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  آخـــر  6

بهاءالدینی، سرپرست فرمانداری سیرجان:

در بخش بلورد
رونق کار و اشتغال مهیا شده است

در دومین نمایشگاه و همایش بین المللی معدن، صنایع معدنی و زنجیره تامین فوالد سیمکس ۲۰۲۰ ارائه شد: 

نمایش آخرین دستاوردهای گل گهر در زمینه تکمیل زنجیره فوالد 

تیترها

  شهــر  4

افتتاح نمایشگاه صنایع دستی در فرهنگسرا

  خبـــر  2

  خبـــر  2

گزارش »نسیم امید« از کیفیت فضاهای شهری سیرجان؛

فضای شهری
عاری از فرهنگ بومی است

با شمارش آرای صندوق های انتخابات
در سیرجان و بردسیر مشخص شد؛

رقابت نزدیک حسن پور با معتمدی

 نقد، صداقت، شفافیت  

به مناسبت ششمین سال انتشار هفته نامه »نسیم امید«؛ 

»نسیم امید«  رسالت اجتماعی دارد

  حوادث  5

زینلی پور، رئیس دامپزشکی شهرستان:

واکسیناسیون تب مالت
بیش از 6 هزار راس گاو و گوساله

  جــامعه  3

ایران نژاد، فرمانده انتظامی شهرستان خبر داد:

کشف هروئین 
جاساز بلع از معده مسافر

  حوادث  5

 خبــر   2

نسیم امید: اکنون ششمین سال انتشار هفته نامه »نسیم امید« 
آغازشده است. نسیم امید دارای چند ویژگی خاص است که آن 

را از سایر نشریات محلی متمایز کرده است:

مدنی  جامعه  فرهنگ  ترویج  را  خود  هدف  و  دارد  هدف   -1
بازرگانی نگاه  اسالمی می داند و به نشریه به عنوان یک کاالی 
نمی کند بلکه کار فرهنگی را یک وظیفه خود می داند.2- نسیم 

امید برای کار خود منشور اخالقی دارد و طبق اصول و چارچوب 
این منشور اخالقی فعالیت  و آن را سرلوحه کار خود قرار داده 

است. 3- نقد، صداقت و شفافیت سه رکن ...

گروه خبر: انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی روز جمعه در سیرجان 
برگزار شد که از میان  داوطلبین شهباز حسن پور با بیش ترین آرا به عنوان نماینده 
مردم سیرجان و بردسیر انتخاب شد. نامزدهای این دوره از انتخابات مجلس شورای 
اسالمی در حوزه انتخابیه سیرجان و بردسیر با یکدیگر رقابت کردند و در این دوره از 

انتخابات، 42 نفر  داوطلب ثبت نام کردند که از این بین 29 نفر ...

شگفتی در آرای برخی نامزدها
نگاهی به روند انتخابات مجلس یازدهم در سیرجان و بردسیر؛

عکس: سیرجان خبر



2 نسیـم امیدخبـرخبــر

با شمارش آرای صندوق های انتخابات در 
سیرجان و بردسیر مشخص شد؛

رقابت نزدیک حسن پور با معتمدی
مجلس شورای  دوره  یازدهمین  انتخابات  خبر:  گروه 
اسالمی روز جمعه در سیرجان برگزار شد که از میان  
با بیش ترین آرا به عنوان  داوطلبین شهباز حسن پور 

نماینده مردم سیرجان و بردسیر انتخاب شد.
نامزدهای این دوره از انتخابات مجلس شورای اسالمی در 
حوزه انتخابیه سیرجان و بردسیر با یکدیگر رقابت کردند و 
در این دوره از انتخابات، 42 نفر  داوطلب ثبت نام کردند که 
از این بین 29 نفر آن ها تایید صالحیت شدند و در نهایت 
11 نفر پا به عرصه رقابت بر سر صندلی مجلس گذاشتند و 
پس از یک هفته تالش و تکاپو، شامگاه شنبه 3 اسفند ماه 
نتایج آرای داوطلبین مجلس شورای اسالمی در سیرجان به 
نفر  پنج  بین  رقابت  ترین  بیش  که  حالی  در  و  رسید  پایان 
با 48864  پور  پایان  شهباز حسن  بود که در  داوطلبین  از 
رای برای چهارمین بار به مجلس شورای اسالمی ورود کرد. 
و  رای   46099 با  دوره  این  در  معتمدی  محمد  همچنین 

معین ضابطی 7208 رای در رده های بعدی قرار گرفتند.
صورت  به  کرمان  استانداری  انتخابات  و  سیاسی  مدیرکل 
غیر رسمی نتایج ۵ حوزه انتخابیه استان کرمان را اعالم کرد 
و گفت: نتایج نهایی بعد از اعالم رسمی ستاد انتخابات کشور 
غیر  آمار  گفت:  ادامه  در  وفایی  محمدرضا  می شود.  اعالم 
رسمی در ۵ حوزه انتخابیه مشخص شده است و بعد از اعالم 
ستاد انتخابات کشور رسما اعالم می شود. او افزود: در بافت، 
رابر و ارزوئیه صمدا... محمدی؛ قلعه گنج، کهنوج، منوجان، 
رودبار جنوب و فاریاب حسین شکراللهی؛ جیرفت و عنبر آباد 
االسالم  نرماشیر حجت  فهرج،  ریگان،  بم،  اعظمی؛  ا...  ذبیح 
و  زاهدی  مهدی  محمد  راور  و  کرمان  غضنفرآبادی؛  موسی 

محمد رضا پور ابراهیمی حائز بیشترین آرای مردمی شدند.
حوزه   4 نتایج  کشور  انتخابات  ستاد  اینکه  بیان  با  وفایی 
انتخابیه استان کرمان را رسما اعالم کرده است، بیان داشت: 
با  پور  حسن  شهباز  بردسیر  و  سیرجان  انتخابیه  حوزه  در 
کسب 48 هزار و 864 رأی؛ شهربابک مصطفی رضا حسینی 
با کسب 13 هزار و 3۵0 رأی؛ زرند و کوهبنان عفت شریعت 
با 44 هزار و 4۵3 رأی و رفسنجان و انار حسین جاللی با ۵3 
هزار و 788 رأی بیشترین آرا را به خود اختصاص دادند و به 

یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی راه یافتند.

