مرکز 
گلیم  این  شد  باعث  که  بودند  هنرجویان  به 
شهرت پیدا کند و در سال های نه چندان دور 
نیز خانم عصمت زبردست و فاطمه آتشبرگ نیز 
از بافندگان قدیمی دارستان در نمایشگاه هایی 
و  داشتند  نیز حضور  آلمان  و  امارات  در کشور 
در آنجا در حضور مردم گلیم بافته که به گفته 
شده  آنها  شگفتی  و  حیرت  موجب  خودشان 
سال های  تا  داشت  ادامه  موضوع  این  بودند 
گذشته مسئوالن با توجه به اهمیت گلیم اقدام 
با حضور  که  کردند  آن  جهانی  و  ملی  ثبت  به 
سیرجان  گلیم   96 سال  دستی  صنایع  شورای 
جلب  خود  به  را  جهانی  ارزیابان  نظر  توانست 

کند.
گلیم  شدن  جهانی  سال  دو  از  پس  اکنون 
در  مهمی  و  زیرساختی  اقدامات  پیچ،  شیریکی 

مهم ترین  از  که  نگرفته  بافندگان صورت  حوزه 
پایین  قیمت  و  بافندگان  بیمه  آنها  مشکالت 
بافندگان  شده   باعث  متاسفانه  که  است  گلیم 
نداشته  کار  ادامه  به  رغبتی  گذشته  مثل  دیگر 

باشند. 
این  در  گلستان  بخشدار  زنداقطاعی،  مجید 
کم  و  مهم  اقدامات  گلیم  حوزه  در  گفت:  باره 
در  موارد  این  از  خیلی  که  شده  انجام  نظیری 
جهانی شدن گلیم تاثیر گذار بوده و  اخیرا  نیز 
اکثر  و  بخش  در  آوران  نظم  شرکت  همت  به 
کارگاه  دارستان  مرکزیت  با  بخش  روستاهای 
های متمرکزی جهت بافت، آموزش و رنگریزی 
و  نخ  می شود  باعث  که  شده  اندازی  راه   ... و 
اختیار  در  سهولت  با  و  کمتری  هزینه  با  ریس 
و  دهیار  آقایان خواجویی،  گیرد.  قرار  بافندگان 
رئیس شورای اسالمی دارستان نیز در این باره 
بخش  در  زیادی  های  هزینه  که  کردند  اعالم 
از  بعضی  در  و  شده  انجام  مدت  این  در  گلیم 
از  که  هستیم  مواجه  مشکالتی  با  حوزه ها 
مسئوالن شهرستان و استان تقاضا داریم توجه 
ویژه ای به دارستان دهکده جهانی گلیم داشته 
و در حوزه های مختلف تخصیص بودجه داشته 

باشند تا بتوانیم از این هنر بدرستی حمایت و 
نگهداری کنیم.

 اکنون کارهای زیادی بر روی زمین باقی مانده 
شود  نمی  دیده  پیگیری  برای  عزمی  که  است 
شهردار  نیا،  سروش  آقای  که  رود  می  توقع 
ایشان  به  گلیم  جهانی  شهر  لوح  که  سیرجان 
در  مستقیمی  مسئولیت  نوعی  به  و  شده  اهدا 
شهرستان  نماینده  همچنین  و  دارد  حوزه  این 
شورای  مجلس  در  که  البی  قدرت  به  توجه  با 
اسالمی داشته و سایر مسئوالن شهرستان ضمن 
اهمیت دادن بیش از پیش به این هنر از آقای 
سایر  و  کشور  فرهنگی  میراث  وزیر  مونسان، 
مسئوالن دعوت کرده تا  اقدامات و تصمیماتی 
گلیم  رفع مشکالت  و  بهبود وضعیت  در جهت 

اتخاذ شود.
 نکته آخر اینکه با توجه به مشغله زیاد مسئوالن 
در حوزه های کاری پیشنهاد می شود، مسئوالن 
یک  کنند  یکدیگر سعی  با  تعامل  با  شهرستان 
فرد توانمند را صرفا برای پیگیری امورات گلیم 
از جمله بحث آموزش و گسترش گلیم، تقویت 
از  مهم تر  و  گلیم  قیمت  افزایش  گلیم،  موزه 
ادارات  و  کنند  معرفی  و...  بافندگان  بیمه  همه 

شهرستان نیز موظف به همکاری با آن شوند که 
گلیم  اهمیت  و  نگیرد  اقدامات صورت  این  اگر 
در  گلیم  بافت  زمان  مرور  به  نکنیم   درک  را 
مناطق روستایی کمرنگ شده که متاسفانه کم 
و بیش شاهد آن هستیم شاید روزی بیاید که 
ثبت  قوانین  و  ارزیابان شورای جهانی  نیز  قبال 
جهانی اعالم کردند که در صورت فعال نبودن و 

نیاوردن امتیازهای الزم پس از چند سال جهانی 
شدن گلیم، اعالم می کنند که »گلیم سیرجان 
دیگر جهانی نیست« آیا مسئوالن در آن زمان 
حرفی برای گفتن در حوزه صنایع دستی و گلیم 

دارند؟

*فعال فرهنگی اجتماعی 

پچ پچ های انتخاباتی
نسیم امید: انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی 
در اسفند ماه امسال برگزار می شود. مباحث  سیاسی،گفتگوهای 
فعاالن جامعه، جلسات مختلف و تحلیل های منطقی در جهت 
افکار عمومی امری الزم شمرده می شود. در  باال بردن آگاهی 
هر انتخاباتی سه قسمت عمده مشاهده می شود: رای دهندگان، 

نامزدهای انتخابات و رای گیرندگان یا مسئوالن مربوط.
1-مردم به عنوان رای دهندگان نقش بسیار مهم و سرنوشت 
در  اگر  اقشار مختلف جامعه  دارند.  انتخاباتی  هر  در  را  سازی 
منفعت  از  و  دهند  قرار  مدنظر  را  جامعه  آینده  خود  انتخاب 
شخصی چشم بپوشند آن جامعه به سمت شکوفایی خواهد رفت. 
ای رای دهنده محترمی که نگاه می کنی اگر فالن شخص انتخاب 
شود، می شود فالن مجوز را گرفت، فالن شرکت را ردیف کرد، 
فالن کار اقتصادی پردرآمد را جفت و جور کرد، سند فالن زمین 
و ملک را به نام زد فالن پست و مقام را تصاحب شد و ... اینها 
ظلم به سایرین است و حق الناس است و خیر و برکتی برایت 
ندارد. از موارد فوق بعضی ها راه خودشان را می روند این چنین 
بوده و خواهد بود حداقل کسانی که اندک دلی برای شهرشان 
می سوزانند سعی کنند انتخاب درستی داشته باشند و از هر 

نامزدی حمایت نکنند. 
2- نامزد مجلس باید کسی باشد که درد جامعه و دین و دنیای 
مردم را داشته باشد. دغدغه پارتی بازیهای این شهر،  بدبختی 
های مردم،  اشتغال بدون تبعیض و رابطه و رفاه مردم را داشته 
باشد. عافیت طلبی برخی افراد تحصیل کرده، فرهیخته و دلسوز 
کار  سواد،  نظر  از  با صالحیت  افراد  نابخشودنی.  است  گناهی 
اجرایی، دین داری، مردم داری و دلسوزی باید آستین همت باال 
بزنند و در انتخابات نامزد شود تا شهروندان دستشان در انتخاب 

گزینه مناسب خالی نباشد.
3-مسئوالن شهرستان مرتبط با انتخابات از فرماندار گرفته تا 
از  باید به دور  شورای نگهبان و هیئت های اجرایی و نظارت 
حب و بغض جناحی و سیاسی سعی کنند در شهرستان رقابت 
سالم انجام شود و مردم قدرت انتخاب داشته باشند. فرماندار ویژه 
به عنوان عالی ترین مقام اجرایی شهرستان باید اقداماتی انجام 
دهد که شهروندان کوچکترین ظنی به عدم صحت و اعمال نفوذ 
در انتخابات نداشته باشند. اگر نماینده شورای نگهبان خودش 
را وارد طیف های سیاسی کند و برای او مهم باشد که حتما 
کسی انتخاب شود که مورد نظر آنهاست او دیگر در تایید یا رد 
صالحیت افراد، صالح نیست و باید خود به خود کنار گذاشته شود 
تا به طیفش برسد وگرنه حقی را ضایع کرده اند. اگر در مجموعه 
اداری شهرستان کسانی باشند که امکانات اداری دولتی را در 
جهت  موفقیت فردی  به کار گیرند او نیز به خطا رفته است و 

باید جلویش گرفته شود. 
در موقعیت فعلی اگر نخبه سوزی شود و حق افراد الیق ضایع 
به ریشه زده است  بدتر است چون تیشه  از هر خیانتی  شود 
و جامعه را از درون با مشکل مواجهه کرده است و این از هر 
چیزی بدتر است. اگر کسی به هر دلیل شهروندان این کشور را از 
حق مسلمشان محروم کنند به جامعه و نظام جمهوری اسالمی 
خیانت کرده است. به همین خاطر باید مناصب حساس افراد بلند 
نظر و بی نظر قرار گیرند تا حقی ناحق نشود و افراد الیق در جای 

خویش قرار گیرند.

