رسانه جامعه مدنی اسالمی

نقد ،صداقت ،شفافیت

ایراننژاد ،فرمانده انتظامی شهرستان برنامه های هفته ناجا را اعالم کرد:

پلیس هوشمند ،امین مردم

گروه خبر :فرمانده انتظامی شهرستان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره
شهیدان به ویژه شهدای عرصه نظم و امنیت برنامه های هفته ناجا را در
سیرجان اعالم کرد.

سرهنگ محمدرضا ایراننژاد درگفتگو با نسیم امید افزود :هفته ناجا با شعار
«پلیس هوشمند ،امین مردم» از روز پنجشنبه یازدهم مهرماه با حضور
پرسنل انتظامی در غبار روبی گلزار شهدا شهرستان آغاز میشود و با دیدار

فرمانده انتظامی شهرستان با فرزندان شهید در مدرسه پسرانه شاهد دوره
اول در چهارشنبه  17مهرماه به پایان میرسد .ایران نژاد بیان داشت :برنامه
های هفته ناجا در دو قسمت داخلی و برون سازمانی است که ...

خبــر 2
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تیترها

در جلسه شورای ترافیک شهرستان مطرح شد؛

گزارشی از عواقب فروشگاه های بزرگ در سطح شهر؛

ُخرد کردن ُخرده کاسبان

طرح زیرگذر مکی آباد
کارشناسی شده نیست
گروه خبر :زیر گذر مکی آباد از پروژه های شهری است که چندین سال شورای شهر و
شهرداری را درگیر خودکرده است موضوعی که هر ساله در بودجه شهرداری دیده میشود و
تاکنون به نتیجه نرسیده است .طرحی که به عقیده برخی کارشناسان شروع آن از ابتدا(شورای
چهارم و شهرداری قاسمی) اشتباه بود و یک کار کامال سلیقه ای و ...

شهــر 3

مرگ مشکوک جوان  22ساله در استخر
حوادث 5

شهــر 3

اسدی ،رئیس انجمن بیماران خاص:

استمداد برای
احداث درمانگاه بیماران خاص
خبـــــر 2

سرهنگ باقری ،فرمانده بسیج سیرجان مطرح کرد:

پیگیریافتتاحمسکنهایمهر
مددجویانکمیتهامداد
خبـــــر 2

شپش در برخی مکان های ورزشی
مشاهده شده است
حوادث 5

جهانگیری،سرپرستجدیدبیمارستانامامرضا(ع):

درمان و مشاوره بیماران اورژانس
در ساعت های اولیه
خبـــــر 2

گفتوگو
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عدالت اسدی ،رئیس انجمن بیماران خاص:

فرمانده انتظامی ،برنامه های هفته ناجا را اعالم کرد:

استمداد برای
احداث درمانگاه بیماران خاص

نسیمامید:رئیسانجمنبیمارانخاصشهرستانسیرجانازتحت
پوشش بودن 650نفر بیمار در این انجمن خبر داد.
بیماریهای خاص به آن دسته از بیماریهایی اطالق میشود که در جامعه
بهنوعی عام نیستند و برای درمان آنها باید شرایطِ ویژهای در نظر گرفت و
الزم است بیماران تا آخر عمر تحت درمان باشند.
عدالت اسدی ،با اعالم این خبر به «نسیم امید» گفت :بیماریهای خاص
شامل پنج بیماری تاالسمی ،هموفیلی ،همودیالیز ،پیوند کلیه و اماس است
و از سال  96طبق طرح بیماری اوتیسم و بیماری پروانهای نیز به آن اضافه
شد و چهار بیماری دیابت ،سرطان ،هپاتیت و ایدز هم تحت پوشش انجمن
بیماریهای خاص شهرستان قرار دارند.
وی با بیان اینکه کار این مرکز بیشتر در حوزه مساعدت درمان بیماریها
است ،افزود :درآمد جذب شده که بیشتر پول دارو ،آزمایش و خدمات بستری
است و این هزینهها را با توجه به توان مالی بیمار از  20درصد تا  70درصد
کمککردهایم.
رئیس انجمن بیماران خاص در مورد مشکالت بیماران خاص میگوید:
بیماران خاص بهخصوص بیماران دیالیزی و تاالسمی که نیازمند خدمات
بالینی هستند به دلیل فضای کوچک و نبود دستگاههای کافی برای دیالیز
با مشکل مواجهه هستند که نسبت به گذشته با توجه به ساختهشدن
بیمارستان جدید این شرایط بهتر شده اما از آنطرف روزبهروز به بیماران
ما افزوده میشود.
عدالت اسدی با اشاره به هزینه درمان بیماریهای پرداختشده ،گفت :ما در
اینمسئلهضعیفهستیموبهدلیلهزینههایباالنمیتوانیمخدماتخوبی
ارائه بدهیم بهطور مثال پیوند کلیه بین  40تا  50میلیون تومان هزینه دارد
که جذب اعتبار ما در سال گذشته جوابگوی تمام بیماران نیست که میطلبد
مردم و مسئوالن و خیرین در این عرصه به کمک ما بیایند.
وی مشکل بیماران را معیشت آنها دانست و گفت :برخی از این بیماران
سرپرست خانواده هستند مشکل مسکن ،اشتغال ،جهیزیه و ...را دارند.
شرکت یا کسی که میتواند برای برخی از این بیماران فرصت شغلی ایجاد
کند ما آماده معرفی به آنها هستیم .وی ادامه داد :برای حل مشکالت
بیماران خاص تالش کردیم با رایزنی با انجمن های مردم نهاد که در زمینه
های دیگر در حال خدمات رسانی هستند همکاری کنیم ،به طور مثال با
انجمن ضایع نخاعی صحبت کردیم که آن ها اگر از افرادشان دچار بیماری
خاص هستند را به ما معرفی کنند و آن ها برای برخی بیماران ما که نیاز به
ویلچر دارند کمک کنند.
عدالت اسدی در پایان ادامه داد :تقاضایی از خیرین داریم این است که در
بحث یک درمانگاه برای بیماران خاص ورود کنند تا بتوانیم خدمات درمانی
به بیماران را به صورت متمرکز بدهیم و سازمان ها و شرکت ها نیز میتوانند
از طریق موسسه به بیماران کمک کنند و یا در غیر این صورت ما افراد را به
آن ها معرفی میکنیم تا مستقیم این کار را انجام بدهند.

خبـر

پلیس هوشمند ،امین مردم

گروه خبر :فرمانده انتظامی
شهرستان ضمن گرامیداشت
یاد و خاطره شهیدان به ویژه
شهدای عرصه نظم و امنیت
برنامه های هفته ناجا را در
سیرجان اعالم کرد.
سرهنگ محمدرضا ایراننژاد

درگفتگو با نسیم امید افزود:
هفته ناجا با شعار «پلیس
هوشمند ،امین مردم» از روز
پنجشنبه یازدهم مهرماه با
حضور پرسنل انتظامی در غبار
روبی گلزار شهدا شهرستان
آغاز میشود و با دیدار فرمانده

انتظامی شهرستان با فرزندان
شهید در مدرسه پسرانه شاهد
دوره اول در چهارشنبه 17
مهرماه به پایان میرسد.
ایران نژاد بیان داشت :برنامه
های هفته ناجا در دو قسمت
داخلی و برون سازمانی است
که عمده برنامه های عمومی
شامل حضور در دعای ندبه،
نماز جمعه ،سخنرانی در
نماز جمعه ،برگزاری مراسم
صبحگاه عمومی با حضور
مسئوالن حضور کارشناسان
در مساجد و مدارس برگزاری

فرمانده بسیج سیرجان به مناسبت هفته دفاع مقدس مطرح کرد:

پیگیری افتتاح مسکن های مهر مددجویان کمیته امداد

گروه خبر :فرمانده سپاه سیرجان
ضمن تبریک به مناسبت هفته
دفاع مقدس گفت :دفاع مقدس
به تعبیر امام راحل جنگ تمام
دنیای اسالم علیه دنیای کفر بود و
در تعبیری دیگری فرمودند جنگ
تحمیلی جنگ بین فقر و غنا بود.
سرهنگ باقری اذعان داشت :اهم
برنامه های دفاع مقدس شهرستان
سیرجان میتوان به برگزاری یادواره
شهدای عشایری بلورد ،یادواره شهدای
منطقه مکی آباد به نام آبروی محله،

یادواره شهدای هماشهر ،سخنرانی
فرماندهان دوران دفاع مقدس در نماز
جمعه ،برپایی نماز وحدت مسئوالن
شهرستان در محل ناحیه مقاومت
بسیج ،همایش ائمه جمعه و کانون
های مساجد ،غبارروبی قبور مطهر
شهدای سیرجان ،نواختن زنگ مهر
و مقاومت در مدارس ،اردوی جهادی
پزشکان ،پرستاران و ارائه خدمات به
محرومان اشاره کرد.
وی در ادامه گفت :از دیگر برنامه های
گرامیداشت هفته دفاع مقدس میتوان
به افتتاح مسکن های مهر مددجویان
کمیته امداد که چندین ماه است سپاه
سیرجان پیگیر تکمیل آن است و
رونمایی از هشت سنگر دفاع مقدس
در  ۸نقطه محوری از شهر ،نشست
های بصیرتی در پایگاه های مقاومت
در جهت باال بردن بصیرت بسیجیان،
تجلیل از رزمندگان دفاع مقدس در
ادارات سیرجان ،اجرای طرح همگام
با کشاورز در مزارع و ارائه خدمات
مشاوره ،برگزاری میز خدمت بسیج
کارمندان و سرکشی از خانواده محترم
شهدا و ایثارگران را نام برد.