گروه خبر: همایش اعطا نشان ایمنی صنایع و معادن استان 
با  و  کرمان  ذغال سنگ  دانشگاه  های  همایش  سالن  محل  در 
کار  بازرسی  مدیرکل  کرمان،  استاندار  اقتصادی  معاون  حضور 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
تعلیمات  و  تحقیقات  مرکز  رئیس  کرمان،  استان  اجتماعی 

حفاظت و بهداشت کار وزارت کار برگزار شد.
الملل گل گهر، در این  امور بین  به گزارش روابط عمومی و 
سرچشمه،  مس  گهر،  گل  های  شرکت  حضور  با  که  همایش 
مس شهربابک، توسعه آهن و فوالد گل گهر، گهر زمین، فوالد 
سیرجان ایرانیان، الستیک بارز و... برگزار شد، تمامی شرکت ها 
توسط کمیته ای متشکل از بازرسان کار استان و اساتید دانشگاه 
شرکت  که  گرفتند  قرار  ممیزی  مورد  کرمان  پزشکی  علوم 
معدنی و صنعتی گل گهر در این همایش موفق به کسب نشان 

درجه یک و اخذ تندیس زرین ایمنی شد.
 فرمانده مرکز آموزشی شهدای وظیفه نیروی دریایی: 

زنده نگه داشتن شهدا به زبان هنر 
سرهنگ  دفاع پرس،  خبرنگار  گزارش  به  خبر:  گروه 
محمود مهدوی فرد، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های 
»مهدی  دوم  دریادار  امیر  با  کرمان  مقدس  دفاع 
وظیفه  شهدای  آموزشی  مرکز  فرمانده  شعبان زاده« 
آموزشی  مرکز  این  محل  در  سیرجان  دریایی  نیروی 

دیدار و گفت وگو کرد.
فرمانده مرکز آموزشی شهدای وظیفه نیروی دریایی سیرجان 
حفظ  جهت  در  بسیاری  شهدای  اینکه  بیان  با  دیدار  این  در 
این نظام و انقالب خون داده اند، اظهار داشت: جهت معرفی و 
زنده نگه داشتن شهدا در جامعه و نسل های آینده باید اسناد 
برگزاری  با  همچنین  و  هنر  زبان  به  عزیزان  این  خاطرات  و 

یادواره ها، چاپ کتاب و تدوین تاریخ دفاع مقدس انجام شود.
این  در  پیکر مطهر شهدای گمنام  اینکه حضور  بیان  با  وی 
مرکز آموزشی، فضای روحانی و معنوی به این مرکز بخشیده 
خانواده های  گفت:  داشته،  دنبال  به  بسیاری  برکات  و  است 
شهرک  در  گمنام  شهید  تدفین  خواستار  نیز  دریایی  نیروی 

مسکونی نیروی دریایی هستند.
در ادامه »محمود مهدوی فرد« نیز به بیان فعالیت های انجام 
شده در این حوزه پرداخت و گفت: اداره کل حفظ آثار و نشر 
جمع  جهت  در  دارد  را  آمادگی  این  مقدس  دفاع  ارزش های 
آوری خاطرات رزمندگان نیروی دریایی با این مرکز همکاری 

کند.
مدیرکل حفظ آثار ونشر ارزش های دفاع مقدس به برگزاری 
جشنواره ترنم فتح ویژه  رزم نوازان نیروهای مسلح استان اشاره 
کرد و گفت: در این جشنواره رزم نوازان نیروهای مسلح استان 
حضور داشتند و گروه رزم نوازان مرکز آموزشی 0۵ کرمان به 
استان های کرمان،  قرار است  و  پیدا کرد  راه  مرحله منطقه ای 
دوم  نیمه  در  منطقه ای  مرحله  در  هرمزگان  فارس  بوشهر، 

اسفند ماه در این استان به رقابت بپردازند.

دوره  یازدهمین  در  امید:  نسیم 
و  سیرجان  حوزه  از  مجلس  انتخابات 
کردند  نویسی  نام  نفر   43 ابتدا  بردسیر 
تایید صالحیت  نفر  میان 29  این  از  که 
شدند و رقابت نهایی روز جمعه دوم اسفند 
بین 11 نفر برگزار شد.که از میان چهره 
های شاخص و مطرح این انتخابات شهباز 
زهرا  حسینی،  احمد  سید  پور،  حسن 
و  اناری  حسن  معتمدی،  محمد  رنجبر، 
معین ضابطی از فعاالن سیاسی، اجتماعی 
و مدیریتی شهرستان بودند. در کنار این 
ابوالفضل  مثل  دیگری  های  چهره  افراد، 
اسدی، محسن  جعفرقلی خانی، محسن 
صالحیت  تایید  که  بودند  و...  مصباح 
به  شدند  تایید  اواخر  اگر  یا  و  نشدند 

حمایت فرد دیگری کنار رفتند. 
با  اصولگرایان  سیاسی  رقابت  در 
انتخابات  صحنه  وارد  فراوان  نامزدهای 
شدند. سید احمد حسینی، حسن اناری، 
محمد معتمدی، محسن مصباح  و معین 
شاخص  های  چهره  جمله  از  ضابطی 
با  که  بودند  انتخابات  این  در  اصولگرایی 
کناره گیری سید احمد حسینی، محسن 
مصباح، حسن اناری و تعدادی دیگر چهره 
ناشناخته اصولگرا محمد معتمدی و معین 

باقی  انتخابات  رقابت  صحنه  در  ضابطی 
ماندند. سید احمد حسینی از جمله چهره 
بود که  انتخابات  این دوره  های شاخص 
در این انتخابات بدون حمایت از شخص 

خاصی انصراف داد.
و  حضور  وجود  با  ضابطی  معین  آرای 
شاخص  های  چهره  از  بسیاری  حمایت 
سیاسی، رسانه ای و اصالح طلب در ستاد 
وی از جمله مهدی دالوری، ریاست ستاد؛ 
ایراندخت رضایی، سابقه 20 ساله عضویت 
شهردار  آبیار،  منصور  شهر؛  شورای  در 
در  رای  هزار   ۵0 حدود  دارای  و  اسبق 

انتخابات مجلس نهم کمتر از حد انتظار 
بود که باید مورد تحلیل قرار گیرد. محمد 
انتخاباتی  تجربه  اولین  در  که  معتمدی 
خود در انتخابات شورای شهر سوم موفق 
به کسب آرای الزم برای ورود به شورای 
شهر سیرجان نشده بود از همان زمان در 
این  در  و  کرد  اقدام می  سودای مجلس 
با حمایت های آشکار و پنهان  انتخابات 
بسیار  رای  توانست  نهادها  و  افراد  برخی 

خوبی را بدست آورد.
برخی از اصالح طلبان ابتدای امر از زهرا 
عدم  از  پس  ولی  کردند  حمایت  رنجبر 

تایید مجدد، رنجبر  او و  احراز صالحیت 
صحنه  در  مستقل  صورت  به  کرد  اعالم 
انتخابات حضور می یابد لذا اکثریت اصالح 
سکوت  طلب  اصالح  احزاب  و  طلبان 
از  منصوری  سادات  ملیحه  اختیارکردند. 
جمله چهره های گمنام بود که در حوزه 
انتخابیه کرمان نام نویسی کرده بود و اواخر 
پس از عدم احراز صالحیت زهرا رنجبر  با 
قول حمایت برخی فعاالن سیاسی اصالح 
طلب با تغییر حوزه انتخابیه از کرمان به 
سیرجان و بردسیر آمده بود ولی آنها بعد 
از تغییر حوزه انتخابیه او را تنها گذاشتند 
بر  مبتنی  سیاست  راستای  در  نفر   4 و 
اخالق از خانم منصوری حمایت و ستاد 