یادداشت

گروه خبر: دهمین گردهمایی رزمندگان 
غواص   410 گردان  پیشکسوتان  و 
حضرت رسول )ص( با حضور امام جمعه، 
سرپرست فرمانداری ویژه، سردار حاج 
رزمندگان  از  جمعی  و  زنگنه  محمد 
از  گردان  این  شهدای  های  خانواده  و 
سیرجان،  اصفهان،  کرمان،  شهرهای 
رفسنجان و ... پنج شنبه هفته گذشته 

در سالن غدیر اداره ارشاد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه، در 
این گردهمایی سید محمود حسینی، امام 
جمعه با اشاره به آیه آخر سوره آل عمران 
اشاره  نکته  به 4  آیه  این  گفت: خداوند در 
می کند. نکته اول آن واژه »صابروا« است؛ صبر 
در برابر دشمن و استکبار که شهدا واال مقام به 
خوبی به این سفارش عمل کردند. و قطرات 
و  ریختند  اسالم  پای درخت  را  خون خود 
اقتدار و عزت امروز ما حاصل خون شهداست. 
وی افزود: خداوند در بخش دیگری از این آیه 
به »رابطوا« اشاره می کند که مربوط به ماست 
که بازماندگان جنگ هستیم و باید از مرزهای 
خوبی  به  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام 

حفاظت کنیم. در کنار آن بایستی از مرزهای 
فرهنگی  تهاجم  مورد  که  جوانان  فکری 
دشمن واقع شده به خوبی حفاظت کنیم. 
سفارش چهارم خداوند »تقوا« است، چراکه 
همه پیروزی ها و پیشرفت ها بر اثر تقوا است. 
نه تنها دنیا که در آخرت هم تاثیر گذار است.
سرپرست فرمانداری ویژه با اشاره به رشادت و 

جان فشانی های رزمندگان این گردان گفت: 
ماندگاری، رمز همه ی شهداست. قصد و عمل 
سید الشهدا )ع( یکی بود و این رمز ماندگاری 
سرور شهیدان است. شهدا و رزمندگان گردان 
410 هم با پیروی از امام خمینی )ره( در عصر 
حاضر از جوانی و نوجوانی خود که مهمترین 
دارایشان بود گذشتند. زیبایی های دنیا را رها 

کردند، به عمق دریای معنویت شنا کردند. 
رزمندگان  از  خود  که  محمودآبادی  محمد 
لشکر 410 غواص است، خاطر نشان کرد: 
توجه این رزمندگان از نفس خویش برگرفته 
شد و هدف اعالی آنها احیا ارزش ها و تفکر 
راحل  امام  تفکر  تا  آمدند  آنها  بود.  معنوی 
)ره( را عملیاتی کنند. این نوجوانان در سن 
14-15 سالگی آنقدر خودساخته و بر نفس 
خویش مسلط بودند که در مقابل خبرنگاران 
در زمان اسارت آیه قرآن تالوت می کردند. 
متعال  خداوند  که  بود  لدنی  علم  یک  این 
در یک برهه بر جوانان ما جاری کرد.  بچه 
از  را  دریا  های کویر که شاید در عمرشان 
نزدیک ندیده بودند دل اروند 70 کیلومتری 
را شکافتند، لباس غواص به تن کردند و خط 
دشمن را در هم شکستند.  اینک ما که از 
قافله پر سعادت شهدا جا مانده ایم بر خود 
فرض واجب می دانیم که رسالت شهدا را به 
گوش نسل سوم و چهارم برسانیم و بگوییم 
آنچه شهدا را به جایی رساند پست و مقام 
دنیا نبود بلکه عشق به خالق و هدف واالی 

انسانی بود.

صنعتی  و  معدنی  شرکت  مدیرعامل 
گل گهر از صدرنشینی این شرکت در 
آهن  سنگ  گندله  و  کنسانتره  تولید 
خبر  کشور  معدنی  شرکت های  بین 
میلیون   ۶.۷ شرکت  این  گفت:  و  داد 
تن کنسانتره و پنج میلیون تن گندله 
تولید   ۹۸ سال  ابتدای  ماه  پنج  در 

کرده است.
جمع  در  مالرحمان  جمشید  مهندس 
تولید  افزود:  شرکت  این  کارکنان 
ماه  پنج  در  کشور  آهن  سنگ  کنسانتره 
میلیون   19.7 از  بیش  به  امسال  ابتدای 
تن رسید که شرکت معدنی و صنعتی گل 
بیشترین  تن،   میلیون   6.7 تولید  با  گهر 
شرکت  این  است،  داشته  را   تولید  سهم 

گندله  تولید  در  سهم  باالترین  همچنین 
سنگ آهن را نیز در اختیار دارد. 

ماده  این  تولید  میزان  داشت:  اظهار  وی 
معدنی در کشور تا پایان مرداد ماه 139۸ 
فراتر رفت  از 19 میلیون و 752هزار تن 
که در این میان، گل گهر با رشد تولید 2 
درصدی صدرنشین تولید کنسانتره سنگ 
آهن شد. میزان کل تولید گل گهر از آغاز 
درصدی   4 رشد  شهریورماه  تا  فروردین 
داشته  قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت 

است.
این  اینکه طی  بیان  با  مدیرعامل گل گهر 
مدت تولید کنسانتره سنگ آهن چادرملو 
به 4 میلیون و 267 هزار تن و سنگ آهن 
گفت:  رسید  تن  میلیون   2.1 به  مرکزی 

با رشد 15درصدی  تولید چادرملو  میزان 
کاهش  مرکزی  آهن  سنگ  و  شد  همراه 
از  افزود:  وی  کرد.  تجربه  را  7درصدی 
سوی دیگر تولید گندله آهن نیز در مدت 
عبور  تن  میلیون   17.6 از  بررسی  مورد 
کرد، در این بخش نیز گل گهر پیشتاز بود 
و اندکی بیش از 5 میلیون تن گندله تولید 

کرده است.
مبارکه  فوالد  شرکت  گل گهر،  از  پس 
فوالد  تن،  میلیون   3 از  بیش  تولید  با 
خوزستان با تولید 2 میلیون و 696 هزار 
تن، میدکو با تولید 2 میلیون و 410 هزار 
تن و چادرملو با 1.7 میلیون تن به ترتیب 
بیشترین سهم در تولید این ماده معدنی 

را داشته اند.

 نسیـم امیدخبـر2

دردهمینگردهماییرزمندگانگردانغواصمطرحشد:

گذشتن از تعلقات دنیوی، رمز پیوستن شهدا به خدا بود
محمودآبادی،سرپرستفرمانداریویژه
درشورایآموزشوپرورشمطرحکرد:

مدارس دولتی
از دانش آموزان مستحق شهریه نگیرند

گروه خبر: در آستانه بازگشایی مدارس جلسه شورای آموزش و 
پرورش شهرستان سیرجان با حضور سرپرست فرمانداری ویژه 
سیرجان و اعضای این شورا در محل سالن جلسات آموزش و 

پرورش برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه، در این جلسه اقدامات انجام 
شده در راستای مصوبات جلسه قبل، افتتاح چند پروژه آموزشی و استخر 
دانش آموزان، بازگشایی مدارس، آماده سازی فضاهای آموزشی و امکانات 
مورد نیاز برای سال تحصیلی جدید مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

اکبر محیاپور، مدیر آموزش و پرورش با ارائه گزارشی از اقدامات انجام 
شده برای بازگشایی مدارس گفت: بیش از  هزار و 700 معلم در 2600 
کالس درس در سطح شهرستان از ابتدای سال تحصیلی جدید پذیرای 

بیش از 63 هزار و ۸00 دانش آموز در مقاطع مختلف خواهند بود.
سرپرست فرمانداری ویژه نیز در بخشی از سخنان خود از ادارات، دستگاه 
های اجرایی، شوراها، دهیاران و دیگر نهادها خواست شرایط مناسب را 
برای تحصیل دانش آموزان قبل از شروع سال تحصیلی جدید فراهم 

کنند تا دانش آموزان بتوانند در فضایی مناسب به کسب علم بپردازند.
محمودآبادی تاکید کرد: از آنجایی که باید فرصت تحصیل برای همه 
فرزندان این مرز و بوم فراهم شود مدارس موظفند از دانش آموزانی 
که مشکل مالی دارند، شهریه اجباری دریافت نکرده و نسبت به ثبت 
نام آنان اقدام نمایند، اولیاء می توانند به اختیار خود کمک به مدرسه 

داشته باشند.