جلسات پرسش و پاسخ با مردم،
نشست های تخصصی با ادارات
و نهادها ،برگزاری جلسات
هماهنگی با معتمدین ،دیدار با
خانواده شهدا خواهد بود.
فرمانده انتظامی سیرجان اضافه
کرد :دیدار با بازنشستگان و
بیماران ناجا ،ترخیص ویژه
وسایل توقیفی ،برگزاری زیارت
عاشورا در قبور شهدای گمنام
پارک هادی ،انجام ورزش
صبحگاهی در پارک هادی و
تا امامزاده احمد ،اهدا خون،
بازدید دانش آموزان از یگان

های انتظامی نیز از دیگر برنامه
هایی است که در این هفته اجرا
خواهد شد.
وی در پایان گفت :امنیت امروز
کشور مرهون خون صدها هزار
شهید ،جانباز و آزاده است که
در مسیر رشد اسالم و ارزش
های انقالبی جان خود را فدا
کردند .وی ضمن تقدیر از رسانه
ها خواست با توجه به اهمیت
امنیت و لزوم حفاظت از آن و
مشارکت هر چه بیشتر مردم در
این مقوله تالش خود را به کار
گیرند.

جهانگیری ،سرپرست جدید بیمارستان امام رضا(ع) مطرح کرد:

درمان و مشاوره بیماران اورژانس در ساعت های اولیه

گروه خبر :سرپرست جدید بیمارستان
امام رضا(ع) با توجه به دغدغه های
همشهریان در فضای مجازی ،بیشتر
برنامه های خود را در مدیریت بیمارستان
در بخش اعتبار بخشی خدمات درمانی
دانست.
دکتر نرگس جهانگیری در گفتگو با نسیم امید
در خصوص برنامه هایش در بحث مدیریتی
بیمارستان بیان کرد :با توجه به دغدغه های
همشهریان در فضای مجازی بیشتر برنامه
هایم در بخش اعتبار بخشی خدمات درمانی
است و با توجه به اینکه روز شروع کار با روز
ایمنی بیمارستان شروع شد تالشم بر این است
که در این زمینه فعالیت کنم .وی در خصوص
مشکالت فعلی بیمارستان گفت :برای اینکه
مشخص شود در حال حاضر بیمارستان با چه
مشکالتی روبرو است بیاید فرصت بیشتری
داشته باشم تا بررسی کنم.
رئیس بیمارستان امام رضا(ع) در پاسخ به این
سوال که شهروندان بیشتر از نحوه خدمات
رسانی ،تشخیص و درمان در اورژانس بیمارستان
شاکی هستند چه برنامه ای دارید گفت :برای
بخش اورژانس همان طور که گفتم در راستای
ایمنی بیمار ،آموزش های الزم را مطابق گذشته
داریم که اقدامات درمانی و مشاوره های آن در

نسیـم امید
عزم جدی فرماندار
در توانمندسازی خانوادههای محروم

طرح توانمندسازی خانواده های محروم برای نخستین بار در
شهرستان سیرجان با هدف تامین نیازهای اولیه و همچنین ایجاد
اشتغال ،درآمدزایی و خودکفایی سرپرستان خانوار به همت
سرپرست فرمانداری ویژه مدتی است که در حال اجرا است.
در بازدید سرپرست فرمانداری از وضعیت معیشت دو خانواده نیازمند
سیرجانی ،رضا سروش نیا ،شهردار سیرجان بعنوان معین اقتصادی این
دو خانواده نیازمند معرفی شد.
سرپرست یکی از این دو خانواده که از کار افتاده است و با دو فرزند پسر
خود که معلول و کم بینا هستند ،در سرویس های بهداشتی شهرداری
حدود نه سال است زندگی میکنند .طبق پیگیریهای سرپرست
فرمانداری مقرر شد شهردار به عنوان معین اقتصادی این خانواده در
اسرع وقت یک مکان مناسب جهت اسکان و لوازم اولیه و ضروری منزل
را برای خانواده مذکور فراهم نماید و هزینه تحصیل یکی از فرزندان پسر
خانواده نیز پرداخت شود .همچنین مقرر گردید کمیته امداد امام خمینی
(ره) هم یک قطعه زمین در یکی از روستاهای حومه شهر به این خانواده
واگذار نماید.
در بازدید دیگر و به منظور حمایت از خانواده دوم مقرر گردید شهردار
لوازم اولیه و ضروری منزل را برای آنان فراهم نموده و هزینه اجاره یکسال
این خانواده را پرداخت نماید و کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز یک
قطعه زمین در یکی از روستاهای حومه به این خانواده واگذار نماید.

سایت بازیافت زباله
بزودی وارد فاز عملیاتی میشود

ساعت های اولیه حضور بیمار مشخص شود تا
رضایت شهروندان را به دست آوریم و همچنین
در این زمینه برنامه های آموزشی برای پرسنل
داریم.
گفتنی است دکتر جهانگیری در رزومه کاری
مسئولیت بیمارستان آیت ا ...کاشانی جیرفت،
معاونت فنی مرکز بهداشت سیرجان و مدیریت
نظارت بر امور درمان دانشکده علوم پزشکی
سیرجان را در کارنامه خود دارد ،طی حکمی
از سوی دکتر محمدی ،رئیس دانشکده علوم
پزشکی شهرستان ،هفته گذشته به عنوان
سرپرستجدیدبیمارستانامامرضا(ع)منصوب
شد.

گروه خبر :رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسالمی شهر
سیرجان از تغییر فاز پروژه سایت بازیافت زباله شهر سیرجان از
مطالعاتی به عملیاتی خبر داد .
به گزارش روابط عمومی شورای شهر ،طاهره جهانشاهی با اظهار اینکه
جلسه بررسی نهایی طرح راه اندازی سایت بازیافت پسماند شهرداری
سیرجان با حضور نماینده مشاور طرح ( معاونت تحقیقات و فناوری
دانشگاه علوم پزشکی کرمان) ،اعضاء شورای شهر سیرجان ،معاونت
خدمات شهری شهرداری سیرجان و مدیر عامل سازمان پسماند
شهرداری برگزار شد که پس از بحث و گفتوگو و نحوه راه اندازی
کارخانه بازیافت و ورود به فاز اجرایی در هفته آتی تصمیمات الزم اتخاذ
و مقرر شد در اسرع وقت مدیر عامل سازمان پسماند ضمن هماهنگی با
واحدهای فنی و عمرانی شهرداری کار تصطیح موقعیت سایت مذکور را
به انجام رساند و همچنین فرایند خرید تجهیزات کارخانه و احداث سوله
نیز در دستور کار شهرداری قرار گیرد.

نسیـم امید
گروه شهر :در سالیان اخیر ،فروشگاه
های بزرگ تحت عناوین مختلف از جمله
زنجیرهای با رشد قابل توجه در کشور و
به تبع آن در سیرجان روبرو شدهاند.
موضوعی که به اعتقاد برخی شهروندان
و کارشناسان فرصتی ویژه محسوب
میشود که دست واسطه ها و دالالن
را کوتاه میکند و برخی دیگر معتقدند
تعطیلی و ورشکستگی اصناف ُخرد از
نتایج آن خواهد بود .در این فروشگاه ها
بخش های مختلف برای محصوالتی مانند
گوشت ،میوه و سبزیجات ،بیسکویت
و کیک ،غذاهای کنسروی ،چای ،قهوه
و پودر لباسشویی قرار دارد و به قولی
از شیر مرغ تا جون آدمیزاد در آن پیدا
میشود .چیزی که مشاهده میشود ،این
فروشگاه ها در سالهای اخیر ،کاسبی
ت های محله را تحت
بقالی و سوپر مارک 
الشعاع قرار دادهاند.