او را فعال نگه داشتند.
سال   14 حدود  که  پور  حسن  شهباز 
قبل ابتدا در پست شهرداری قرار گرفت 
روستای  و  شهر  کلی  مدیر  سپس  و 
بود   شده  دار  عهده  را  کرمان  استانداری 
طی 12 سال نمایندگی مجلس و خدمات 
ریز و درشت و البته وجود انتقادات جدی 
بر عملکردش توانست برای بار چهارم به 

مجلس شورای اسالمی راه یابد.
باالخره این انتخابات نیز با اما و اگرهای 
جامعه  در  آنچه  و  رسید  پایان  به  خود 
نیست  مقام  و  دارد پست  ارزش  اسالمی 
بلکه اجرای حق و عدالت است. امام علی 
علیه السالم در باره پست و مقام به این 
مضمون می فرماید:» حکومت داری حتی 
از آب بینی بز بی ارزش تر است مگر اینکه 

حقی را اجرا و از باطلی جلوگیری شود.«

گروه خبر: همزمان با والدت حضرت 
مادر،  روز  وگرامیداشت  فاطمه)س( 
هنرمند  آثار  دستی  صنایع  نمایشگاه 
راز  نگارخانه  در  محمودیان  مهین 

فرهنگسرا افتتاح شد.
ارتباطات  واحدخبرمدیریت  گزارش  به 
فرهنگسرای  مدیر  سیرجان،  شهرداری 
شورای شهر در این باره گفت: این نمایشگاه 
با هدف رونق و پویایی تولید در رشته های 
مختلف صنایع دستی و معرفی محصوالت 
هنري از ابتدای هفته جاری گشایش یافت 

و تا امروز میزبان عموم خواهد بود.
برپایی  کرد:  تصریح  مند  بهره  مهدی 
موثری  و  مناسب  بسیار  فرصت  نمایشگاه 

و  اصیل  هنرهای  با  عالقه مندان  تا  است 
متناسب  هنري  آثار  و  شوند  آشنا  سنتی 
با سالیق شخصي خود را با قیمت مناسب 

تهیه کنند.
عنوان  شهر  شورای  فرهنگسرای  مدیر 
صنایع  از  استفاده  فرهنگ  ترویج  کرد: 

به  اعتماد  افزایش  و  خودباوری  دستی، 
محصوالت  معرفی  نیز  و  هنرمندان  نفس 
یک  عنوان  به  سیرجان  شهرستان  هنري 
هنر منحصر به فرد، از دیگر اهداف برپایی 

نمایشگاه -صنایع دستی- است.
وی ادامه داد: این نمایشگاه به مناسبت 
با  مادر  روز  و  فاطمه)س(  حضرت  والدت 
عنوان »هنرهاي دستي« دایر شد و عالقه 
مندان می توانند تا سوم اسفندماه و در دو 
نوبت صبح و عصر از این نمایشگاه بازدید 

کنند.
محمودیان  مهین  ادامه  در  همچنین 
نمایشگاه  این  برگزاری  مسوول  و  هنرمند 
بیان کرد: میناکاري روي مس، مینا کاري 
تابلوهاي  و  لعابي  زیر  نقاشي  سفال،  روي 
شده  عرضه  کاالهای  جمله  از  دوزي  ربان 

در این نمایشگاه هستند.
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نگاهی به روند انتخابات مجلس یازدهم در سیرجان و بردسیر؛

شگفتی در آرای برخی نامزدها

افتتاح نمایشگاه صنایع دستی در فرهنگسرا

 گل گهر نشان درجه یک

تندیس زرین ایمنی را کسب کرد

عکس: سیرجان خبر



3 جــامعه  نسیـم امید
فاطمه رضوانی، جامعه شناس:

مسئوليت پذیري،
ضرورت زندگي اجتماعي است

مسئولیت  در  فرهنگ:  گروه 
قانون،  منتظر  خیلی  اجتماعی 
بخشنامه و دولت نباشیم. اولین گامی 
که می توانیم برداریم باید ببینیم چه 
یک  با  حتی  کوچک،  حتی  کاری 
آموزش  برای  گذاشتن  وقت  ساعت 
یک نفر، سروسامان دادن به محله ای 
با  یا  و  می کنیم  زندگی  آن  در  که 
شرکت در برگزاری مراسم ها و کارهای 
خیریه انجام دهیم. مهم این است که این دغدغه مشترک را داشته 
باشیم که این موضوع  مشارکت در زمینه های مختلف از فرهنگی، 

اقتصادی، سیاسی و... است. 
فاطمه رضوانی، جامعه شناس در خصوص مسئولیت پذیری بیان 
کرد: از نظر اجتماعی مسئول بودن یعنی آدم ها و سازمان ها می بایست 
با اخالق و با حساسیت نسبت به مسائل اجتماعی، فرهنگی و محیطی 
رفتار کنند. تالش برای برقراری مسئولیت اجتماعی، به افراد، سازمان ها 
و دولت کمک می کند تاثیری مثبت بر پیشرفت، کار و جامعه داشته 

باشند.
او در ادامه افزود: مسئولیت اجتماعي شرکت ها دربرگیرنده شفافیت 
الزامات  با  تطابق  اخالقي،  ارزش هاي  براساس  فعالیت هاي کسب وکار 
قانوني، احترام به افراد، تشکل ها و محیط زیست و حساس بودن به 
مسایل اجتماعي، فرا اجتماعي و در اصل ارزش آفریني همه جانبه و 
یکپارچه است تا شرکت ها عالوه بر کسب سود، مسئولیت آثار و تبعات 
فعالیت هاي خود را بر تمام ذي نفعان از آحاد جامعه در نظر بگیرند و 

بپذیرند. 
رضوانی با اشاره به توسعه پایدار، شرکت– شهروند، پایداري شرکتي، 
با مفهوم مسئولیت  ... مفاهیم مرتبط  برند، اخالق شرکتي و  پایداري 
مسئولیت  با  مقایسه  در  فردی  اجتماعی  مسئولیت  گفت:  اجتماعي 
اجتماعی گروهی مفهومی جدید است اما قدمتی برابر با قانون طالیی 
»با دیگران طوری رفتار کنید که دوست دارید با شما رفتار شود« دارد. 
مسئولیت اجتماعی فردی با ایجاد یک موضع فعال نسبت به تأثیرگذاری 
مثبت بر دیگران و محیط بیرون از دایره خود بسط می یابد. مسئولیت 
اجتماعی فردی اساس مسئولیت اجتماعی گروهی است زیرا یک اجتماع 
از افراد  تشکیل شده است و درنتیجه فرهنگ مسئولیت اجتماعی را 
مشخص می کند. به گفته این جامعه شناس استاندارد جهاني راهکاری 
را در زمینه اصول اساسی مسئولیت اجتماعی، مسائل و موضوعات مرتبط 
با مسئولیت اجتماعی و روش های ادغام و تلفیق و تبدیل رفتار مسئولیت 
اجتماعی به راهکارها، سیستم ها، اقدامات و فرآیندهای سازمانی ارائه 