حضور فرماندهي انتظامي سیرجان در 
سامانه1۹۷ 

فرمانده انتظامي سیرجان با حضور در دفتر نظارت همگاني 1۹۷ 
از نزدیك به مسائل و مشکالت مردم در حوزه انتظامي در هفته 

گذشته رسیدگي کرد. 
برابر برنامه روز شمار و با اطالع رساني قبلي که در سطح شهرستان انجام 
شده بود مالقات چهره به چهره و حضوري مردم با فرماندهي و معاون 
وظیفه عمومی در محل دفتر معاون وظیفه عمومی شهرستان انجام شد. 
در این نشست تعدادي از شهروندان به صورت حضوري به محل برگزاري 
جلسه مراجعه و مشکالت انتظامي خود را مطرح که مشکالت نامبردگان 

در محل رفع شد.

گلیمسیرجاندیگرجهانینیست

مهندسمالرحمان،مدیرعاملگلگهر:

گل گهر در تولید گندله و کنسانتره صدرنشین کشور شد

شنبه 30 شهریور 1398، شماره 201 ، سال پنجم

عکس:محمدشول



جـامعه 3فـرهنگ نسیـم امید

از محیط خانواده، مدرسه  گروه جامعه: پس 
استعدادیابی  و  پرورش  در  مهمی  بسیار  نقش 
بیشتر  دانش آموز  زیرا  دارد  عهده  بر  کودکان 
اوقات زنده و فعال خود را در مدرسه می گذراند. 
فضاي فیزیکی مناسب، از عوامل مهم و موثر در 
بهبود و باال بردن کیفیت آموزشی و یادگیري 
دانش آموزان است و یکي از مقوله هاي مهم در 
پرورش خالقیت آنها به حساب مي آید. بهبود 
فضاهاي فیزیکي مدارس می تواند در یادگیري 
دانش آموز و انگیزه او تاثیر گذار باشد. فضای 
دیوارها،  مناسب  آمیزی  رنگ  درخت،  و  سبز 
وسایل ورزشی مناسب، نوسازی کتابخانه ها و 
درگیر کردن والدین جهت همکاری با مدرسه 
در ایجاد فضای مطلوب مدرسه از نکات مهم در 
ایجاد فضای روحی مناسب دانش آموزان است.  
»نسیم امید« از چند مدرسه بدون ذکر نام که 
داشتند  فیزیکی  فضای  در  مشکالت  برخی 
گزارشی تهیه کرده که در پی می آید و به معنای 
شهرستان  مدارس  همه  در  کمبود  و  نواقص 

نیست.

 یك درخت در حیاط مدرسه نیست
 از در برخی مدرسه که وارد حیاط می شوی نگاهت 
به محیطی خشک و بی روح می افتد که حتی یک 

درخت هم ندارد و سایه ای برای نشستن نیست. 
رضا یکی از دانش آموزان هنرستانی می گوید: حیاط 
مدرسه می تواند محیطی دلپذیر برای مطالعه باشد 
اما هر سال شاهد خشک شدن درختان در فضای 
حیاط مدرسه هستیم در حالی که مدیران می توانند با 
مشارکت دانش آموزان فضای مناسبی در حیاط مدارس 
ایجاد کنند. او در ادامه می گوید: االن که فصل تابستان 
است اما حیاط مدرسه ما در طول سال تحصیلی بیشتر 
شبیه بیابان است و فضای مرده و بی روحش حس و 

حال درس خواندن را از بچه ها می گیرد.
 خبری از نظافت توالت ها نیست

فرهاد که دانش آموز سال آخر متوسطه است با گالیه 
از سرویس های بهداشتی مدرسه می گوید: سرایدار 
مدرسه فقط اول سال یک نظافت می کند دیگر خبری 
از نظافت توالت ها نیست و آدم خجالت می کشد توالت 

برود و آب سرد کنی نیز برای نوشیدن آب خنک وجود 
ندارد. وی افزود مدیر مدرسه نیز بی تفاوت است و 
بازدیدی از سرویس ها انجام نمی شود و باعث آسیب 

به ما می شود.
حسین پدر یکی از والدین دانش آموزی که برای 
کارهای نهایی ثبت نام فرزندش آمده بود، دراین باره 
می گوید: این مدرسه یک خانه بوده است حیاط مدرسه 
خیلی کوچک است. زنگ های تفریح جا برای بازی 
بچه ها نیست. همچنین نبود یک درخت در مدرسه 
خودش باعث می شود که بچه ها زنگ تفریح در کالس 
بمانند و در حیاط مدرسه نیایند. در حیاط مدرسه چند 
نیمکت برای نشستن بچه ها بیش تر نیست حاال شما 
تعداد دانش آموزان را در نظر بگیرید حتی جا برای 
نشستن در فضای باز حیاط مدرسه را ندارند. در بعضی 
موارد کالس یا سالنی به سالن ورزش اختصاص داده 
می شود که بچه ها باید از مدرسه بیرون بروند ورزش در 
فضای باز که بچه ها امکان تحرک بیشتری داشته باشند 
برای بچه ها مفیدتر است و خروج بچه ها از مدرسه 

می تواند برای آن ها خطرساز باشد.

 انگیزه در دانش آموز با فضای فیزیکی جذاب 
فاطمه محمودآبادی، روانشناس و کسی در مدارس 
مشاوره انجام می دهد، دراین باره گفت: عوامل مختلفی 
در یادگیری دانش آموزان اثر دارند از جمله این عوامل 
می توان توجه، عالقه یا انگیزه و ... اشاره کرد. فضای 
فیزیکی مدرسه اگر شاد، جذاب همراه با تجهیزات و 
امکانات مناسب هر گروه سنی باشد می تواند برای 
دانش آموزان ایجاد عالقه و انگیزه کند و گاه اگر این فضا 
نامناسب باشد عالقه و اشتیاق دانش آموزان را تحت 

تاثیر قرار می دهد.
 به گفته وی فضای فیزیکی شامل: صدا، نور، رنگ، 
کتابخانه،  درخت(،  گیاه  و  باغچه)گل  بازی،  محل 
نمازخانه و آزمایشگاه که اگر هر کدام از این عوامل 
مناسب با سن دانش آموزان آن گروه سنی و محتوای 
آموزشی طراحی نشده باشند می توانند مخل توجه 
و انگیزه دانش آموزان باشند. به طور مثال: صداهای 
مزاحم در کالس های درس به علت مجاورت مدرسه با 
فضاهای شغلی و اقتصادی مختلف همچنین نور ناکافی 
در کالس می تواند توجه دانش آموزان به درس را به 
عنوان اولین علل یادگیری تحت تاثیر قرار دهد مدرسه 
باید زمین بازی داشته باشد تا دانش آموزان بتوانند با 
بازی آمادگی مناسب برای حضور در کالس و نشاط 
کافی خستگی شان رفع شود و این بازی در فضای 
فیزیکی مناسب امکان پذیر است نه در یک مدرسه 
مزاحم حرکت عادی  دانش آموزان  قدیمی که  خانه 

یکدیگر شوند.

این روانشناس با بیان اینکه فضای سبز در مدارس 
به خصوص داشتن حیاطی با چند درخت معدود برای 
ایجاد نشاط بین دانش آموزان و احساس سرزندگی 
خیلی موثر است.، افزود: کتابخانه مناسب، نمازخانه 
تمیز و آرام، آزمایشگاه مجهز به وسایل آزمایشگاهی 

و همچنین پاکیزگی حیاط مدرسه از جمله سرویس 
های بهداشتی و کالس های آموزشی از عوامل خیلی 
مهمی هستند که به ویژه برای دانش آموزان با انگیزه 
پایین در یادگیری و حساس می تواند ایجاد عالقه کند.
محمودآبادی معتقد است که گاهی مدرسه بدون 
امکانات فیزیکی مناسب دانش آموز را ابتدا از فضای 
مدرسه و سپس از محتوای آموزشی دل زده می کند 
و این امر افت تحصیلی و افسردگی را به دنبال دارد 
مدیران مدارس باید غیر از اهمیتی که به محتوای 
آموزشی می دهند فضای فیزیکی مناسبی برای مدرسه 
شان در نظر بگیرند این فضای مناسب هم باعث جذب 
دانش آموز می شود هم کیفیت آموزشی و یادگیری را 

تحت تاثیر قرار می دهد.

را  موارد  این  مدارس  نوسازی  سازمان   

برعهده دارد 
فضای  درباره  پرورش شهرستان  و  آموزش  مدیر 
نظر  از  مواردی که  مناسب مدارس گفت:  فیزیکی 
زیر ساختی مشکل نداشته است را انجام داده ایم اما 
روبه رو  آن  با  االن  که  مشکل  درختکاری  بحث  در 
هستیم بحث آبیاری آنها است و اگر بخواهیم مدارس 
که حیاط بزرگ دارند درختکاری کنیم باید از آب 
آشامیدنی استفاده شود. محیاپور ادامه داد: مدتی قبل 
در یکی از مدارس ساخت و ساز داشتیم که اداره آب 
شهرستان به دلیل استفاده زیاد آب پیمانکار ما را 
جریمه کرد و این موضوع مهمی است که باید در نظر 
بگیریم گاها حیاط برخی مدارس ما بزرگ است و با 
کاشت درخت با مشکل آبیاری روبه رو می شویم و در 
بحث رنگ آمیزی سازمان نوسازی مدارس کاتالوگ 
دارد و با توجه به مقطع تحصیلی رنگ آمیزی انجام 

می شود. 
محیاپور در ادامه افزود: سازمان نوسازی مدارس 
سال   15 در  که  دارد  برعهده  را  موارد  گونه  این 
اخیر مدارسی که تازه ساخته شده اند تمام مسائل 
در آن ها رعایت شده است. مدیر آموزش و پرورش 
شهرستان در ادامه به مدارس غیرانتفاعی پرداخت 
و گفت: برخی مدارس غیرانتفاعی به دلیل کوچک 
بودن حیاط مدرسه، برای زمین ورزشی خط کشی 
شده است و جایی برای کاشت درخت و فضای سبز 

وجود ندارد.