شهــر
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گزارشی از عواقب فروشگاه های بزرگ در سطح شهر؛

ُخرد کردن ُخرده کاسبان

میکنیم و مواردی که در حوزه ما باشند
برخورد میکنیم و مواردی که خارج از عهده
ما است به استان منعکس میکنیم .به گفته
وی در جلسه ستاد تنظیم بازار این موضوع را
اعالم کردیم که سیرجان بیشتر از این نیاز
به فروشگاههای بزرگ ندارد ولی مجوزها از
طریق کشوری گرفته میشوند و ما اگر شرایط
آیین نامه ضوابطی را که در مجوز اعالم شده
نداشته باشند میتوانیم مخالفت کنیم.
عوامل متعددی بر فروش کاسبان
ُخرده پا اثرگذار است

فروشگاهها باعث کسادی کاسبی ما شدهاند

بسیاری از کسبه محله های مختلف شهر،
نسبت به احداث بی رویه فروشگاه های بزرگ
انتقاد دارند .رضا که مغازه بقالی در مکی آباد
دارد وقتی از بازار و وضعیت کاسبی آن ها
و فروشگاه های بزرگ میپرسیم میگوید:
از وقتی این فروشگاه های بزرگ باز شدند
ی های ما هم کم شدند .او افزود :من
مشتر 
نزدیک به  8سال در این محله مغازه دارم
و در این مدت خدا را شکر مشتریان خود
را هم داشتم اما در این چند سال اخیر با
ایجاد فروشگاه های زنجیره در شهر کاسبی
ما هم کساد شده است .وی با بیان اینکه ما
منکر پیشرفت شهر نمیشویم ،گفت :شما در
سطح شهر اگر بچرخید در همه خیابان های
اصلی یک فروشگاه بزرگ و گاهی زنجیره ای
راهاندازی شده و هر کدامشان دو الی سه شعبه
دارند که این باعث میشود افرادی که از ما
خرید میکردند به خاطر شیک بودن مغازه ها
و طرح های تخفیفی که دارند از آن ها خرید
کنند.
علی یکی دیگر از کسبه در این باره گفت:
پس امثال ما سوپر مارکت ها و مغازهها،
خردهفروشها و بقالی های که چندین سال
از این راه هزینه های زندگیمان را تامین
میکنیم ،چه کاری باید انجام دهند و چگونه
هزینه های زندگی اجاره ،آب و برق و تلفن و
مالیات و عوارض و ...را تامین کنیم؟ ما شنیده
بودیم فروشگاه های زنجیرهای در جایی مثل
محله های تجاری و بازار و مرکز شهر و میدان
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های اصلی ایجاد میشود که رفت و آمد زیاد
باشد و بازار یا مرکز شهر باشد ،اما شما نگاه
کنید ببینید در همه خیابان ها یک فروشگاه
باز شده است.
شهروندانازمغازههایکوچکنیزخریدکنند
فرهاد از فرهنگیان در این باره میگوید:
امروزه تنوع خواستهاي مردم باال رفته
است و نميتوان براي جذب مشتري با
همان سيستمهاي قديمي عمل كرد .در
فروشگاههاي بزرگ ،متناسب با نيازها
و شرایط مالي همه اقشار جامعه ،كاالهاي
گوناگون وجود دارد .اما آنچه روشن است آن
است که در حال حاضر این فروشگاهها به
سرعت در حال گسترش هستند و واحدهای
صنفی کوچک مانند سوپر مارکتها از این
امر آسیب فراوانی میبینند؛ زیرا با احداث

یک فروشگاه زنجیرهای ،تعداد زیادی از این
واحدها مجبور به تعطیلی میشوند و با به
تعطیلی کشیده شدن این واحدهای صنفی،
بیکاری بیش از پیش رشد کرده است .کاری
که شهروندان میتوانند انجام دهند این است
که خرید های خود را سعی کنند از این مغازه
های کوچک و سوپر مارکت ها نیز انجام دهند
تا به جریان زندگی هم نوعان خود نیز کمک
کرده باشیم.
فروشگاههاازاتحادیهکشوریمجوزمیگیرند
محمود اسدی ،رئیس اتاق اصناف سیرجان
در این باره گفت :فروشگاه های زنجیرهای از
اتحادیه کشوری مجوز میگیرند و هدف دولت
توسعه این فروشگاه هاست .وی ادامه داد:
فروشگاه زنجیرهای در تهران مجوز میگیرند
و اگر فروشگاهی بیشتر از دو شعبه بزنند به

عنوان فروشگاه زنجیرهای محسوب میشوند.
وی ادامه داد :متاسفانه در حال حاضر بحث
جمعیت را در نظر نمیگیرند که ببینند آیا
یک شهرستان نیاز به این تعداد فروشگاه دارد
یا نه؟
سیرجان بیشتر از این به فروشگاههای بزرگ
نیازندارد
غالمعباس شهبا ،رئیس اداره صنعت
سیرجان دراینباره بیان کرد :مجوز
فروشگاههای زنجیرهای و بزرگ از اتحادیه
کشوری داده میشود و با توجه به شرایط
سیرجان اداره صنعت و اتاق اصناف پیگیری
کردهایم که اخیرا آیین نامه ضوابط داخلی
فروشگاهها را به ما ارائه دادهاند که چقدر
انبار ،پارکینگ و  ...داشته باشند .وی در
ادامه افزود :فقط در بحث نظارتی ورود

دانش آموخته اقتصاد درباره نقش فروشگاه
های بزرگ بر کاسبان خرد گفت :بسیاری
از کاسبان خرده پا معتقدند که با آمدن این
فروشگاه ها ،کاسبی آنها از رونق افتاده است
و آنها مجبور هستند که کسبوکار خود را
رها کنند و خود در این فروشگاه ها کارمند
شوند و این امر اجحافی بر آنان است در
حالی که واقعیت امر چنین نیست زیرا عوامل
متعددی بر روی میزان فروش کاسبان خرده
پا اثرگذار است که میتوان به جوری اجناس،
موقعیت فروشگاه در سطح شهر ،سطح درآمد
ساکنین آن منطقه و  ...را نام برد.
حسین فتحی زاده افزود:آمدن فروشگاه
های بزرگ ،باعث میشود که هزینه های
عرضه اجناس ،کاهش یابد و با کاهش هزینه
ها این فروشگاه ها از قدرت تخفیف دهی بهتر
برخوردار میشوند و این خود باعث افزایش
رفاه مصرف کننده به سبب کاهش قیمت از
یک سو و افزایش فروش فروشگاه شود ،اما
این تمام مسئله نیست زیرا برخی از کاالها
دارای تاریخ کوتاه مدت هستند یا ممکن است
به علت بعد مسافت خریدار حاضر نباشد این
مسافت را طی کند بنابراین مقداری از خرید
خود را از همین مغازه داران کوچک انجام
میدهند .بحث دوم اینکه دنیا در حال رشد
است و هوش مصنوعی تغییرات ملموسی را
در فروش و بازاریابی فراهم کرده است .وجود
اپلیکیشن های فروش ،فروش های اینترنتی،
تنوع اجناس ،قیمت های پایین تر از سطح
خرده فروش بازار ،متقاضیان جوان و آشنا به
نرم افزارها و فضای مجازی خود زمینه ساز
فروش از این طریق هستند که اصوال فروشگاه
های بزرگ زمینه را برای فروش اینترنتی
فراهم کرده است حتی اگر فرض نبودن
فروشگاه های را هم در نظر بگیریم باز هم
با وجود این همه فضای مجازی ،اپلیکیشن و
 ...زمینه بهتری را برای فروش کاال و عرضه
کاالهای جدید فراهم کرده است.