می کند.
به گفته وی این استاندارد نزدیک به 3۵0 الزام دارد،که  می بایست در  
هفت بُعد؛ حاکمیت، سازمانی،کارکنان و فعالیت های کاری، محیط زیست، 
کسب و کار منصفانه، مسائل مربوط به مشتریان و مصرف کنندگان، 

مشارکت در توسعه جامعه و حقوق بشر و شهروندی رعایت شود.
همچنین این استانداردها دارای هفت اصل؛ پاسخگویی، شفافیت، 
رفتار اخالقی، احترام به منافع و عالیق ذینفعان، احترام به اجرای قانون، 
احترام به هنجارهای رفتاری بین المللی و احترام به حقوق بشر  در 

مسئولیت اجتماعی هستند.

گفت و گو

فرهاد فتحی زاده: اکنون 
انتشار  سال  ششمین 
امید«  »نسیم  هفته نامه 
آغازشده است. نسیم امید 
خاص  ویژگی  چند  دارای 
محلی  نشریات  سایر  از  را  آن  که  است 

متمایز کرده است:
1- هدف دارد و هدف خود را ترویج فرهنگ 
جامعه مدنی اسالمی می داند و به نشریه به عنوان 
کار  بلکه  نمی کند  نگاه  بازرگانی  کاالی  یک 
فرهنگی را یک وظیفه خود می داند.2- نسیم امید 
برای کار خود منشور اخالقی دارد و طبق اصول 
و چارچوب این منشور اخالقی فعالیت  و آن را 
سرلوحه کار خود قرار داده است. 3- نقد، صداقت 
و شفافیت سه رکن فعالیت مطبوعاتی این رسانه 
است و رویکردش نسبت به مسئوالن، انتقادی و 
حمایتی است و در کنار بیان عملکردهای مثبت 
در صورت مشاهده موارد خالف در نشریه به آن 
می پردازد و ژست نشریات به  اصطالح مستقل را 
نمی گیرد و هویت اصالح طلبی دارد. نسیم امید 
وامدار کسی نیست و الحمدا... روی پای خودش 

ایستاده است و طی این پنج سال با وجود 
به  طور مرتب و منظم  فراوان  مشکالت 

خاص  مخاطبان  و  منتشرشده  شنبه ها 
خودش را جذب کرده است و سعی کرده ایم 

زبان شهروندان باشیم.
 توسعه فرهنگی زمینه ساز

سایر توسعه هاست
امروزه جامعه ای توسعه یافته است که بتواند 
در کنار شاخصه های رشد و پیشرفت اقتصادی 
حقیقت  در  و  اطالعات  و  آموزش  معیار  بر 
چنین  در  کند.  تاکید  اجتماعی  دانایی  عنصر 
تولید  با  مطبوعات  ویژه  به  رسانه ها  جامعه ای، 
باال  توزیع مطلوب اطالعات، نقش زیادی در  و 
بردن آگاهی و روشنگری افکار عمومی و توسعه 
فرهنگی به عهده می گیرند و جامعه را در نیل 
می کنند.  یاری  جانبه  همه  ترقی  و  تعالی  به 
و  کاغذی  رسانه های  نقش  فرهنگی  توسعه  در 
نوشتاری بسیار پراهمیت است زیرا به راحتی قابل 
دسترسی بوده و قابلیت سندسازی و بایگانی دارد 
و چندین بار می توان آن را مطالعه کرد. لذا توسعه 
فرهنگی نه تنها عامل اصلی رشد آگاهی جمعی، 
و  اقتصادی  سیاسی،  توسعه  ساز  زمینه  بلکه 
پیشرفت دانش و آگاهی و در واقع نخستین پیش 

شرط رفع مشکالت فراگیر جامعه است.
 توجه به رسالت قلم

رسالت قلم چیست؟ خداوند متعال در قرآن 
به  قسم  مایسطرون«  و  القلم  و  می فرماید: »ن 
قلم و آنچه می نگارد. رسالت قلم سنگین است. 
آنقدر سنگین که خداوند متعال چه زیبا به آن و 

آنچه می نگارد قسم یاد کرده است. به گفته دکتر 
شریعتی »قلم توتم من است.« خوشا قلمی که 
دستمان را بگیرد و از گمراهی و ضاللت نجاتمان 
دهد. خوشا قلمی که یک فرهنگ باشد. فرهنگی 
که در آن صداقت، انتقاد پذیری و امر به معروف و 
نهی از منکر، دفاع از حق و مبارزه با نفاق و ظلم 

در دستور کارش باشد. 
 رویکرد حمایتی انتقادی

مدت  این  طی 
کار  سختی  با  آشنایی  به  توجه  با 

مکمل  رویکردی  کرده ایم  سعی  اجرایی 
داشته باشیم هم انتقاد و هم حمایت نسبت 

به مسئولین داشته باشیم و در عین 
انتقاد منصفانه و واقعی و اخالق مدار 
سعی در تشویق مدیریت قانونمند، 
کارا و ضابطه مند داشته باشیم و با 
ویژه  و  خواری  رانت  فساد،  هرگونه 
آن  با  و  نداریم  سازش  سر  خواری 

مبارزه می کنیم. 
 مروج جامعه مدنی

طلبی  اصالح  هویت  امید  نسیم 
دارد و در راستای ترویج جامعه مدنی اسالمی 
نشأت گرفته از اسالم و قرآن مبتنی بر قانونمندی 
گام برمی دارد و به دنبال تشکل های مدنی و 
حقوق شهروندی است. به نظر می رسد شناخت 
کافی از مقوله جامعه مدنی در میان شهروندان 
سیرجانی وجود ندارد و کارآمدی چندانی ندارد. 
برای تثبیت جایگاه جامعه مدنی در سیرجان باید 
کارهای زیادی از سوی مردم و رسانه ها صورت 

گیرد نخستین کار برای تثبیت جایگاه جامعه 
مدنی این است که حداقل رسانه ها مقوله جامعه 
مدنی را برای شهروندان تبیین کنند. بنابراین از 
تأثیرگذاری  از  سیرجان  در  که  رسانه ها  طریق 
در  هستند  برخوردار  شهروندان  بین  در  خوبی 