»نسیمامید«درشروعبهاردانشبررسیمیکند؛

فضای فیزیکی برخی مدارس بی روح است 
ازعواملموثردرباالبردنکیفیتآموزشیدانشآموزاناست

برخی  روانشناس:  محمودآبادی،  فاطمه 
مدرس بدون امکانات فیزیکی مناسب، ابتدا 
از  سپس  و  مدرسه  فضای  از  را  دانش آموز 
امر  این  و  محتوای آموزشی دل زده می کند 

افت تحصیلی و افسردگی را به دنبال دارد.

اکبر محیاپور، مدیر آموزش وپرورش: سازمان 
موارد)فضای  گونه  این  مدارس  نوسازی 
در 15  که  دارد  برعهده  را  مناسب(  فیزیکی 
سال اخیر مدارسی که تازه ساخته شده اند 

تمام مسائل در آن ها رعایت شده است. 

خبــر

خدامی،نائبرئیسشورایشهرخبرداد:
اعضای کمیسیون های شورای شهر 

مشخص شدند
گروه خبر: اعضای کمیسیون های داخلی شورای شهر 
و نمایندگان شورا در سازمان ها شهرداری هفته گذشته 

مشخص شدند.
نایب  به گزارش روابط عمومی شورای شهر حسن خدامی، 
طاهره  خانم  گفت:  خبر  این  اعالم  با  شهر  شورای  رئیس 
جهانشاهی، آقایان ابوذر زینلی و امین صادقی به عنوان اعضای 
آقایان  و خدمات شهری؛  بهداشت، محیط زیست  کمیسیون 
امین صادقی و  ابوذر زینلی، محمد عسکری،  حسن خدامی، 
بودجه شورای  و  برنامه  اعضای کمیسیون  طاهره جهانشاهی 
امین  و  خواجویی  اسماعیل  محمد  عسکری،  محمد  شهر؛ 

صادقی به عنوان اعضای کمیسیون عمران انتخاب شدند.
همچنین ترکیب کمیسیون فرهنگی، ورزشی و اجتماعی هم 
با حضور ابوذر زینلی، حسن خدامی، محمد عسکری، مصطفی 
اسفندیارپور و طاهره جهانشاهی کامل شد و محمد اسماعیل 
خواجویی، مصطفی اسفندیارپور، ابوذر زینلی، حسن خدامی و 
طاهره جهانشاهی به عنوان اعضای کمیسیون امالک و حقوقی 
انتخاب شدند. اعضای کمیسیون نظارت مصطفی اسفندیارپور، 

محمد اسماعیل خواجویی و محمد عسکری انتخاب شدند.
در کمیسیون های خارجی شورا، محمد اسماعیل خواجویی 
در کمیسیون ماده 77 و کمیسیون بند 20 ماده 55 حضور 
خواهد داشت و خانم جهانشاهی و ابوذر زینلی در کمیسیون 
در  زینلی  ابوذر  شدند.  انتخاب  نظر  تجدید  و   100 ماده 
در  عسکری  محمد  و  خدامی  حسن  و  تحویل  کمیسیون 
کمیسیون معامالت حضور پیدا می کنند و در کمیسیون ماد 

7 هم مصطفی اسفندیار پور نظارت می کند.
در  شهر  اسالمی  شورای  نماینده  عنوان  به  عسکری  محمد 
خدامی  حسن  شهری،  فضاهای  بازآفرینی  و  عمران  سازمان 
طاهره  پسماند،  مدیریت  سازمان  در  شورا  نماینده  عنوان  به 
منظر  سیما  سازمان  در  شورا  نماینده  عنوان  به  جهانشاهی 
شورا  نماینده  عنوان  به  زینلی  ابوذر  شهری،  سبز  فضای  و 
به  زینلی  ابوذر  و  ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  در 
عنوان نماینده شورا در سازمان مدیریت آرامستانها، مصطفی 
اسفندیار پور به عنوان نماینده شورا در سازمان مشاغل شهری 
و فرآوردهای کشاورزی، محمد اسماعیل خواجویی به عنوان 
امین  و  مسافر  و  بار  نقل  و  حمل  سازمان  در  شورا  نماینده 
ورزشی  فرهنگی  باشگاه  در  شورا  نماینده  عنوان  به  صادقی 

شهرداری انتخاب شدند.

شنبه 30 شهریور 1398، شماره 201 ، سال پنجم
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قهرمان دیروز، حامی امروز ووشو   

باره  این  در  شهرستان  ووشو  هیات  دبیر  ورزش:  گروه 
پورمعصومی که خودش روزی در  امین  بیان کرد: محمد 
این رشته صاحب و گردن آویز مدال طال بود امروز حامی 

ورزشکاران و قهرمانان این رشته ورزشی شد. 
جواد غضنفرپور در ادامه افزود: در اوایل دهه هشتاد در ابتدای 
راه اندازی ووشو سیرجان وی برای حضور و شرکت ورزشکاران و 
قهرمانان رشته ووشو که در بین اقشار مختلف مردم و مسئوالن 
سیرجان هنوز جای برای خود باز نکرده بود به این در و آن در می 
زدیم تا بتوانیم هزینه ایاب و ذهاب و اعزام کسانی که در باشگاه 
فعالیت می کردند که تعدادشان هم کم نبود و محل سکونتشان 
پرداخت شهریه  توان  بعضا  و  بود  هم در  مناطق حاشیه شهر 

باشگاه را نیز نداشتند را تامین کنیم.
به گفته وی امیدواریم روزی شاهد حمایت همه جانبه از قهرمانان 
و زحمت کشان ورزشکار باشیم و با تشکر از حمایت و پشتیبانی 
پهلوان ارزنده شهرمان از ورزشکاران و عالقمندان به رشته ووشو و 
امیدوارم که بقیه خیرین و حامیان ورزش شهرمان نیز این چنین 
در راستای کمک به سایر هیات ها و ورزشکاران شهرمان گام های 
مفید و موثری بردارند تا انشاا... بتوانیم جوانانی سالم و شایسته 
در جهت راستای اهداف شکوهمند انقالب اسالمی تربیت کنیم. 
گفتنی است باشگاه  هنر رزمی ووشو در  بخش های ساندا و تالو 
با مربی گری  جواد غضنفرپور و محمد حسین پیوستی به نشانی 
سیرجان شهرک رزمندگان انتهای خیابان جنت در سوله سبز 
خانه ی ووشو پذیرای رایگان، نوجوانان و جوانان همشهری است. 
گفتنی لباس ورزشی مراجعه کنندگان پس از تایید مربی از طرف 

محمدامین پورمعصومی تهیه می شود. 
بخش آی.سی.یو نوزادان

راه اندازی می شود
با  بهداشت در دیدار  وبدا، معاون درمان وزیر  به گزارش 
رئیس و معاونین توسعه و درمان دانشکده علوم پزشکی 
سیرجان، تجهیزات الزم برای راه اندازی بخش آی.سی.یو 
نوزادان NICU را اختصاص داد تا بخش مذکور به زودی در 

بیمارستات امام رضا)ع( راه اندازی شود.
جذب پزشکان متخصص در رشته های مختلف برای شهرستان، 
برای  اعتبار  بیمارستان، جذب  دیالیز  بخش  تجهیزات  پیگیری 
تجهیزات  پیگیری  نماز،  بلوار  کلینیک  پروژه ساختمان  تکمیل 
از جمله مواردی  رادیوتراپی در سیرجان  راه اندازی بخش  برای 
بود که در دیدار رئیس و معاونین توسعه و درمان دانشکده علوم 
پزشکی سیرجان با دکتر جان بابایی معاون وزیر بهداشت محقق 

شد.