خبــر
در جلسه شورای ترافیک شهرستان مطرح شد؛

طرح زیرگذر مکی آباد
کارشناسی شده نیست

گروه خبر :زیر گذر مکی آباد از پروژه های شهری است که
چندین سال شورای شهر و شهرداری را درگیر خودکرده
است موضوعی که هر ساله در بودجه شهرداری دیده
میشود و تاکنون به نتیجه نرسیده است .طرحی که به
عقیده برخی کارشناسان شروع آن از ابتدا(شورای چهارم
و شهرداری قاسمی) اشتباه بود و یک کار کامال سلیقه ای
و بدون بررسی کارشناسی بوده است.
به گزارش نسیم امید در پی اعالم غیر فنی و غیر کارشناسی
بودن طرح زیرگذر مکی آباد در ماههای اخیر ،پرونده این پروژه
به مشاور ترافیکی شهرستان ارائه شده و مشاور نیز پس از بررسی
استفاده از طرح دوربرگردان برای رفع مشکل ترافیکی این چهارراه
ارائه کرده است.
سرپرست فرمانداری ویژه در پی جلسه شورای ترافیک شهرستان
و ارایه طرح جدید مشاور ترافیک به پاسارگاد گفت :طرح زیرگذر
مکی آباد منتفی و به جای آن اصالح هندسی جایگزین میشود
و مزیت های طرح جدید را در چند مورد خالصه میکند :داشتن
همان کارایی زیرگذر ،مقرون به صرفه بودن و هزینه کمتر برای
تملک امالک مورد نیاز است.
محمد محمودآبادی در خصوص اینکه سرنوشت هزینه های
انجام شده چه کسی است گفت :باید پیگیری شود و مربوط به
قوانین شهرداری و شورای شهر است و باید از طریق قانون پیگیری
شود و شورا مسئول پیگیری اتالف این  5میلیارد تومان است.
گفتنی است با توجه به قرائن و شواهد و گزارش چاپ شده
در نشریه نسیم امید در شماره  195مورخ  12مرداد  98طرح
زیرگذر مکی آباد کارشناسی نشده تحت فشار چند عضو شورای
چهارم و عدم مسئولیت پذیری مهندس قاسمی ،شهردار وقت
شروع شده و پس از چند ماه به بن بست رسیده است .طبق
ضرب المثل معروف «جلوی ضرر را هر جا بگیری منفعت است»
الزم است شورای شهر ،فرماندار و شهردار با جدیت بدون توجه
به حواشی آن با اجرای یک طرح فنی کارشناسی ترافیکی نسبت
به بر طرف کردن مشکل این چهارراه اقدام کنند و در هیچ کجای
دنیا دو پل بزرگ زیرگذر و روگذر به فاصله حدود  500متر احداث
نمیکنند و از هزینه های غیر ضرور دهها میلیارد تومانی بعدی
و از بین رفتن تجارت مغازه های چهارراه جلوگیری میشود و
حتی به نفع کسبه و اهالی آن منطقه است زیرا با احداث زیرگذر
امکان کسبوکار مغازه ها مثل روگذر چهارراه احمدی کرمان از
بین میرود.
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برگزاری
سیزدهمیندورهمسابقاتقرآنیمعراج
به همت کانون آموزههای دینی موسسه فرهنگی معراج اندیشه گل گهر
سیزدهمین دوره مسابقات قرآنی معراج برگزار میشود.
به گزارش روابط عمومی موسسه معراج اندیشه این دوره از مسابقات قرآنی
با هدف نشر مفاهیم قرآنی ،ایجاد انگیزه و انس با قرآن در بین مخاطبان و
تکریم آیات نورانی وحی در بازه زمانی  ۱۳لغایت  ۱۵مهر ماه در حسینیه
امام خمینی (ره) ،موسسه جامعه النور و دارالقرآن علم الهدی برگزار خواهد
شد .در این دوره از مسابقات ،داوطلبان طی سه روز دانسته های قرآنی خود
را در رشته های مختلف از جمله حفظ ،مفاهیم و ...به اشتراک گذاشته و به
رقابت می پردازند.
اسدی ،دبیر این کانون در خصوص مسابقات قرآنی این دوره گفت:
سیزدهمین دوره مسابقات در سه رشته حفظ ،قرائت و مفاهیم و در
مقاطع سنی زیر  ۱۳سال ،بین  ۱۳تا  ۱۸سال و باالی  ۱۸سال برای عموم
عالقمندان برگزار می شود.
وی افزود :در رشته حفظ؛ حافظان یک جزء ۳ ،جزء ۵ ،جزء ۷ ،جزء۱۰ ،
جزء ۱۵ ،جزء ۲۰ ،جزء ۲۵ ،جزء و کل قرآن کریم میتوانند محفوظات خود
را محک بزنند و در رشته تفسیر برای شرکت کنندگان باالی ۱۸سال تفسیر
سوره یونس و برای شرکت کنندگان زیر  ۱۸سال ،تفسیر جوان به عنوان
منابع آزمون در نظر گرفته شده است .پس از پایان این دوره از مسابقات و در
مراسم اختتامیه ،از نفرات برتر با اهدای جوایزی تقدیر به عمل خواهد آمد.

قهرخدا

بدیدم و دیدم زمانی در کودکی عجایب کارهایی زخلقت
که گویی خدایی هست
زبگذشت زمان من شدم پیرتر که دیدم نه خدایی هست و نه خلقت
از آن روزی که مرگ اولین انسان در این دنیای هستی شروع شد
نمی دانم که کیست آخرین انسان در پایان این دنیای هستی
همین دانم خدایی هست
که با راز خلقت فرستاد معلم هایی
در آن درس کالس زندگی بودند شاگردهایی
که هر یک درس را یاد گرفتند به شیوه هایی
یکی از افکار معلم یکی دیگر از زخم های معلم
دیگری از ظاهر معلم بردند تجربه هایی
معلم ها آمدند و رفتند در این کالس زندگی
غافل از روز امتحان شیطان بود ناظر بر امتحان
رها گشتند در دنیا همان شاگردان خلقت
ولی دیگر نبود از معلم ها هیچ نشانی
هرآنکس که افکار معلم را داشت زخمی اش کردند
هرآنکس که زخم های معلم را داشت گریستند برحالش
و هرآنکس که ظاهر معلم را داشت زیارتش کردند...
از آن روز دیدم خدایی که گوئیم همه ناالن خدایا
خدا هم بین خود و شیطان داشت قراری
چه کردیم ما ،که خدا هم؟؟؟
همین دانیم که هر آغازی دارد پایانی
دانم که این هستی به مانند کودکیست در ساحل
که می سازد خانه ای و خود هم خرابش می کند با همان اشک ها و
لبخندهایش
* سعید بستی از دیوان کوچه باغ

جـامعه

نسیـم امید

سحر موسوی ،مدیرعامل موسسه تبسم مهر فرزانگان سیرجان:

توانمندسازیسالمنداندربسترخانواده
گروه خبر :در سال های گذشته ،دولت
ها عالوه بر تالش برای متعادل نگه
داشتن سن جمعیت ،نگاه ویژهای به ارایه
خدمات مناسب برای جمعیت بازنشسته
کشور داشته است.
سحر سادات موسوی ،مدیرعامل موسسه
تبسم مهر فرزانگان دراینباره گفت :بنیاد
فرزانگان یک موسسه مردمی ،فرهنگی،
اجتماعی ،هنری و ورزشی است که جامعه
هدف خود را شهروندان ارشد جامعه یعنی
سالمندان قرار داده است تا با تکریم ،فرهنگ
سازی و توانمندسازی فرد سالمند و خانواده
وی ،ضمن انجام اقدامات پیشگیرانه از عوارض
دوران سالمندی ،زمینه را برای برخورداری از
دوران سالمندی پویا و پرنشاط فراهم آورد.
وی ادامه داد :بدین منظور تکریم سالمند در

خانواده و توانمندسازی وی در بستر خانواده
و در ارتباط مستقیم با جامعه با بهرهگیری از
پتانسیل های خود فرد ،اقدام مهم و اساسی
بود که بنیاد فرزانگان شهرستان سیرجان با
همکاری و تحت نظارت اداره بهزیستی برای
تعدادی از مددجویان سالمند این سازمان،
انجام داده است.
موسوی در ادامه افزود :در این طرح یک
ساله ،پس از نیازسنجی مددجویان براساس
شاخص های سنجش سالمت اجتماعی،
محیط فیزیکی و بهداشتی و روانی سالمند
و مراقبین وی ،تعامل مستقیم و فرد به فرد
با سالمند و اعضای خانواده و به ویژه همسر
که خود نیز سالمند است ،زمینه حضور فعال
و پرنشاط ایشان در فعالیت های فرهنگی
و ورزشی فراهم آمد .برنامه های فرهنگی،