اهمیت  ویژه ها،  کار  کارکردها،  مفهوم  خصوص 
و نقش جامعه مدنی در تحقق جامعه پیشرفته 
می توان  زمانی  تنها  دهند  آگاهی  قانونمند  و 
جامعه ای را روبه رشد و توسعه و تعالی خواند که 
گفتمان جامعه مدنی در آن نهادینه شده باشد. 
جامعه مدنی، جامعه ای است قانونمند و مبتنی بر 
قراردادهای اجتماعی، شفاف، حافظ حقوق افراد، 
توزیع کننده قدرت در چارچوب احزاب و شوراها و 

تشکل های مدنی.
قدرت  شمول  می شود  باعث  مدنی  جامعه 
حاکمیت محدود شود تا نتوانند تمام فعالیت های 

را کنترل کنند و  اجتماعی 
شکل گیری  باعث  طرفی  از 
از  مستقل  کانون های 
از  تا  می شود  حکومت 
بتوانند  مردم  آن ها  طریق 
برای حل مشکالت خویش 
به طور جمعی تحت عناوین 
نهادهای مدنی فعالیت کنند 
و این مراکز بتوانند به مشابه 
کانال های افکار عمومی و فشار بر حکومت عمل 

نمایند.
است  مطبوعات  مدنی  جامعه  ارکان  از  یکی 
آزادی بیان در اینجا از حقوق اساسی بشر است. 
زیرا هر شهروند باید بتواند نظر خود را به گوش 
دیگران برساند. معیارهای آزادی بیان نه تنها شامل 
حق بیان عقیده می شوند بلکه شامل حقوق زیر 
نیز می گردند. »حق جستجوی اطالعات و حق 

مختلف  اندیشه های  اطالعات، شنیدن  دریافت 
از طریق رسانه همگانی، آزادی اطالعات به این 
معنی که اطالعات و اسناد حکومتی به سهولت 

برای مردم قابل دسترسی باشد.«
  مسئولیت پذیری در جامعه اسالمی 

اعتماد  همچون  اجتماعی  مسئولیت  امروزه 
یک  اجتماعی  های سرمایه  بنیان  از  اجتماعی 
)ص(  اکرم  پیامبر  می شود.  محسوب  جامعه 
عن  مسئول  کلکم  و  راع  »کلکم  می فرماید: 
رعیته« همه ما در قبال مسائل پیرامون مسئول 
و پاسخگو هستیم و باید فردای قیامت پاسخگو 
باشیم و این نگاه دینی و مدنی ایجاب می کند 
که بیش از پیش به وظایفمان بیندیشیم  و آن 
را دست کم نگیریم و نسبت به آگاهی رسانی به 
جامعه در زمینه های فرهنگی اجتماعی، سیاسی، 
اقتصادی و انتشار و اخبار و اطالعات جامعه اقدام 

کنیم.
در قرآن کار یک فرد از افراد اجتماع به 
همه آن ها نسبت داده می شود و یا کار 
یک نسل به نسل های بعد نسبت 
داده می شود مثل داستان های 
صالح.  شتر  و  ثمود  قوم 
اجتماعی  قرآن گناه  همچنین در 
تأثیر  تحت  فرد  اگر  است  مطرح شده 
جو اجتماعی به وقوع گناهی خشنود شود 
را می نماید چون فرد جزئی  و آهنگ آن گناه 
است.  گناه جمع  فرد  گناه  است پس  از جمع 
اگر جامعه ای دارای روح واحد و تفکر اجتماعی 
واحد شد حکم یک فرد انسان را پیدا می کند و 
افرادش همانند قوا و اعضای انسان می گردند که 
لذت و دردشان عین لذت و درد در انسان است 
و سعادت و شقاوتشان عین سعادت و شقاوت 

انسان است.
 مکتب اسالم، به عنوان آخرین شریعت الهی، 
دینی جامع و کامل است که در کنار ایمان به 
خدا، خدمت به دیگران است از این  روی  احکام و 
قوانین اجتماعی همانند احکام فردی مورد اهتمام 
قرارگرفته است. از نگاه اسالم، زندگی اجتماعی 
دارای اصول و ضوابط دست کم هر فرد مسلمان 
از مهم ترین  برخی  به رعایت آن ها است.  ملزم 
وظایف یک شهروند در جامعه اسالمی عبارت اند 
حقوق  به  احترام  و  حق الناس  رعایت   -1 از: 
شهروندان 2- احساس مسئولیت و تعهد نسبت 
به هم نوعان و کمک رسانی به آنان 3- رعایت 
قبیل  از  اجتماعی  مقامات  در  اسالمی  اخالق 
حسن خلق، گشاده رویی، تواضع، حلم و بردباری، 

و مدارا کردن با مردم. 
در دفتر زمانه فتد نامش از قلم

هر ملتی که مردم صاحب قلم نداشت
*مدیرمسئول 

به مناسبت ششمین سال انتشار هفته نامه »نسیم امید«؛ 

»نسیم امید«  رسالت اجتماعی دارد

نسـیم امید هویـت اصـاح طلبـی دارد و در راسـتای ترویج 
جامعـه مدنی اسـامی نشـأت گرفته از اسـام و قـرآن مبتنی 
بر قانونمنـدی گام برمی دارد و به دنبال تشـکل هـای مدنی و 

است. شـهروندی  حقوق 
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یادداشت

شپش سر و راه های مقابله با آن
گروه سالمت: شپش سر دارای شش پا و بدون بال است و توانایی 
پریدن ندارد و در سر انسان زندگی کرده و از آن تغذیه می کند. 
شپش در مو و لباس زندگی می کند فقط به خاطر تغذیه روی سطح 
بدن می آید و خودش را به پوست بدن می چسباند و پوست را 
سوراخ کرده  بزاق خود را در زیر پوست تزریق نموده و با مکیدن 
خون، مواد زائدی را از خود دفع می کند. همین تلقیح مواد زاید و 
بزاق به زیر پوست منجر به ایجاد برآمدگی قرمز رنگ و خارش دار 

می شود.
شپش بالغ با حرکت روی سر روزانه چهار تا شش تخم روی موها قرار 
می دهد و به وسیله اتصال محکم به موها متصل می گردند که به نام رشک 
)NIT( نامیده می شوند که به رنگ سفید و چسبیده به ساقه مو مشاهده 

می شود.
* عالیم شپش سر: اولین عالیم بالینی در سر، موقعی اتفاق می افتد که 
شپش شروع به حرکت می کند که معموال از حاشیه دو طرف سر شروع 
می شود و بعد به طرف مرکز سر گسترش می یابد. در این هنگام بیمار 
احساس خارش در سر می کند. به تدریج خارش سر افزایش یافته و در سر 
خراشیدگی با ناخن پیش می آید. گاهی در موارد پیشرفته غدد لنفاوی 
اطراف سر در ناحیه گردن برجسته می شود. انتقال در افراد خانواده از طریق 