خبــر

آگهی تحدید حدود اختصاصی: نظر به اینکه ششدانگ قنات واراضی دارای پالک 4357 اصلی واقع در اراضی حسین آباد 
جدید احداث بخش 36 کرمان مورد تقاضای ورثه دکتر خواجه حسین خواجه کریم الدینی نیاز به تحدید حدود دارد اعمال 
تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسر نمیباشد لذا حسب درخواست مورخه 98/6/25 ورثه مالک بدینوسیله آگهی 
تحدید حدود آن باستناد تبصره 5 قانون مزبور منتشر و عملیات تحدیدی آن از ساعت 9 صبح روز سه شنبه 98/7/23 
در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به مالک )مالکین( امالک مجاور رقبه مزبور اخطار میگردد که در موعد مقرر در این 
اعالم در محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی بر 
حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر طبق ماده 20 قانون حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی اعتراض خود را کتباً به این اداره اعالم تا به دادگاه صالحه ارسال گردد. بدیهی است پس از گذشت مهلت 
یاد شده هیچ گونه ادعایی مسموع نخواهد بود. تاریخ انتشار: شنبه 98/6/30 - محمد آرمانپور- رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک شهرستان سیرجان
***********************************

آگهی فقدان سند مالکیت: خانم بتول احتشامی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 45 سیرجان مدعی 
است که سند مالکیت ششدانگ پالک 7023 فرعی از 2312 اصلی واقع در بخش 35 کرمان بنام خانم بتول احتشامی 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: 1398/6/30 – محمد 

آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
***********************************

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول: احتراماً نظر به اینکه در پرونده  کالسه 980541  بایگانی اجرای احکام شوراها 
براساس صدور اجراییه محکوم علیه مسیب آفرین محکوم به پرداخت نفقه همسر و فرزندان در حق محکوم له زینب 
پورفریدونی گردیده که مشخصات ملک ششدانگ منزل مسکونی در روستای نصرت آباد با پروانه ساختمانی به شماره 
402 با عرصه ملکی به مساحت 252 متر مربع به صورت ویالیی و اعیانی به میزان 120 متر مربع با فرش سرامیک فاقد 
کابینت نما خارجی سنگ درب تمام فلز سازه همکف نیمه فلزی می باشد که محکوم له تقاضای فروش فوق را از طریق 
اجرای احکام شوراها نموده اند که توسط کارشناس رسمی دادگستری بازدیدو پالک فوق واقع است در روستای نصرت 
آباد خیابان شهید محمود افشار می باشد که به مبلغ 2/420/000/000 ریال ارزیابی و تعیین قیمت گردیده و مال معرفی 
شده در روز سه شنبه به تاریخ 1398/7/16 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 حداکثر تا 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 1398/7/16 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 میگردد. مدیر دفتر اجرای احکام شوراهای حل 

اختالف سیرجان - عباسلو

سوبله،  و  دوبله  کردن  پارک  شهر:  گروه 
بین  در  رانندگی  عدم  قرمز،  چراغ  از  عبور 
پیاده،  عابر  خطوط  روی  بر  توقف  خطوط، 
توجهی  بی  و  تقدم  حق  نکردن  رعایت 
از  بخشی  رانندگی  و  راهنمایی  عالئم  به 
رانندگان  از  بسیاری  در  غلط  رفتارهای 
سطح شهر است که در این راستا مسئوالن 
یا  و  زیرساخت  ایجاد  به  تنها  نباید  امر 
باید  بلکه  کنند،  اکتفا  جرایم  مبلغ  افزایش 
رانندگی  صحیح  فرهنگ  کردن  نهادینه  به 
توجه  نیز  قانون  به  احترام گزاری  و فرهنگ 
داشته باشند. اینکه بخش عمده ترافیك به 
مقررات  نکردن  رعایت  و  دوبله  پارک  خاطر 
به  توجهي  بي  باشد  رانندگي  و  راهنمایي 
حقوق شهروندي است و از سوي دیگر ایجاد 
نقاط  در  خدماتي  یا  درماني  متعدد  مراکز 
مضاعف  را  مشکالت  این  شهر  پرترافیك 

کرده است.
 هرج و مرج در رانندگی

های  خیابان  به  شب  اولیه  ساعات  در  اگر 
اصلی شهر  بروید متوجه ترافیک و مشکالت آن 
می شوید. خیابان 17 شهریور که جزو شلوغ ترین 
و مهم ترین خیابان های شهر هست که متاسفانه 
به  ترافیک سنگین و هرج و مرج است که  دچار 
گفته کاسبان این خیابان وضعیت پارک در کنار 
خیابان خیلی بد است مردم رعایت نمی کنند که 
می  دوبل  پارک  ها  شب  خصوص  به  و  همیشه 

کنند و باعث ترافیک زیاد شده است.
روز خوبی  دیگر شهر هم حال  خیابان های 
یک  وجود  با  سعیدی  ا...  آیت  خیابان  ندارند، 
و  دارد  ترافیک  مشکل  هم  هنوز  بودن  طرفه 
با توجه به اینکه اینجا اکثر مغازه ها فروشگاه 
و  شود  می  شلوغ  زیاد  هستند  عمده  های 
وجود  اینجا  ترافیک  پر  مسائل  از  دیگر  یکی 
کارمندان  برای  پارکینگ  است که حتی  بانک 
خودش ندارد. یکی از دیگر از شهروندان گفت: 

چهارراه موحدی، بار ترافیکی زیاد است به دلیل 
پارک  دوبل  داروخانه  جلوی  در  رانندگان  اینکه 
این  در  ترافیک  ترین  بیش  همیشه  و  کنند  می 
محدوده است اگر راهنمایی رانندگی یک نیرو در 

کنترل  را  ترافیک  بتواند  شاید  بگذارد  محل  این 
کند.

 اعمال قانون به تنهایی جوابگو نیست

رئیس پلیس راهور شهرستان در این باره بیان 
و  است  فرهنگی  موضوع  یک  ترافیک  بحث  کرد: 
دارد  را  ترافیک  فرهنگ  اداره  یک  راهور  پلیس 
ها  آموزش  سال  طول  در  مربوطه  کارشناس  که 
تاکسیرانی  سازمان  ها  اداره  رانندگان  به  را  الزم 
فصل  شروع  با  همچنین  دهد  می  اتوبوسرانی   و 
مدارس هر هفته چهار مدرسه شهر را آموزش می 

دهند. 
بیان کرد: در  ادامه  سرهنگ حسن ساالری در 
بحث پارک دوبل رسانه ها می توانند به کمک ما 
آموزش های الزم  و  ترافیکی  پیام های  یا  بیایند 
فرهنگسازی را انجام بدهند. وی در ادامه افزود: 
در بحث نظارتی درتقاطع ها دوربین ها هستند 
و از نیروی فردی ما نمی توانیم در تمام خیابان 

ها نیرو داشته باشیم.
ها  خیابان  ما  داد:  ادامه  راهور  پلیس  رئیس 
با  هایی  خیابان  کردیم  تقسیم  دسته  دو  به  را 
سعیدی  ا...  آیت  نصیری،   امام،  مثل  اهمیت 
بر سر چهارراه  و  دارند  ماموران همیشه حضور 
ادامه  وی  کنند.  می  ثبت  را  تخلفات  ها  دوربین 
ما  و  نیست  جوابگو  تنهایی  به  قانون  اعمال  داد: 
خواهشی  و  کنیم  درست  را  موضوع  اصل  باید 
که از مردم داریم خودشان رعایت کنند و اگر با 

موردی روبرو شدند تذکر بدهند.

 نهادینه کردن فرهنگ مدیریت ترافیك 
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر در این 
باره بیان کرد: باید رفتارهایی زمینه سازی شود 
که تبدیل به فرهنگ غالب در جامعه شده و به 
تبع آن برخی مشکالت و آسیب های اجتماعی 
که متاثر از فضای فرهنگی حاکم بر جامعه است 
کاهش یابد و در بحث ترافیک در دو کمیسیون 
جلسات  در  شهر  شورای  فرهنگی  و  عمران 
مختلف مطرح شده است و برای حل این مشکل 

راهکارهای مختلفی ارائه و بررسی شده است. 
وی در ادامه افزود: در حوزه ترافیک در سال 
های گذشته شبکه حمل و نقل عمومی و سایر 
این موارد توسعه پیدا کرده اما از معضل ترافیک 
در  عمومی  فرهنگ  و  است  نشده  کم  چیزی 
و  شخصی  خودروهای  از  کمتر  استفاده  زمینه 
ناوگان حمل و نقل عمومی  استفاده از خدمات 
رفتارهایی  باید  و  شود  نهادینه  مردم  بین  در 
غالب  فرهنگ  به  تبدیل  که  شود  سازی  زمینه 
و  برخی مشکالت  تبع آن  به  و  در جامعه شده 
آسیب های اجتماعی که متاثر از فضای فرهنگی 

حاکم بر جامعه است کاهش یابد.
در  کرد:  نشان  خاطر  ادامه  در  زینلی  ابوذر 
اصالح  مثل  فنی  بحث  به  عمران  کمیسیون 
ساختار فنی و مشکالت این قبیل بحث شد و در 
کارهای  و  ریزی شد  برنامه  آن  برای حل  پایان 
مثل سرعت کاه ها جلو درب مدارس و... انجام 
شورای  فرهنگی  کمیسیون  در  همچنین  شد. 
جلساتی  موضوع  این  اهمیت  به  توجه  با  شهر 
کردیم  بررسی  را  فرهنگی  مسائل  و  شد  برگزار 
سازی  فرهنگی  برای  بروشورهای  و  بنرها  که 
سطح  در  ترافیک  مدیریت  برای 
پایان  در  وی  شود.  انجام  شهر 
بیان داشت: اما از زمانی که هیات 
رئیسه جدید شورای شهر تشکیل 
موضوع  به  کمیسیون  در  شد 
که  است  نشده  پرداخته  ترافیک 
چی  جدید  برنامه ها  کنم  اعالم 

هست.