دوخته شده بود به پاهایش نگاه کرد این سای ه
خودش بود که پاهایش را گرفته بود و داشت
او را میبلعید
وحشتزده به اطراف نگریست شاید کسی
راهی نشانش می داد ولی کسی نبود جز
خورشید و دیوها
دیوها؟. .
به یک آبادی میرسید
حقیقت مثل پتک بر سرش کوبید آنها
نزدیک و نزدیکتر شد
شبحهایی که از دور به درخت میماندند دیونبودندآدمهاییبودندکه سایههایشانآنها
را بلعیده بود چشمانش را ریز کرد تا دقیقتر
حاال هیبت آدم گرفته و در حال پیکار بودند
ببیند
خبری از آبادی نبود
پیکار بین خورشید بود و سایهها ،خورشید
آنجا معرکهای تمام عیار به پا بود...
در میان خاک و غبا ِر بلند شده از جنگ
قامتی دید که به جای چهره ،خورشیدی بر
باالی آن میتابید
گرداگرد این قامت را دیوهایی گرفته و
تالششان این بود که خورشید را خاموش
کنند
قلبش از کینه دیوها داشت از جایش کنده
میشد
خورشید اما با همان نگاه اول مجذوبش
کرده بود
باید کاری میکرد باید به یاریاش
میشتافت..
نتوانست قدم از قدم بردارد پاهایش به زمین

نسـیــــم عـشــــق
فاطمهعباسلو*:
آفتابعمودمیتابید
و به قدری سوزان که گویی دگر اینگونه
نخواهدتابید
آتش بود که از زمین زبان ه میکشید و از
آسمانمیبارید
نه بادی و نه نسیمی ،انگار نفَس جهان در
سینه حبس شده بود...
در این صحرا سرگردان و حیران میرفت
تشنهلب ،بیرمق و ناامید
به این میاندیشید که اگر اینجا بمیرد
َکرکسها به نوایی میرسند ولی در این زمان
حتی کرکسها هم در آسمان پر نمیزدند...
یداد-
تلوتلوخوران به رفتن ادامه م 
از دور سایههایی نمایان شد
شاید یک آبادی
خو ن تازهای در رگ هایش جریان گرفت و
بر سرعتش افزود
بعد از این همه سرگردانی و تشنگی باالخره

آگهی فقدان سند مالکیت :آقای قدرت اله رضاپور افشار با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد
رسمی شماره  93سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  5663فرعی از  2313اصلی
واقع در بخش  35کرمان بنام آقای قدرت اله رضاپور افشار ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم
گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده  120آیین 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  10روز 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- 1398/7/6 :محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و
امالک شهرستان سیرجان
آگهی فقدان سند مالکیت :خانم ثمن گل قاسمی نژاد رائینی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر
اسناد رسمی شماره  14سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  15764فرعی از
 5087اصلی واقع در بخش  36کرمان بنام خانم ثمن گل قاسمی نژاد رائینی ثبت و سند مالکیت
صادر و تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده
 120آیین 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  10روز 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 - 1398/7/6 :محمد آرمانپور رئیس اداره
ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
آگهی فقدان سند مالکیت :آقای معین نقیب با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره
 210سیرجان مدعی است که سند مالکیت  20سهم مشاع از  288سهم ششدانگ پالک  1فرعی
از  949اصلی واقع در بخش  36کرمان بنام آقای معین نقیب ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم
گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده  120آیین 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  10روز 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 - 1398/7/6 :محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و
امالک شهرستان سیرجان
آگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم :احتراما ً نظر به اینکه در پرونده های شماره  980310و
 980693اجرای احکام مدنی محکوم علیه خانم مهرانگیز پور صادقی فرزند غالمحسین محکوم به
پرداخت به مبلغ  29/153/409تومان در حق محکوم له عباس ارجمند محکوم گردیده محکوم له دو
دستگاه پراید به رنگ قرمز روشن به تیپ جی تی ایکس مدل  1383به شماره پالک 12ج65...218
و با مشخصات صندلی ناسالم و داشبورد خراب نیاز به تعمیر دارد کالف باالی درب سمت راست
کامل رنگ درب عقب چپ رنگ گلگیر جلو چپ و درب موتور دارای رنگ سقف رنگ پریدگی چراغ
ها ندارد ارزش خودرو به قیمت  7/600/000تومان می باشد خودروی پژو  405به شماره پالک
 37د  45...947کچلی دارد داشبورد سالم صندلی تقریبا سالم بیمه نامه ندارد موتور روشن نشد
الستیک ها ندارد صحت موتور و گیربکس و دیفرانسیل مشخص نشد معرفی که توسط کارشناس
رسمی دادگستری مبلغ  19/000/000تومان تعیین قیمت شده مال معرفی شده در روز چهارشنبه
به تاریخ  1398/7/17ساعت  11ظهر از طریق مزایده در محل اجرای احکام مدنی به فروش می
رسد و برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 10درصد قیمت پیشنهادی
فی المجلس از برنده اخذ تا در صورت انصراف پس از کسر هزینه های اجرایی مابقی به حساب
درآمدهای دولت واریز میگردد متقاضیان می توانند پس از بازدید از خودرو واقع در پارکینگ حمایت
پیشنهادهای خویش را به انضمام فیش  10درصد مبلغ پیشنهادی (که باید شماره حساب سپرده
دادگستری  2171293825007نزد بانک ملی واریز 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  1398/7/17روز چهارشنبه می
باشد و در صورت برنده شدن و انصراف 10درصد واریزی به نفع دولت ضبط می شود .عباسلو
-مدیر اجرای احکام شورا سیرجان

اردوهای درون شهری و برون شهری،
بازدیدهای مکرر از مددجویان ،مشاوره و
راهنمایی در مورد خدمات بهداشتی ،درمانی
و توانبخشی ،پیگیری تامین نیازهای درمانی
و توانبخشی از مهم ترین اقدامات بنیاد پس
از نیازسنجی فرد به فرد هریک بود.
مدیرعامل موسسه تبسم مهر فرزانگان در
پایان افزود :اقدام اصلی و اساسی بنیاد در
طرح توانمندسازی ،ایجاد زمینه و کمک به
استقالل عملکردی ،اجتماعی و در صورت
امکان اقتصادی سالمندان شرکت کننده
در طرح بود .همچنین این افراد به عنوان
اعضای فعال و کلیدی بنیاد فرزانگان ارتباط
و تعامل خود را با بنیاد حفظ کرده و برخی
از آن ها آماده همکاری در توانمندسازی سایر
سالمندان هستند.
با یک دست به سایهها شمشیر میزد و دست
دیگرش را به سمت آدمهای درون سایهها
دراز میکرد آدمهای درون سایهها ولی
ترسیده ،چشمها را بسته بودند و دست ها را
بر گوشهایشان نهاده و به کنج سای ه خود پناه
برده بودند...
او هم ترسید و سایهاش قویتر شد هرچه
تقال کرد هرچه دست و پا زد در آخر این او
بود که خسته و بیجان با صورت بر زمین داغ
صحرا خورد...
لحظه آخر قبل از بسته شدن چشمانش
نگاهش به خورشید افتاد در دل آرزو کرد:

«کاش بتابی بر من»...
خورشید بیدرنگ نگاهی به او کرد تاللو
پرتوهایش افق چشمانش را پر کرد «آه چه
نوری».....
باد پنجره را باز کرده بود
صدای اذان میآمد بدنش از عرق خیس و
پهنای صورتش از اشک نفس نفس میزد از
جایش برخاست و پنجره را بست رفت تا آبی
به صورتش بزند...
روبهروی آینه ایستاده بود اما جرات نگاه
کردن به آینه را نداشت شاید باز هم سایهای
دارد او را میبلعد تصمیمش را گرفت باید وضو

میگرفت«بسم ا ...الرحمن الرحیم» ...
به آینه خیره شده بود زیر لب زمزمه
میکرد « :این چه خوابی بود؟ تعبیرش»...
صدای باز شدن پنجره حرفش را قطع کرد
باد باز هم پنجره را باز کرده بود...
رفت تا پنجره را ببندد دست روی دستگیره
پنجره داشت نسیمی به داخل وزید نسیم با
خودش صدایی به همراه داشت« :کیست
مرا یاری کند؟» قلبش به تپش افتاد انگار
گنجشکی خود را به قفس می کوبید با خودش
گفت«:باالخرهآمد»...
تمام توانش را جمع کرد،
اما دلش لرزید به پاهایش نگاه کرد دنبال
سایهاشمیگشت
سایهای لرزان در سوسوی چراغ بر زمین
افتاده بود
با چشمانی اشکآلود به آسمان نگریست
صدا گفت« :بیا... »...
با پاهای برهنه میدوید
به سمت صدا شتابان میرفت
رفت و رفت و رفت
و با طلوع خورشید نه سایهاش ماند نه
خودش،
او نور شده بود...
* دانشجوی دکتری داروسازی