شانه، کاله، شال، حوله و روسری به  سرعت و سهولت رخ می دهد.
* تفاوت رشک و شوره: گاهی اوقات شوره سر با رشک اشتباه گرفته 
می شود، اما این دو با هم تفاوت دارند. شوره سر در واقع پوست مرده است 
که به راحتی از مو جدا می شود. گاهی اوقات بقایای اسپری های مو هم 
ممکن است با رشک اشتباه گرفته شوند، اما توجه به چند نکته در تشخیص 
رشک کمک می کند. رشک ها همیشه یکجور و تخم مرغی شکل هستند، 
به مو در نزدیکی پوست سر چسبیده اند و عمدتا در گیجگاه ها، باالی گوش 
ها و پشت گردن دیده می شوند و برای جدا کردن آنها از مو استفاده از ناخن 

ها ضروری بوده و به راحتی جدا نمی شوند.
* درمان: امروزه شامپوهای ضد شپش همه جا در دسترس هستند. این 
شامپوها به علت دارا بودن ترکیبات شیمیایی بخصوص باعث مرگ شپش 
ها می شوند و مرور زمان با حل کردن کپسول تخم ها آن ها را از مو جدا 
می کنند. شامپوهای ضد شپش تا حدی سمی هستند اگر زخم های سر 

زیاد باشد، استفاده از این نوع شامپوها می تواند تولید عفونت کند.  
همزمان با درمان شامپویی یک روز در میان دو قاشق غذاخوری سرکه را 
در یک لیتر آب حل کنید، سپس تمام سر و موها را با این محلول خیس 
کنید. بعد از چند دقیقه با یک شانه دندانه ریز موها را خوب شانه کنید. 
محلول آب و سرکه کپسول تخم ها را سست کرده و شانه دانه ریز به جدا 

کردن آن ها از موها کمک می کند.
* رعایت بهداشت: کاله، شال، حوله، لباس ها و مالفه هایی که با فرد شپش 
زده در ارتباط بوده اند باید تا حد ممکن با آب داغ شسته شوند. درجه حرارت 
باالتر از ۵۵ درجه شپش ها را از بین می برد. وسایلی که قابل شستشو 
نیستند را می توان به جای دور انداختن در یک پالستیک در بسته به 
مدت دو هفته در یخچال قرار داد. بهترین راه پیشگیری از شپش زدگی، 
استفاده از وسایل شخصی است. وسایلتان را به کسی قرض ندهید از کسی 

هم قرض نگیرید.
دو بار درمان به فاصله هفت تا ده روز الزم است، چرا که اگر چه با درمان 
نخست، شپش های سر و بیشتر تخم های آن از بین می روند، اما امکان 
سر بیرون آوردن آن ها تا هفت روز بعد از تخم ها وجود دارد، لذا بهتر است 
به فاصله هفت تا ده روز، درمان مجدد انجام شود تا پیش از آنکه این شپش 

های جدید بالغ شده و توانایی حرکت پیدا کنند از بین بروند.
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خدمات  حیدری:  سجاد 
باید  آن  عناصر  و  شهری 
که  باشد  چیدمانی  دارای 
خدمات  و  کاربری  بر  عالوه 
آرامش  مناسب،  رسانی 
روحی و روانی ساکنان را نیز فراهم کند. برای 
داشتن مبلمان و خدمات شهری خوب می توان 
باسلیقه و طراحی صحیح، هنرمندانه از امکانات 
و مصالح بومی بهره ی الزم را برد. ورودهای هر 
عملکرد  از  کوتاه  و  سریع  گری  نمایان  شهر، 
مدیران آن شهر و نوع معماری، فرهنگ و هویت 
مردم آن شهر است که باید در عین ظرافت و 
جامعیت، مدیریت مسئوالن، زیبایی و جذابیت 
به  برای مسافران  را  بودن خود  و منحصربه فرد 
چراغ  تا  روشنایی  چراغ های  از  بگذارد.  نمایش 
برق،  تیرهای  تا  زباله  سطل های  از  راهنمایی، 
تلفن های عمومی و صندوق های پست و صدقات 
همگی جزیی از فضا و مبلمان شهری هستند. 
با توجه به اینکه فرصت چندانی تا نوروز نیست 
مسئوالن شهری با نگاه ویژه ای در فرصت زمان 
درایت  و  تالش  و  همت  دارد  وجود  که  اندکی 
مضاعف داشته باشند تا با ایجاد تغییر، نوسازی، 
بهسازی چهره متفاوتی از قبل را به مردم عزیز، 
هدیه  نوروزی  مسافران  مخصوصاً  و  شهروندان 

دهند.
 نورپردازی نامناسب شهری

واعظی یکی از شهروندان دراین باره بیان کرد: 
شهر ما با توجه به این که کارهای زیادی در آن 
و  نیست  زیبایی خوب  ازنظر  اما  انجام می شود 
از خانه که بیرون می آیی با یک فضای مناسب 
روی  بر  زیاد  مدت  به  این  و  نیستی  روبه رو 
در  داد:  ادامه  وی  می گذارد.  تاثیر  افراد  روحیه 
متوجه  بزنی  قدم  که  شهر  سطح  خیابان های 
یا  ندارد،  درستی  آسفالت  خیابان  یا  می شوی 
جدول های آن شکسته هستند و یا ایستگاه های 
اتوبوس زیبا نیستند که نیاز است شهرداری بر 

روی این موضوع بیش تر دقت کند.
رضایی یکی دیگر از همشهریان در این رابطه 
بیان کرد: متاسفانه  وضعیت نور خیابان ها  نیز 
همانند جنبه های دیگر مشکالت مثل فاضالب 
عابران  به  و  دارد  مشکل   ... و  آسفالت  شهری، 
خیابان ها  نور  و  است  شده  توجه  کمتر   پیاده 
برای  مناسب  نور  بایستی  نیست،  استاندارد 
باشد،  حضور و فعالیت عابر پیاده وجود داشته 
نیز  شهر  اصلی  مراکز  حتی  امروزه  درحالی که 
نور کافی ندارند و همزمان با تعطیلی مغازه ها، 
بروز حس  از فضاهای شهر موجب  در بسیاری 

ناامنی می شود.
 برخی ورودی های شهر

زیبنده شهر نیست

سمت  از  ورودی  پنج  دارای  سیرجان  شهر 
بافت  و  بندرعباس  تهران،  شیراز،  کرمان، 
برای  شده  تالش  چه  هر  تاکنون  اما  می باشد، 
کرمان  سمت  از  ورودی  زیباسازی  و  بهبود 
بوده است و ورودی های دیگر از دید مسئوالن 
حالی  در  این  است،  مانده  مغفول  شهرستان 
است که بیش ترین حجم ورود مسافر به داخل 
شهر مربوط به ورودی تهران و بندرعباس است. 
به  اندک اندک  شیراز  سمت  ورودی  از  وقتی 
نخاله های  از   تپه هایی  می شویم  نزدیک  شهر 
به  گویی  می خورد،  چشم  به  ساختمانی 
زلزله زده  منطقه  که  می شویم  نزدیک  شهری 
آوار  از  ساختمان هایی  و  است  تخریب شده  و 
ورودی  در  دارد.  وجود  آن   اطراف  در  نخاله  و 
خلیج فارس کاربری های ناسازگار، فقدان یا عدم 
کاربری ها،  هم جواری  و  بندی  حوزه  تناسب 
فقدان خدمات متناسب و سازگار و عدم فضای 
سبز مناسب که به آن ها رسیدگی نشده است، 
فقدان  نیز  تهران  ورودی  دارد. همچنین  وجود 
آرایش  فقدان  ساخت،  در  بصری  ارزش های 
مناسبی در مبلمان شهری و فضای سبز و کف 

نشانه های مختص  از  و  از عالئم  و  است  سازی 
سیرجان برخوردار نیست.