گزارشیازمشکالتترافیکیخودروهادرمعابرسطحشهر؛

مدیریت ترافیک از اولویت کاری مسئوالن است
بخشعمدهترافیكبهخاطرپاركدوبلهاست

ابوذر زینلی، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر: در حوزه 
ترافیك در سال های گذشته شبکه حمل و نقل عمومی و سایر 
این موارد توسعه پیدا کرده اما از معضل ترافیك چیزی کم 
از خودروهای  استفاده کمتر  و فرهنگ عمومی  نشده است 
شخصی و استفاده از خدمات ناوگان حمل و نقل عمومی در 

بین مردم نهادینه شود.

سرهنگ ساالری، رئیس پلیس راهور: اعمال قانون به 
تنهایی جوابگو نیست و ما باید اصل موضوع را درست 
کنیم و خواهشی که از مردم داریم خودشان رعایت 

کنند و اگر با موردی روبرو شدند تذکر بدهند.
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رئیسپلیسراهورشهرستان:
ثبت نام رانندگان سرویس مدارس 

در سامانه سپند 
نسیم امید: رئیس پلیس راهور شهرستان سیرجان در 
خصوص سامانه پایش ناوگان دانش آموزی)سپند( گفت: 
غیرمجاز سرویس  فعالیت  این حوزه  از مشکالت  یکی 
مدارس است که گا ها منجر به حوادث ناگواری می شود 
از اینرو با طراحی و اجرای سامانه سپند و همچنین نصب 
اپلیکشن سپند بر روی موبایل والدین و رانندگان و رصد 
حداقل  به  ناگوار  حوادث  مدارس،  سرویس های  دقیق 

ممکن می رسد.
حمل  خدمات  ارائه  در  رویه  وحدت  ایجاد  ساالری  سرهنگ 
و نقل دانش آموزان، افزایش امنیت و ایمنی دانش آموزان و 
آسودگی خاطر والدین، هویت سازی در ناوگان حمل و نقل 
دانش آموزان و بهره گیری از خدمات نرم افزاری تلفن همراه 
برای رصد سفر دانش آموزی را از جمله مزایای سامانه سپند 
برشمرد، گفت: هم آموزش و پرورش و هم اولیا از طریق سامانه 
به  و  انجام می دهند  را  نظارت  از  بخشی  اپلیکیشن سپند،  و 
سرویس های  بکارگیري  می شود،  نظارت  هم  میدانی  صورت 
مدارس تحت عنوان آزادبر که در این سامانه ثبت نام نکرده 
و مورد تایید سازمان حمل و نقل و تاکسیرانی نباشند ممنوع 

خواهد بود.
همچنین وی اضافه کرد: رانندگان سرویس مدارس می توانند 

برای ثبت نام سامانه سپند به کافی نت ها مراجعه کنند.

دستگیری سارقان پسته
فرمانده انتظامی سیرجان از دستگیری 5 سارق و کشف 
این  در  پلیسی  عملیات  دو  طی  پسته  کیلوگرم   400

شهرستان خبر داد.
محمدرضا ایران نژاد اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی 
این  زیدآباد  بخش  روستاهای  از  یکی  در  پسته  سرقت  بر 
یا سارقان  و دستگیری سارقان  شهرستان، موضوع شناسایی 
این  انتظامی  ماموران  کار  دستور  در  ویژه  به صورت  احتمالی 
شهرستان قرار گرفت. وی بیان کرد: ماموران کالنتری زیدآباد 
پس از بررسی زمان و مکان وقوع سرقت و اشراف اطالعاتی، 
دو سارق را در این زمینه شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی 
در عملیاتی غافلگیرانه آنها را دستگیر و از مخفیگاهشان مقدار 
200 کیلوگرم پسته کشف و در این رابطه یک دستگاه پراید 

توقیف شد.
فرمانده انتظامی سیرجان عنوان کرد: در عملیاتی دیگر ماموران 
ملک آباد  روستای  در  را  پسته  سارق  نفر  سه  آگاهی  پلیس 
دستگیر و و از مخفیگاه آنان 200 کیلوگرم پسته کشف شد. 
ایران نژاد رزش پسته های سرقتی را 700 میلیون ریال اعالم 
مقدماتی  پرونده  تشکیل  از  پس  متهمان  کرد:  خاطرنشان  و 

به منظور سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرماندهانتظامیشهرستانسیرجان:
اجراي طرح تامین نظم و امنیت

ویژه بازگشایي مدارس 
اجراي  از  سیرجان  انتظامي  فرمانده  امید:  نسیم 
تمهیدات ویژه پلیس در راستاي تامین نظم و امنیت 
همزمان با بازگشایي مدارس در سال جاري خبر داد. 

سرهنگ  محمدرضا ایران نژاد با اشاره به بازگشایي مدارس و 
اجراي طرح مدارس از سوي پلیس اظهار داشت: تامین نظم 
و امنیت مدارس با جدیت دنبال شده و جلسات هماهنگي 
متعدد و تمهیدات ویژه اي در خصوص نظم و امنیت مدارس 
و حجم عبور و مرور در زمان بازگشایي و تعطیلي مدارس 

اندیشیده شده است. 
فرمانده انتظامي سیرجان در ادامه با اشاره به برخورد جدي 
پلیس با مزاحمان خیاباني عنوان داشت: تیم هاي انتظامي 
پلیس در زمان بازگشایي و تعطیلي مدارس فعال هستند و 
در برقراري نظم و امنیت معابر اطراف مدارس نظارت دارند 

و این روند تا پایان سال تحصیلي ادامه دارد. 
با  آموزان  دانش  و  خانواده ها  همکاري  انتظامي  مقام  این 
دانست  موثر  بسیار  طرح  این  اجراي  راستاي  در  را  پلیس 
منزل  تلفن  شماره  و  نشاني  آموزان  دانش  کرد:  توصیه  و 
بدون  را  مدرسه  محیط  باشند،  داشته  همراه  به  همیشه  را 
هماهنگي مسئول مدرسه ترک نکنند، به افراد غریبه اعتماد 
نکنند، از همراه یا سوار شدن به خودرو آنها خودداری کنند 
و در صورت گم شدن به پلیس مراجعه کنند. ایران نژاد در 
پایان همچنین به والدین یادآور شد: از ساعت ورود و خروج 
فرزندان خود از مدرسه آگاه باشند و براي اطالع از وضعیت 
فرزندان خود تعامل و ارتباط گسترده ای با مسئوالن مدرسه 

داشته باشند.

 LPG برخورد دو تریلر حامل تانکر گاز
به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری سیرجان، وقوع حادثه به سامانه 125 
آتش  بالفاصله  فرماندهی  ستاد  که  شد  داده  اطالع 
را  هماشهر  نشانی  آتش  و   2 شماره  ایستگاه  نشانان 

به محل اعزام کرد.
سر آتش یار اسماعیل اصطهباناتی، مدیر عامل سازمان آتش 
به  کرمان  بطرف  رفت  مسیر  در  تریلر  دو  سیرجان:  نشانی 
از  قبل  راننده  و  کردند  برخورد  یکدیگر  با  نامعلومی  علت 
بیمارستان  به  اورژانس  عوامل  توسط  اعزامی  تیم  رسیدن 
 LPG گاز  تانکر  تریلرها  موضوع  این  به  توجه  با  و  منتقل 

حمل می کردند.
را  خودروها  بازدید  نشانی  آتش  نیروهای  کرد:  تشریح  وی 
انجام داده و لوازم اطفایی را در صورت بروز خطر احتمالی 
آماده بکار کردند، ضمنا پرسنل شرکت مربوطه جهت انتقال 
تانکر تریلر آسیب دیده در محل حضور داشتند. اصطهباناتی 
در پایان اظهار داشت: ماموران آتش نشانی پس از اقدامات 
ایمنی الزم به این عملیات پایان دادند. محسن عمادی فر، 
محمد طالبی نیا، یدا... شهاب الدین و فرهاد ناظری پرسنل 

شرکت کننده در عملیات بودند.