نسیـم امید
خبــر
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دستگیری دو نفر زورگیر

نیک ورز ،دادستان سیرجان خبر داد:

وینگوو در پی باخت گل گهر
مقابل صنعت نفت آبادان؛

کم شانسی را علت شکست دانست

گروه خبر :هفته پنجم از سری مسابقات لیگ برتر فوتبال جام خلیج
فارس بین دو تیم گل گهر و صنعت نفت آبادان به میزبانی سیرجان
در ورزشگاه امام علی(ع) چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد .در
پایان این مسابقه تیم فوتبال گل گهر نتیجه را یک بر صفر به
صنعت نفت آبادان واگذار کرد و جدال کروات های لیگ برتر را
دراگان اسکوچیچ به نفع خود تمام کرد که اولین شکست خانگی
گل گهر را رقم خورد.
به گزارش خبرنگار نسیم امید این بازی با حواشی نیز همراه بود
به نحوی که تعدادی از هواداران به دلیل نتایج ضعیف چند هفته
گذشته علیه سرمربی تیم ،شعارهایی مبنی بر اخراج از تیم سر دادند
که سرمربی گل گهر نیز پس از پایان بازی در کنفرانس خبری در
واکنش به این حواشی با ناراحتی و عصبانیت از عدم حمایت تیم
توسط هواداران و اصحاب رسانه ابراز گالیه کرده و اعالم کرد که
هواداران جوری توقع دارند که انگار تیمشان پانزده سال در لیگ
برتر حضور دارد و گفت که هواداران باید به مجموعه تیم و بازیکنان
احترام گذاشته و از آنها حمایت کنند و شرم آور است که علیه
سرمربی و بازیکنان شعار میدهند .وی در ادامه اعالم کرد :ضمن
اینکه به بازیکنان تیم افتخار میکند علت نتایج فعلی را کم شانسی
تیم دانسته و افزود :زندگی همچنان در جریان است و بازی های
زیادی در پیش رو داریم که قطعا تالش میکنیم که تیم در رده
های باالتری قرار گیرد و با عجله کنفرانس خبری را ترک کردند.
حال پس از سالها تالش و هزینه های زیادی که شهرستان متحمل
شده و توانسته به لیگ برتر فوتبال راه یابد نباید تنها پس از چند
هفته از لیگ بخواهیم عملکرد سرمربی و بازیکنان تیم را به نقد
بگذاریم و آرامش تیم را بهم بزنیم آن هم در شرایطی که تیم
در حال حاضر نیاز به آرامش دارد ،البته لیدرهای تیم نیز باید به
بهترین شکل که توانایی این کار را دارند سکوها را مدیریت کنند هر
چند چنین شعارهایی همیشه در فوتبال ایران شائبه برانگیز بوده و
بعد از آن اتفاقاتی در باشگاه ها می افتد که امیدواریم این موضوع در
سیرجان صدق نکند .هر چند رفتار سرمربی گل گهر در کنفرانس
خبری شایسته مربی با تجربه وکاربلدی مثل وینگو بگوویچ نبود که
در واقع این مورد باعث جبهه گرفتن برخی علیه او خواهد شد ولی
اصحاب رسانه و هواداران باید سعه صدر بیشتری داشته باشند که
در لیگ برتر تیم های زیادی همچون استقالل و ...هنوز نتوانسته
نتایج قابل قبولی بگیرند ولی مسئوالن باشگاه و هواداران تیم از کادر
فنی حمایت کردند تا شاهد موفقیت و پیروزی های تیم شان شوند
البته گاهی رفتن یا اخراج مربی از تیم میتواند یک شوک به تیم
وارد کند که باید این موضوع در مرحله آخر باشد.
همچنین وینگو بگوویچ ،سرمربی تیم فوتبال گل گهر می تواند با
تغییر تاکتیک و هجومی تر کردن تیم و اضافه کردن یک روانشناس
و ارتباط با سایر مربیان فوتبال به خصوص پیشکسوتان و افراد
با تجربه ورزش ضمن همراهی آنها با خود از تجربیات آنها نیز
استفاده کند.

مرگ مشکوک جوان  22ساله در استخر
گروه حوادث :دادستان سیرجان از مرگ مشکوک
جوان  22ساله هفته گذشته در استخر کشاورزی در
یکی از روستاهای اطراف سیرجان خبر داد.
قاضی محسن نیک ورز در خصوص این خبر بیان
داشت :پرسنل اورژانس شهرستان از افتادن فردی در
استخر با خبر میشوند و هنگامی که برای خدمات
رسانی به محل اعزام میشوند افرادی که به همراه
فرد مصدوم بودند وی را در مسیر تحویل اورژانس

گروه حوادث :با اعالم وقوع آتش
سوزی به سامانه  125بالفاصله
آتش نشانان ایستگاه شماره  2و
آتش نشانی نیروی دریایی به محل
آتش سوزی اعزام شدند.
به گزارش روابط عمومی سازمان آتش
نشانی و خدمات ایمنی شهرداری به
نسیم امید :دمبل ،صندلی ،دوچرخه،
تشک یوگا ،تاتامی و وسایل ورزشی
مشترک در باشگاه ها همه محیطی
مناسب برای رشد باکتری و انواع بیماری
های پوستی هستند .افراد برای تناسب
اندام و سالمت به باشگاه ورزشی میروند،
ممکن است در چنین محیطی در معرض
عفونت قرار بگیرند .در باشگاه ورزشی از
آنجایی که افراد از دستگاهها به صورت
مشترک استفاده میکنند ،احتمال اینکه
به بیماریهای انگلی ،ویروسی و قارچی
مبتال شوند ،بیشتر است.
یکی از همشهریان در مراجعه به داروخانه
از وضعیت باشگاه ها گالیه داشت و در این
باره گفت :دخترم را تابستان در چند کالس
ورزشی ثبت نام کردم چند روز گذشته متوجه
شدم که سر دخترم شپش دارد و وقتی از
دوستانش پرسیدم آن ها هم دچار این مشکل
شدند .وی ادامه داد :واقعا اگر این مشکل از
نظافت باشگاه های ورزشی است باید نظارت
بر آن ها بیش تر شود.
رضا یکی یکی دیگر از ورزشکاران افزود :یکی
از رشته های پر طرفدار رشته شنا است که

 115میدهند.
وی در ادامه افزود :پرسنل اورژانس طبق چک کردن
اولیه متوجه میشوند که این فرد فاقد عالئم حیاتی
است و این موضوع را به ماموران نیروی انتظامی
شهرستان اطالع میدهند .این مقام قضایی ادامه داد:
ماموران کالنتری پس از بررسی متوجه میشوند که
این مرگ مشکوک است و جزئیات این حادثه برای
مشخص شدن علت مرگ آن در حال بررسی است.

با حضور آتش نشانان انجام شد؛

مهار حریق در ساندویچی

گفته آتش یار سوم احمدرضا ایرانژاد،
معاونت عملیات سازمان آتش نشانی،
دود ناشی از حریق داخل مغازه که در
پشت درب های بسته به علت نامعلومی

ایجاد شده بود و نیروهای آتش نشانی
به پشتیبانی آتش نشانان نیروی دریایی
رفتند و تمامی قسمت مغازه مورد
بازدید قرار دادند .ایرانژاد در پایان

شپش در برخی مکان های ورزشی
مشاهده شده است

میان بانوان و آقایان دارای طرفدار دارد اما
متاسفانه به دلیل اینکه برخی مواقع آب
استخرها آن چنان که باید تمیز نیست .وی
ادامه داد :استخر مکانی است که افراد زیادی
در ساعات مختلف روز به آنجا میروند،
میطلبد مسئوالن جهت ضدعفونی کردن
نکات بهداشتی توجه داشته باشند چرا که با
سالمتی انسان رابطه مستقیمی دارد.
نگین یکی از کسانی که به باشگاه بدنسازی و
کاراته میرود ،در این باره میگوید :متأسفانه
براي تميزي سالن هم خود ورزشكاران رعايت