 طرح مبلمان خیابان امام موفق نبود
درباره  امام  خیابان  کسبه  از  یکی  حسین 
نسیم  خبرنگار  به  خیابان  این  شهری  مبلمان 
و  دوم  دوره  شهر  شورای  در  می گوید:  امید 
برای  را  خیابان  این  آبیار  منصور  شهرداری 
کردند.  دستکاری  شهری  مبلمان  طرح  اجرای 
آخر  فکر  شدند.  خشک  درختان  از  بسیاری 
عاقبتی برای فاضالب خیابان نکردند بسیاری از 
مواقع بخصوص تابستان بوی بد کسبه را اذیت 
می کند. او افزود: کلی آهن حیف و میل شد دور 
درختان آهن نصب کردند در حالی خیلی جاها 
را  پور  ادیب  دکتر  کوچه  ندارد.  وجود  درخت 
برای هدایت فاضالب کانال زدند وقتی خودروها 
از روی آن ها عبور می کنند سروصدا می کنند و 

اعصاب کسبه و ساکنین را داغون کردند. 
 شورا و شهرداری

مسئول زیبا سازی شهر هستند
مستلزم  شهر  یک  در  شهری  فضای  وجود 
در  وظایف  و  حقوق  دارای  شهروندان  وجود 

واقعی آن است. صرف سکونت در یک  معنای 
سکونتگاه شهری در مقابل سایر سکونت گاه های 
کردن  خطاب  در  عاملی  نمی تواند  روستایی 
ساکنان به عنوان شهروند باشد در بهترین حالت 
و  می شوند  نامیده  شهرنشین  شهرها  ساکنان 
نائل خواهد  تنها در صورت به مقام شهروندی 
آمد که در آن شهر جامعه مدنی وجود داشته 
مربوط  امور  در  که  شهرنشینانی  یعنی  باشد. 
به سکونتگاه خود و در فرایند عمران و آبادانی 
و  شهروندان  بین  رابطه  دارند.  مشارکت  آن 
فرآیندی  و  متقابل  رابطه  یک  شهری  فضای 
زمینه  مهمترین  از  یکی  لذا  است  دوسویه 
در  مشارکت  های  بارقه  شکل گیری  بروز  های 
در  عمومی  فضای  وجود  سکونتگاه های شهری 

معنای اصیل آن است.
نیز  مذکور  قانون   71 ماده   2۵ بنده  طبق 
یکی از مهم ترین وظایفی است که در راستای 
رسالت شهرداری و شورا قانونگذار برعهده این 
دو نهاد گذاشته است. تصویب مقررات الزم به 
پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب 
و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی 

دیوارهای شهر همان گونه که ذکر شد مستند به 
تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ها، کلیه اماکن 
عمومی شهر مانند خیابان ها، کوچه ها، پیاده روها 
و امثال آن ملک عمومی تلقی و شهرداری مالک 
در  که  عمومی  منظرهای  تمامی  و  آن هاست 
گونه ای  به  و  دارند  قرار  شهر  مردم  عموم  دید 
دیوار شهر  و  در  از  و  دارند  اثر  زیبایی شهر  در 
گرفته حتی آن ها که مالک خصوصی یا دولتی 
یا عمومی دارند و یا بالکن و نمای ساختمان ها 
مدیریت شهرداری  و  نظارت  تحت  آن  امثال  و 
هستند و مالکین آن ها برای نماسازی یا نقاشی 
براساس  باید  بنر  و  تابلو  یا  و  پرتره  نصب  یا  و 
ضوابطی انجام دهد که شهرداری تعیین می کند، 
شهرداری  به  را  گسترده  اختیار  این  قانونگذار 
داشته  نواز  چشم  و  زیبا  شهری  مردم  تا  داده 

باشند.
 کمیته زیباسازی شهرداری تشکیل 

شده است
عمران  کمیسیون  رئیس  عسکری،  محمد 
شورای شهر در این باره گفت: با توجه به اهمیت 
این موضوع کمیته ای در سازمان سیما و منظر 
شهری تشکیل شده است. وی ادامه داد: در این 
کمیته برای مشکل ورودی های شهر، نور خیابان 
ها و بحث المان های شهری و ... برنامه هایی ارائه 
و بررسی می شود و با تصویب شورای شهر انجام 

می شود.
تابلو  برای  تاکنون  داد:  ادامه  عسکری 
میلیارد   10 شهر  داخل  و  ورودی  راهنماهای 
بودجه  اصالح  با  که  شد  مشخص  بودجه 
شهرداری با ۵ میلیارد آن موافقت شد. همچنین 
3 میلیارد تومان برای روشنایی سطح شهر در 
ورودی  برای  همچنین  است.  شده  گرفته  نظر 
شهر تصمیم براین است که اداره برق شبکه برق 
ایجاد  ورودی  در  میدان  یک  و  کنیم  جابجا  را 

شود تا از این شکل پرخطر و نازیبا در بیاد.
 نصب المان در ورودی های شهر

در  شهر  شورای  عضو  جهانشاهی،  طاهره 
سازمان فضای سبز دراین باره بیان کرد: سازمان 
فضای سبز کمیته زیباسازی تشکیل داده است 
در  و  نبوده  آن  عضو  کسی  شورای  اعضای  که 
آخرین جلسه ای که مطرح شد یکی از اعضای 
ادامه داد:  در آن کمیته حضور پیدا کنند. وی 
شهر  فضای  وضعیت  مورد  در  بخواهیم  اگر  اما 
بگویم ما به صورت موردی پیگیری می کنیم و 
من برای ورودی ها پیگیری کردم که قول نصب 
سازمان  داد:  ادامه  جهانشاهی  داده اند.  المان 
سیما و منظر شهری در بحث زیبای سطح شهر 
ورود کرده و کارهایی نیز انجام داده است اما در 
بحث دیوارنویسی ما که موردی با آن ها برخورد 

کردم اعالم کردیم که برای آن ها اقدام کنند.