خبــر

خبــر

متخصص  پزشك  یك  سالمت:  گروه 
عفونی گفت: کسانی که در زمان بیماری 
و  شود  می  بد  خیلی  حالشان  آنفوالنزا 
دیابت،  سرطان،  مثل  خاصی  بیماری  یا 
یا  باردار  زنان  ریوی،  و  قلبی  مشکالت 
کسانی که سیستم ایمنی ضعیف دارند 
آنفوالنزا  آمپول  از  که  می شود  توصیه 

استفاده کنند.
دکتر علی امجدی در گفتگو با نسیم امید در 
بیان  با  آنفوالنزا  واکسن  از  استفاده  خصوص 
باید  افراد  سری  یک  علمی  لحاظ  از  اینکه 
استفاده کنند گفت: کسانی که خدای ناکرده 

در زمان بیماری آنفوالنزا حالشان خیلی بد می 
شود و یا بیماری خاصی مثل سرطان، دیابت، 
مشکالت قلبی و ریوی، زنان باردار یا کسانی که 
سیستم ایمنی ضعیف دارند توصیه می شود که 

از آمپول آنفوالنزا استفاده کنند.
وی ادامه داد: برخی افراد که به پزشک مراجعه 
آمپول  تجویز  درخواست  پزشک  از  کنند 
می کنند، اما من توصیه نمی کنم  افرادی که 
شرایط نرمال دارند استفاده کنند و این واکسن 
اثربخشی  سرماخوردگی  از  پیشگیری  برای 

ندارد و توصیه نمی شود.
این متخصص عفونی در خصوص اینکه آمپول 

آنفوالنزا عوارض خاصی دارد، گفت: هنوز چیز 
علمی ثابت نشده اما در نهایت در چندسال 
آینده مشخص می شود که افرادی که هر ساله 
از این آمپول استفاده می کردند آیا عوارضی 
برخورد کردند یا نه و هنوز بر روی این آمپول 

تحقیقات طوالنی مدتی انجام نشده است. 
برای  استفاده  خصوص  در  امجدی  دکتر 
کودکان بیان کرد: برای کودکان زیر شش ماه 
بهتر است از این آمپول استفاده نکنند و زیر 
سه سال یکسری واکسن ها مثل 4 ظرفیتی 
را استفاده نکنند و حتما برای آن ها از نصف 

دارو استفاده کنند. 

 گروه حوادث: سقوط چند تیر برق در بلوار 
شاهد در پی برخورد خودرو هفته گذشته 
در فضای مجازی خبرساز شد. اتفاقی که 

در سال های اخیر در سیرجان رخ داده 
از جمله  سقوط تیر برق فشارقوی  بود، 
تقاطع سیدجمال - خیابان وحید و تیر 
برق در خیابان ابوریحان که خوشبختانه 
هیچ کدام از آن ها خسارت جانی نداشتند. 
به گزارش نسیم امید، برخی شهروندان از نحوه 
نصب تیرهای برق انتقاد کردند. فرهاد دراین باره 
گفتند: امثال این تیر برق ها در سطح شهر زیاد 
است و هر لحظه برای همشهریان خطر آسیب 
را به همراه دارند. حال در این میان اگر تیرهای 
برق در سطح شهر خدای نکرده بیفتند و یا 
شکسته و مشکلی پیش آورند و سیم های آنها 
به هم اتصال کنند جبران آن امری غیرممکن 

خواهد بود. 
همچنین پیامک های مختلفی را از مردم دریافت 

می کنیم که تیر چراغ برق در کوچه ای کج شده، 
پیمانکاران اداره برق درست آن را کار نمی گذارد 
و به اندازه الزم داخل زمین قرار نمی گیرند که 
بعد از یک مدت دوباره کج می شود، عالوه بر 
پایه  تقسیم  های  جعبه  درب  بودن  باز  این 
های روشنایی خیابان های سطح شهر مشکل 
دیگری است که امکان برق گرفتن شهروندان و 

به خصوص کودکان را دارد. 
برق  اداره  مدیر  زاده،  سلمانی  رضا  مهندس 
دراین باره بیان کرد: طبق استاندارد تیرهای 9 
متری، یک متر و 50 سانتی متر و تیرهای 12 
متری، یک متر و ۸0 سانتی متر باید در زمین 
کار گذاشته شوند و طبق استاندارد باید چاله ها 
از سنگ و خاک پر شود و بتن در آن استفاده 
نمی شود و اگر با سنگ و خاک محکم شود 

استاندارد است و به هیچ عنوان کج شدگی و 
افتادگی ندارد.

وی ادامه داد: سقوط تیربرق بلوار شاهد به دلیل 
برخورد ماشین با آن بوده است و در بحث غیر 
استاندارد بودن اگر موردی به ما گزارش داده 
شود را بررسی می کنیم. وی در خصوص نظارت 
ها بیان کرد: در زمان کارگزاری بازرس های 
اداره بازدید انجام می دهند و برای تایید باید 

نواقص توسط پیمانکار گرفته شود. 
سلمانی زاده در خصوص مشکالت جعبه تقسیم 
روشنایی معابر بیان کرد: هر موردی که مشخص 
شود و به ما اطالع داده شود را رفع می کنیم و در 
حال حاضر برای رفع  مشکل جعبه تقسیم های 
بلوار فاطمیه اقدام شده و کابل ها را به صورت 

هوایی کشیده می شوند. 

گروه حوادث: فرمانده انتظامي استان از 
دستگیري دو نفر سارق مسلح سابقه دار 
و کشف خودروي سرقتي توسط ماموران 
پلیس آگاهي شهرستان سیرجان خبر داد.

سردار عبدالرضا ناظري در بیان جزئیات این خبر 
گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت مسلحانه 
خودرو تویوتا هایلوکس در نجف شهر شهرستان 
سیرجان با توجه به حساسیت موضوع، تیمی از 

پلیس آگاهی وارد عمل شدند.
فرمانده انتظامي استان کرمان بیان کرد: مأموران 
پلیس پس از بررسی اظهارات فرد مالباخته و 
یک سری تحقیقات میداني متهمان را شناسایی 
و  شب گذشته در یک عملیات غافلگیرانه در 

مخفیگاهشان دستگیر شدند.
وي تصریح کرد: ماموران با انجام اقدامات فني و 
اطالعاتي و رایزني هاي بعمل آمد موفق به کشف 
یک دستگاه خودرو تویوتا هایلوکس در یکي از 

شهرستانهاي جنوبي شدند.

سردار ناظري خاطر نشان کرد: سارقان خودرو 
سرقتي را در شهرستان رودبار بخش ذهکلوت 
در قبال 95میلیون تومان وجه نقد و یک پژو 
405 و وعده ۸0کیلو گرم تریا ک فروخته بودند. 
این مقام انتظامي از تشکیل پرونده براي متهمان 
و تحویل آنان به مرجع قضائي خبر داد و افزود: 
زندان  روانه  بیشتر  تحقیقات  براي  افراد  این 

شدند.

دکترامجدی،متخصصبیماریعفونی:

واکسن آنفوالنزا برای همه توصیه نمی شود

5 حوادث و گوناگون  نسیـم امید

درپیسقوطچندتیربرقدرمعابرشهریمطرحشد:

تیرهای برق، غیر استاندارد نصب می شوند

فرماندهانتظامياستان:

دستگیریچندسارقمسلحدرسیرجان
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 با سالم خدمت شهردار خوب این شهر تورا خدا فکری به حال فضای سبز که 
در آینده قرار هست بشود  در شهرک سی بی جی کنید از گرد وخاک مریض 

شدیم. با تشکر اهالی سی بی جی. 145۸
 برخی اعضای فخیمه شورای شهر و شهرداری می خواهند 20 هکتار از 
دهیادگار را به شهر اضاف کنند که چه بشود. شما به وضعیت آباده و مکی آباد 

رسیدگی کنید. 43۸6
  سالم، لطفا اگر مقدوره گزارشی در مورد خروجی سیرجان به سمت شیراز 
)بعد از بهشت زهرا دهیادگار( که جدول کشی و تیر برق حدود سه سال شده 
اما نه المپ ها وصل شدن و نه چراغی و خط کشی و رنگ آمیزی جداول 
انجام شده تا پل راه آهن. و متاسفانه بارها خصوصا اوایل صبح و دم غروب باعث 
تصادف های دلخراشی شده که چندین مورد رو خودم شاهد بودم تهیه کنید 

در نشریه ممنون میشم. 
 سالم، مدت هاست تعداد زیادی سگ ولگرد به صورت دسته جمعی و 
گروهی به طورآزادانه در معابر، خیابان ها و پارک های سطح شهر رها هستند و 
هزار نوع آلودگی و بیماری را در شهر پخش می کنند، مگر این شهر شهرداری، 
شبکه بهداشت و مراکز نظارتی ندارد؟ چرا با این معضل و موضوع که با بهداشت 

جامعه سروکار مستقیم دارد برخورد نمی شود؟
 با سالم. واقعا جای تاسف داره االن چند ساله تیرهای برق بلوار ورودی شهر 
از سمت شیراز را نصب کردند ولی خبری از چراغ ها نیست. قابل توجه مسئوالن 
مربوطه به همین زودی پولی که باید صرف خرید چراغ ها می کردین باید صرف 

تعویض تیرهای برق بکنید چون فرسوده شدند. 0916
 سالم، لطفا اطالع  رسانی شود کوچه های شهرک صدف کی آسفالت 

می شوند؟ باتشکر فراوان از خدمات شهرداری سیرجان. 2037
 جاده نجف شهر- خواجوشهر از مدت ها پیش قرار است دوبانده شود، االن 
چندین ماه است دو طرف جاده کوپه های خاک ریختند و رفتند، قرار بود تا قبل 
از شروع فصل برداشت پسته چندین کیلومتر دوبانده شود اما از زمانی فرماندار 
تغییر کرده است هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده است. این جاده واقعا خطرناک است 