نمیکنند و با وجود تأكيد مدير سالن مبني
بر اين كه با كفش روي تاتامي نيايند باز هم
اين كار را انجام مي دهند و از طرف دیگر اگر
سیستم تهویه خوب در سالن ها گذاشته شود
خیلی راحت تر می شود ورزش کرد.
محمد نادری پور ،مدیر گروه بهداشت محیط
مرکز بهداشت شهرستان در این باره بیان کرد:
برای امکان ورزشی بخشنامه خاصی وجود
ندارد اما بهداشت محیط همانگونه که برای
مسائل دیگر بازرسی میکند این مورد هم در
برنامه دارد .وی در ادامه افزود :طی بازدیدهایی

خبــر

اظهار داشت :ماموران آتش نشانی پس
از اقدامات ایمنی الزم و با توجه به در
محل بودن آتش نشانان نیروی دریایی
به ماموریت خود پایان دادند .پرسنل
شرکت کننده در عملیات حمید آباده،
امین جوینده ،پرویز چاوشان و فرهاد
ناظری بودند.
که ما از اماکن داریم اگر موردی مشاهده شود
اخطار الزم را میدهیم و اگر برطرف نشود نامه
ای را به اداره ورزش و جوانان ارسال میکنیم
که برخورد الزم را انجام بدهند.
نادری پور افزود :باشگاه داران باید مرتب
وسایل ورزشی را ضدعفونی کنند و هر چند
وقت یکبار شستشو انجام دهند و باشگاه های
که از تشک یا تاتامی استفاده میکنند باید
حتما آن را ضد عفونی کنند.
همچنین وی به ورزشکاران توصیه کرد:
ورزشکاران باید به نظافت فردی خود را رعایت
کنند و سعی کنند از وسایل شخصی استفاده
کنند پس از پایان ورزش حتما دوش بگیرند
و به باشگاه هایی که موارد بهداشتی را رعایت
نمیکنند مراجعه نکنند از کفش مناسب برای
ورزش استفاده کنند و اگر تشک هست از
جوراب مناسب استفاده کنند تا دچار بیماری
پوستی نشوند.
وی در پایان گفت :اگر کسی با مشکلی
بهداشتی مواجه شد و موردی مشاهده کرد
با شماره تلفن  42281610بهداشت محیط
تماس بگیرد و ما طی  24ساعت پیگیری
میکنیم.

گروه حوادث :فرمانده انتظامی شهرستان از دستگیری دو
نفر زورگیر توسط ماموران کالنتری  12در هفته گذشته
خبر داد.
سرهنگ محمدرضا ایراننژاد در توضیح این خبر گفت :طی
تماس یکی از شهروندان به کالنتری مبنی بر این که دو نفر
سارق قصد سرقت یک موتور سیکلت را دارند ماموران کالنتری
 12به محل اعزام میشوند که دو نفر با یک دستگاه خودروی
پیکان اقدام به فرار میکنند .سرهنگ ایراننژاد گفت :واحد گشت
نیروی انتظامی پس از تعقیب و گریز متهمان را مجبور به ایست
میکنند .وی ادامه داد :پس از ایست دو نفر را دستگیر و خودرو
آن ها را توقیف میکنند و مشخص می شود که این دو متهم
زورگیر بوده اند و تحویل مراجع قضایی داده شدند .این مقام
انتظامی در ادامه گفت :پلیس برای تامین امنیت شهر و برخورد
با سارقان و زورگیران قاطعانه عمل کرده و تحت هیچ شرایطی
اجازه ناامنی به چنین اراذلی را نمیدهد.

کشف دو تن پسته سرقتي

گروه حوادث :فرمانده انتظامي سیرجان از كشف دو تن
پسته سرقتي و دستگیری سه نفر سارق در هفته گذشته
خبر داد.
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد با اعالم این خبر ،گفت :ماموران
کالنتری نجف شهر درحین گشت زنی در محور خواجوشهر به
دو دستگاه خودرو وانت مزدا و وانت پیکان مشکوک که پس از
بررسی مقدار  2تن پسته کال سرقتی کشف کردند .وی در ادامه
افزود :در این عملیات سه سارق دستگیر و دو خودرو توقیف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان ارزش کاالی کشف شده را 600
میلیون ریال برآورد و متهمان نیز پس از تشکیل پرونده برای
سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شدند .وی در پایان
بیان داشت :با توجه به فصل برداشت پسته فعالیت برخی سارقین
جهت سرقت پسته شروع میشود که باغداران با هوشیاری کامل
و توجه به توصیه های پلیس می توانند این سارقان را ناکام
بگذارند.

کشف  1260لیتر
مشروبات الکلی دست ساز

گروه حوادث :دادستان شهرستان از کشف و انهدام 1260
لیتر مشروبات الکلی دست ساز از یک منزل مسکونی در
یکی از محله های حاشیه شهر خبر داد.
محسن نیک ورز در تشریح جزئیات این خبر گفت :طبق
گزارشهای واصله مبنی بر فعالیت های مشکوک فردی در یکی
از محله های شهر ،این موضوع در دستور کار این حوزه قضائی
قرار گرفت .وی در ادامه بیان کرد :پس از رصدهای صورت گرفته
و تکمیل تحقیقات ،با حضور ماموران اطالعات و آگاهی شهرستان
منزل متهم مورد تفتیش و بازرسی قرار گرفت که  1260لیتری
مشروبات الکلی دست ساز از منزل این فرد شد و متهم دستگیر
شد .این مقام قضائی تصریح کرد :بر طبق این قانون هرکس که
مشروبات الکلی را بسازد ،بخرد ،بفروشد ،حمل یا نگهداری کند
یا در اختیار دیگری قرار دهد طبق قانون با آن برخورد میشود.
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درد و رنج ما از نادانی نیست بلکه از تن پروری باید بنالیم.

لطف پروردگار بخشایشگر و مهربان به بندگان ،با بیانی بسیار
فشرده و کوتاه ،توصیف شده است :خداوند به بندگانش لطف دارد و به
هر کس بخواهد روزی می دهد و اوست نیروی شکست ناپذیر .در آیه
 26سوره رعدَّ :
الدن َْيا
«الل يَ ْب ُس ُط ال ّ ِرزْقَ ل َِم ْن يَشَ ا ُء َويَ ْقد ُِر َو َف ِر ُحوا ب ِال ْ َح َيا ِة ُّ
ْ
َاع خداوند روزی را برای هر کس که
َو َما ال ْ َح َيا ُة ُّ
الدن َْيا فِي الخِ َر ِة إ ِ َّل َمت ٌ
بخواهد وسیع می کند و برای هر کس بخواهد تنگ می سازد» .امام
علی (ع) در خصوص روزی بندگان می فرماید :خدا ،رزق و روزی را
مقدر داشت .زیادی ،کمی ،تنگی معیشت و گشایش در زندگی ،همه
به دست اوست.

ت

دکه های میوه فروشی خیابان پوریای ولی باعث سلب
آرامش و آسایش ساکنین محل شدند و منظره زیبای پارک
 17شهریور را نیز خراب کردند .درختان پشت دکه ها نابود
شدند .مرده شور ببرد آن شورا و شهرداری که اینها را اینجا
آوردند8451 .
سالم ،سر و صدا و زوزه سگها باعث سلب آسایش اهالی
خیابان ایثارگران در سحرها میشود .لطفا مسئوالن چارهای
بیاندیشند8529 .
می خواستم از اداره مخابرات بپرسید شهرک صدف چرا
تلفن ثابت ندارد؟! لطفا پیگیری و اطال ع رسانی شود .با تشکر
6921
شهرداری خیابانها را که جدیدا آسفالت می کنند نظارت
بر شیب آنها نمی شود االن بلوار مالک اشتر و خیابان نظام را
آسفالت کردند همه اش مشکل دارد .اعضای شورا چکار می
کنند بجای کارکنان شهرداری شما نظارت کنید نماینده مردم
هستید6439 .
از شهردار بخواهید هر خیابانی را که برای آسفالت می
بندد ،درختانش را رها نکند .خیابان امیرکبیر در زمانی که برای
آسفالت بسته شده بود درختانش تمام مدت تشنه بودند .باید
در تمام قسمت ها مدیریت صورت بگیرد 7927 .
پارک  ۱۷شهریور شده متأسفانه محل پخش و مصرف مواد
مخدر و بدون ترس مواد مصرف می کنند ،روشنایی پارک هم
مشکل دارد ،این پارک مرکز شهر هست .لطفا اقدام کنید.
1729
کاش زیرگذر چهارراه مکی آباد به کمربندی زودتر درست
می شد ضمناً متأسفانه آسفالت بلوار مکی آباد از اول تا آخر
بلوار وضعیت درستی نداردالبته این طرح اشتباه بوده و تعدادی
جوان نیز به همین علت کشته شدند که گناهش بر گردن شورا
و شهردار وقت است7843.
سالم ،االن نزدیک به  2ماه است پیگیری یک عدد المپ
روشنایی معابر برای شهرک ابوالفضل هستم که به هیچ نتیجه
ای نرسیده ام8829 .
کمربندی شاهد بسیار خطرناک است فرماندار و شهردار و
نماینده فکری برای انتقال آن کنند اگر یک تصادف و تانکر
دچارآتش سوزی شود دهها خانه و کودک به آسمان می روند.
میرزایی
سالم .از شهردار محترم تقاضا داریم از شهرک صدف هم بازدید
کنند.کوچه ها خاکی ،بدون پارک ،نداشتن ایستگاه اتوبوس
وکوچه بدون نامگذاری4998 .
یکی از مهترین پیامهای فراموش شده عاشورا :شب عاشورا
امام حسین به یارانش فرمود :هر کس از شما حق الناسی به
گردن دارد برود و آن حق را ادا کند که خداوند شهادتش را
نمی پذیرد .او به جهانیان فهماند که حتی شهید شدن در راه
خدا در کربال باالتر از رعایت حق الناس نیست .در عجبم از
کسانی که هزاران گناه می کنند ،مغازه داری که گران فروشی
می کند ،کارخانه داری که احتکار می کند ،کارمندی که کم
کاری میکند ،و معتقدند یک قطره اشک بر امام حسین علیه
السالم ضامن بهشت آنهاست0674...
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گستره توزیع :استان کرمان
رسانه جامعه مدنی اسالمی
صندوق پستی 78185146 :
هفته نامه خبری ،تحلیلی ،فرهنگی ،اجتماعی
لیتوگرافی و چاپ :مهدوی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول :فرهـاد فتحی زاده
عضو شرکت تعاونی مطبوعات
دفتر:خ ابن سینا ،جنب بیمارستان قدیم امام رضا (ع)
توزیع09136217643 :
تلفن42201609 - 42207250 :
مدیر مسئول09133470728 :
فکس42233672:
نشریه در ویرایش مطالب ارسالی آزاد است
روابط عمومی09162756265 :

دلت

ـا

مثب

ک
الم
با هم برادر و برابر باشید
ره
ب
ری
من امید آن دارم که این وحدت کلمه که بین همۀ اقشار ملت

وضعیت نگران کننده
بلوار آیت ا ...هاشمی رفسنجانی
(بلوار شیراز)
عکس :ارسالی توسط یک شهروند

بحث دیکتاتوری در مجلس

مجازی :جلسه علنی مجلس شورای اسالمی برای بررسی
یک طرح به مدت چند دقیقه یه تشنج کشیده شده و علی
الریجانی ،رئیس مجلس چند نماینده نزدیک به جبهه
پایداری را دیکتاتور خواند .به گزارش منابع خبری چند
نماینده نزدیک به جبهه پایداری درهفته گذشته به ادامه
جلسه اعتراض داشتند .نصرا ...پژمان فر فریاد می زد و نحوه
مدیریت علی الریجانی در مجلس را دیکتاتوری می خواند .علی الریجانی خطاب
به او گفت :عادت کردید که با فریاد کارتان را جلو ببرید ،توهین نکنید دیکتاتوری،
دیکتاتوری ،دیکتاتور شما هستید که این بساط را در کشور به راه انداختید.

نزدیک به  10درصد جمعیت سیرجان سالمند
است

احمدی نژاد را باهنر وارد فضای سیاسی کرد

امید جوان :حسن غفوری فرد ،نماینده ادوار مجلس
در گفتگو با امید جوان با انتقاد از عملکرد احمدی نژاد
و باهنر بیان کرد :احمدی نژاد را آقای باهنر آورد .آقای
باهنر نقش بسیار تعیین کننده ای داشت که ایشان را
شهردار کردند .همان موقع گفتند :که ایشان (احمدی
نژاد) مشکل اقتصادی و پرونده اقتصادی باز دارد .آقای
باهنر گفت :که ما داریم او را برای رئیس جمهوری تر بیت می کنیم شما
اجازه شهردار شدن او را نمی دهید!

ویژه

سیرجان خبر :دکتر محمد موقری پور ،معاون بهداشتی
دانشکده علوم پزشکی به مناسبت هفته ملی سالمند گفت:
نرخ رشد جمعیت سالمندی در کشور به دالیلی همچون
افزایش امید به زندگی ،کاهش میزان مرگ و میر و کاهش
نرخ باروری در حال رشد است و نزدیک به ده درصد از جمعیت شهرستان سیرجان
را سالمندان تشکیل میدهند که اکثرا در حال دریافت خدمات از مراکز بهداشتی
در حوزه سالمندی هستند چرا که با افزایش رشد جمعیت سالمندی نیاز است برای
ارتقای کیفیت زندگی سالمندی توسط دستگاه ها و نهادهای مرتبط و تکریم و سالمت
سالمندان تالش بیشتر شود.

درخشش کاراته کاران سیرجانی در مسابقات
آذربایجان

نسیم امید :کاراته کاران سبک کیوکوشین  IFKدر
مسابقات بینالمللی در باکو جمهوری آذربایجان موفق به
کسب مقام سومی شدند .مجتبی عرب ،مربی تیم سیرجان
دراینباره گفت :کسب عنوان سومی مسابقات بین المللی
کاراته کیوکوشین جمهوری آذربایجان باکو ۲۰۱۹و درخشش کاراته کاهای سیرجانی
در تیم ایران و کسب ۲مدال طال و۲برنز به کار خود خاتمه داد .وی با بیان اینکه در
بخش داوری نیز سید احسان مرتضوی بود ،گفت :امیرحسین مهاجری ،محمد یاسر
فتحی هر دو مدال طال و پیمان ایران نژاد ،فرزاد فتحی مدال برنز این مسابقات را
کسب کردند.

ماست باقیبماند و به اتکای وحدت کلمه ،نهضت اسالم ما پیش رانده
شود و با برقراری حکومت عدل اسالمی ،همۀ اقشار به حقوق خودشان
برسند. این وحدتملی ،وحدت الهی است؛ به دست خدای تبارک و تعالی
ایجاد شده است .ما تابع اسالم هستیم .ملت ایران با این وحدت واتکال
به اسالم نهضت را پیش برد و این رمز را از دست نخواهد داد وآن چیزی
را که خداوند می خواهدرفاه عمومی و سعادت عمومی بشر است ایجاد
اختالفنکنید؛ با هم برادر و برابر باشید.
امام خمینی (ره)

نقض حقوق درختان چه مجازاتی دارد؟

ح

قو
قی

نظام حقوقی ایران برای منابع طبیعی و به خصوص درختان
حقوقی را قائل شده است .کسانی که به عرصههای منابع طبیعی
تجاوز و آن را تخریب میکنند ،مجرماند .پس از شناسایی اینگونه افراد
و اطمینان از اینکه جرم در عرصههای منابع طبیعی و اراضی ملی واقع
شده است ،مجرم را به مراجع قضایی معرفی میکنند تا قانون به جرم آنها
رسیدگی و مجازاتشان کند .ماده  686قانون مجازات اسالمی در این مورد
مقرر کرده است« :هر کس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای
سبز را عالما و عامدا و برخالف قانون مذکور قطع یا موجبات از بینرفتن
آنها را فراهم آورد ،عالوه بر جبران خسارت وارده ،حسب مورد به حبس
تعزیری یا جزای نقدی محکوم خواهد شد ».تخریب و آتش زدن جنگل
ها به موجب قانون ممنوع و برای مرتکبان آن مجازاتهایی در نظر گرفته
شده است .مهمترین مادهای که در ارتباط با آتش زدن عمدی جنگل
ها می توان به آن استناد کرد ماده  »47قانون حفاظت و بهرهبرداری از
جنگلها و مراتع» است که مجازات سنگینی را برای مرتکبان این جرم
تعیین کرده است .به موجب این ماده قانونی ،هرکس در جنگل عمدا ً
آتشسوزی ایجاد کند به حبس محکوم خواهد شد و در صورتی که
مرتکب ،مأمورجنگلبانی باشد به حداکثر مجازات مذکور محکوم میشود.
ماده  45این قانون نیز می گوید« :آتش زدن نباتات در مزارع و باغات
داخل یا مجاور جنگل بدون اجازه و نظارت مأموران جنگلبانی ممنوع
است .در صورتی که در نتیج ه بیمباالتی ،حریق در جنگل ایجاد شود
مرتکب به حبس تأدیبی محکوم خواهد شد».