و هر هفته چند تصادف در آن رخ می دهد. 12۸2

رفیق
نیستیم  شاکی  و  کردیم  زندگی  رفیق  ای 
نیستیم خاکی  و  خوردیم  زمین  بر    /

غافل  یادشان  از  اما  دوریم  دوستان  از 
نیستیم همسفر  سواره  هر  با     / نیستیم 
دوستان همه جمعند دور هم /   غافل از اینکه دوستی فتاده در خانه اش
ایم ریخته  برگ  بهار  در  ما     / است  پاییز  درختان  ریزان  برگ 
نیستیم خار  و  بودیم  گل    / نیستیم  ما  که  باورند  یک  در  همه  دوستان 

از دیار خوبان بوده ایم
گر شدیم بد بر دست روزگار چرخ گردان خواست ما نخواستیم این گونه را

جمع شدند کم شدند در این چرخ فلک ماجرایی بود آن باال؟
سالها بگذشت من کودکی بودم در حال بازی سالها بگذشت من شدم مردی

حال از این ماجرای چرخ فلک تا دانسته ام مرده بودند مردان نامردان آن چرخ فلک
عاقبت دست آنکس از رفاقت می نهاد بر دلها  ما را فروخت بر روزگار

قصه داستان بزرگان شدیم در این کتاب روزگار حال خاطره شب های سرد 
زمستان شدیم با این داستان؟

* سعید بستی از دیوان کوچه باغ

ویژه

 اقدامات خالف قانون انتخابات مستندسازی می شود
استانداری: محمدصادق بصیری، رئیس ستاد انتخابات استان گفت: 
اقدامات خالف قانون انتخابات در فضای مجازی و حقیقی مستندسازی 
شده و در  زمان مناسب مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. وی در 
جلسه بررسی مباحث حوزه معاونت سیاسی و انتخابات استان کرمان 
با حضور فرمانداران سراسر استان  با تاکید بر این مطلب که سالمت، 
قانون مداری و مشارکت مردم سه اصل اساسی در برگزاری انتخابات 

است، گفت: هرگونه مصادیق تبلیغات زود هنگام، سیاه نمایی در خدمات دولت، ناامید کردن 
مردم و سایر اقدامات خالف قانون انتخابات در فضای مجازی و حقیقی مستندسازی شده و در  

زمان مناسب مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

نسبت  به  سیرجان  آب  سالمت  شاخص 
کشوری پایین تر است

و  آب  بهداشت  گروه  رئیس  شقاقی،  غالمرضا  کرمان:  فردای 
فاضالب کشور در جدیدترین اظهارات خود در خصوص برخی 
مشکالت در شهرها گفته است: با توجه به وقوع سیل در ابتدای 
سال جاری می توان گفت در مناطق سیل زده،  استان خوزستان 
بویژه شهر اهواز و بهبهان، شهرستان سیرجان در استان کرمان و شهر بابل در استان مازندران و 
نیز مناطق روستایی کشور، شاخص سالمت آب به نسبت کشوری پایین تر است. البته، سالمت 
آب در برخی استان ها نظیر خوزستان،  پیش از وقوع سیل  نیز به دلیل مشکالت زیرساختی 

و لوله کشی فاضالب با مشکل مواجه بود.

»میز خدمت« یا شائبه دخالت در امور اجرایی
نسیم امید: از اواخر مسئولیت منصور مکی آبادی، فرماندار 
اقدام در نماز جمعه سیرجان تحت عنوان  سابق شاهد یک 
»میز خدمت« هستیم که برخی از مسئوالن و معاونان ادارات 
و نهادهای اجرایی در پایان حضور در نماز جمعه، پشت یک میز 
تحت عنوان میز خدمت قرار گرفته و به نوعی به رتق و فتق امور 
اداری شهروندان می پردازند که شائبه دخالت  در امور اجرایی شهرستان را باعث شده 
است که می طلبد اگر دستورالعمل سراسری در این باره ابالغ شده ادامه داشته باشد وگرنه 
تفکیک امور اجرایی از وظایف سایر نهادها در روند قانون مداری  امور اداری از جایگاه 

ویژه ای برخوردار است.

شوراهای  روسای  و  شهرداران  نشست 
اسالمی شهرستان

شوراهای  روسای  و  شهرداران  نشست  امید:  نسیم 
اسالمی شهرستان سیرجان با حضور شهباز حسن پور 
شورای  مجلس  در  بردسیر  و  سیرجان  مردم  نماینده 
اسالمی، مهندس نژاد خالقی مدیرکل دفتر امور شهری 

و شوراهای استان کرمان، رضا سروش نیا شهردار و تنی چند از شهرداران 
شهرستان عصر پنجشنبه  هفته گذشته در سالن کنفرانس هتل جهانگردی 
اقماری شهرستان سیرجان  نشست شهرداران شهرهای  این  در  برگزار شد. 
ضمن بیان مشکالت خود، خواستار بررسی و رسیدگی به مشکالت آنها شدند.
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حقوقی ضمانت از نظر حقوقی
بر اساس ماده 64۸ قانون مدنی، عقد ضمان عبارت از این است که 

شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است، بر عهده می گیرد؛ یعنی ضمانت 
به معنای تعهد به مال است. اهلیت به این دلیل است که ضامن در عقد ضمان، 
تعهد به دین می کند و طبق ماده 190 قانون مدنی، اهلیت از شرایط اساسی 
صحت کلیه معامالت است، بنابراین ضمان صغیر و مجنون باطل است زیرا آنان 
دارای اهلیت معامله نیستند. ماده 6۸5 قانون مدنی مقرر می دارد: »در ضمان 
رضای مدیون اصلی شرط نیست« زیرا طلبکار مالک ذمه مدیون است و طبق 
قاعده مذکور در ماده 30 قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق 
همه گونه تصرف و انتفاع را دارد .به موجب ماده 701 قانون مدنی »ضمان عقدی 
الزم است و ضامن یا مضمون له نمی تواند آن را فسخ کنند.« نکته مهم دیگر در 
موضوع ضمانت این است، در صورتی که بطالن دین اصلی به دلیلی اثبات شود 
ضمان نیز باطل است. اما هرگاه قراردادی که مبنای آن دین بوده است، فسخ 
شود، ضمان باطل نیست، چون فسخ ناظر به آینده است و هنگام ضمان دین بر 

ذمه مضمون عنه بوده است.
حاالت مختلف پرداخت دین از سوی ضامن

چنانچه مدیون اصلی از پرداخت دین خودداری کند، مضمون له می تواند به هر 
یک یا به همه ضامنین جهت انجام تعهد رجوع کند و هر یک از ضامنین به 
تنهایی در مقابل کل دین مسئولیت تضامنی دارند؛ مگر اینکه ضامنین به قدر 
تسهیم ضمانت کرده باشند که در این صورت فقط به اندازه سهم تعهدی، حق 
رجوع به آنها وجود دارد. چنانچه دین مدت داشته باشد و ضامن بخواهد زودتر 

دین را پرداخت کند، تا زمان سر رسید حق مطالبه از مدیون اصلی را ندارد.

جنگ فقر و غنا ادامه دارد
همه باید بدانند که در دوران دفاع مقدس چه معجزات عظیمی 

از حضور مؤمنانه و پر تالش نیروهای بسیجی در صحنه های جنگ 
اتفاق افتاد؛ ما در جنگ برای یک لحظه هم نادم و پشیمان از عملکرد خود 
نیستیم جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام شدنی نیست جنگ فقر و 
غنا بود، جنگ ایمان و رذالت بود مگر فراموش کرده ایم که ما برای ادای 
تکلیف جنگیده ایم و نتیجه فرع آن بوده است. گرچه وجودهای عزیز و 
ارزشمندی را از دست داده است، لکن ارزشهای باال تر و واالتری به دست 
آورده و آن رضای خداوند متعال است و چه چیز می تواند از آن باال تر باشد.
امام خمینی )ره(

آیه الکرسی نوری از آسمان است
آیه الکرسی باعث ایمنی در سفر است همه چیز در آیه الکرسی 

است یعنی کرسی گنجایش آسمان ها و زمین را دارد. نوری از آسمان 
است هنگام خواب نیز آیه الکرسی بخوانید زیرا باعث می شود خداوند 
پیامبر  بمانی.  سالمت  صبح  تا  بگمارد  محافظت  و  نگهبان  فرشته ای 
ابلیس  الکرسی خوانده شود  آیه  که  خانه ای  در  فرمودند:  اسالم )ص( 
از آن خانه دور می شود و سحر و جادو در آن خانه وارد نمی شود. آیه 
که  است  این  آن  از خواندن  و هدف  است  الهی  و عرش  پایه  الکرسی 
مردم در عبادت جز خداوند کسی را نپرستند و به ذلت فرو نروند و روح 

یکتاپرستی ایجاد کنند و از بندگی ناروا آزاد شوند.

راه  کوشی  سخت  و  مرگ  سمت  به  کوتاه  مسیری  تنبلی 
بودازندگی است.