گزارش »نسیم امید« از کیفیت فضاهای شهری سیرجان؛

فضای شهری عاری از فرهنگ بومی است
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زینلی پور، رئیس دامپزشکی شهرستان اعالم کرد:
واکسیناسیون تب مالت

بیش از 6 هزار راس گاو و گوساله

از  شهرستان  دامپزشکی  شبکه  رئیس  خبر:  گروه 
واکسیناسیون بروسلوز گاو و گوساله در جمعیت بیش 

از 6۰۰۰ راس دام سنگین خبر داد.
شهرستان  دامپزشکی  شبکه  عمومی  روابط  گزارش  به 
اساس  بر  افزود:  ادامه  در  زینلی  علیرضا  دکتر  سیرجان، 
سازمان  دامی  مدیریت  و  بهداشت  دفتر  های  دستورالعمل 
دامپزشکی واکسیناسیون بروسلوز در جمعیت دام سنگین می 
تامین  صورت  در  و  گردد  انجام  سال  دو  صورت  به  بایستی 
چندین  ظرف  خوشبختانه  که  شود  می  تکرار  سالیانه  اعتبار 
در  استانی  مسئولین  تالش  با  سالها  تمامی  در  اخیر  سال 
امر  این  الزم  اعتبارات  و  نیاز  مورد  واکسن  تامین  خصوص 
و  صنعتی  های  واحد  در سطح  واکسیناسیون  و  شده  محقق 

روستایی به صورت کامل به انجام رسیده است.
یا  بروسلوز  داشت:  بیان  سیرجان  دامپزشکي  شبکه  رئیس 
مشترک  بیمارهای  جمله  از  واگیر  جنین  سقط  یا  مالت  تب 
انسان و دام است که توسط باکتری های خانواده بروسال ایجاد 
می شود.میکروب های خانواده بروسال قادرند که اکثر موجودات 
مبتال  را  و...  اسب، سگ  بز،  گوسفند،  گاو،  انسان،  مثل  زنده 

کنند.
واجد  دام های  واکسیناسیون  بر  تاکید  ضمن  پور  زینلی 
شرایط واکسیناسیون گفت: جهت جلوگیری از انتقال بیماری 
جوشاندن  یا  و  پاستوریزه  شیر  مصرف  به  می توان  انسان  به 
شیر- پرهیزاز مصرف شیر حیوانی که سقط جنین تازه داشته 
پرهیز از مصرف پنیر و خامه غیر پاستوریزه و در صورت سقط 

جنین دام ضدعفونی اصطبل دامداری اشاره کرد.
بروسلوز  بیماری  اینکه  به  توجه  با   : افزود  همچنین  وي 
انسان و دام است جهت  بین  بیماری خطرناک مشترک  یک 
جمعیت  در  بیماری  رخداد  موارد  کاهش  و  بیماری  کنترل 
انسانی  برای رسیدن به این هدف از روش »تست و کشتار« 
برای دام های آلوده در دام سنگین  و استفاده از واکسن برای 
در  پور  زینلی  دکتر  می کنند.  استفاده  بیماری  از  پیشگیری 
بر  بالغ  اجراشده  فاز  اظهار داشت: در سال جاری و در  ادامه 
سطح  در  بیماری  این  برعلیه  گوساله  و  گاو  راس  هزار  شش 

شهرستان سیرجان واکسینه شده است.
طرح  اجرای  کرد:  تصریح  پایان  در  مسئول  مقام  این 
دولتی  بخش  و  خصوصی  بخش  واکسیناسیون  مراکز  توسط 

دامپزشکی در شهرستان به انجام رسیده است.
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از  سیرجان  انتظامي  فرمانده  حوادث:  گروه 
کشف  و  مخدر  مواد  قاچاقچي  یک  دستگیري 
به صورت جاساز  هرویین  گرم   2۰۰ و  کیلو  یک 

بلع در معده وي خبر داد. 
سرهنگ  پلیس،  خبری  پایگاه  خبرنگار  گزارش  به 
پلیس  ماموران  داشت:  بیان  نژاد  ایران  محمدرضا 
مبارزه با مواد مخدر، هنگام کنترل مسافران اتوبوس 
»ولوو« به مسافر تبعه افغان این خودرو مشکوک شده 

منتقل کردند.  پلیس  اداره  به  بازرسی  برای  را  و وی 
از متهم تعداد 106  بازرسی  ادامه داد: در  نژاد  ایران 
بسته کوچک هرویین به وزن یک کیلو و 200 گرم 
به صورت جاساز بلع از معده وی کشف شد. فرمانده 
انتظامی شهرستان سیرجان افزود: متهم قصد انتقال 
محور  در  که  داشت  به شیراز  زاهدان  از  را  مواد  این 
کرمان به سیرجان دستگیر و به مرجع قضایی معرفی 

شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خبر داد:

کشف هروئین جاساز بلع از معده مسافر

سازمان  مدیرعامل  حوادث:  گروه 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
تریلر  انفجار  جلوگیری  از  سیرجان 
یک  وقوع  و  هیدروکربن  مایع  حامل 

حادثه بزرگ و جبران ناپذیر خبر داد.
ارتباطات  واحدخبرمدیریت  گزارش  به 
مهدی  سوم  آتشپاد  سیرجان،  شهرداری 
گفت:  حادثه  این  توضیح  در  فیروزآبادی 
ساعت 19:07 روز شنبه هفته جاری وقوع 
یک حادثه به سامانه 12۵ اطالع داده شد 
که بالفاصله دو اکیپ عملیاتی آتش نشانی 
از ایستگاه شماره 2 و آتش نشانی زیدآباد 

نشانی  آتش  فرماندهی  ستاد  دستور  با 
جاده  در  حادثه  وقوع  محل  به  سیرجان 
شهربابک )دوراهی کاظم آباد( اعزام شدند. 

حامل  تریلر  دستگاه  یک  افزود:  وی 
هیدروکربن مایع در الین برگشت به سمت 
واژگونی  دچار  نامعلومی  علت  به  سیرجان 

شد و با توجه به بار قابل اشتعال و انفجار 
در  عملیاتی  ایمنی  موارد  تانکر،  مهیب 

دستور کار قرار گرفت.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات 
کرد:  بیان  سیرجان  شهرداری  ایمنی 
و  تدابیر  انجام  با  نشانی  آتش  نیروهای 
ایجاد حلقه کامل ایمنی آب، از حجم بخار 
جمع شده مایع بر سطح زمین کاسته، و با 
گودبرداری با فاصله از تانکر و هدایت مایع 
به داخل آن، پوشش تانکر و سطح گودی با 
استفاده از کف، مانع از انفجار و وقوع یک 

حادثه بزرگ و جبران ناپذیر شدند.
اظهار  فیروزآبادی  مهدی  سوم  آتشپاد 
 3 از  پس  نشانی  آتش  ماموران  داشت: 
اقدامات  رعایت  و  وقفه  بی  تالش  ساعت 
پایان  مهیب  عملیات  این  به  الزم  ایمنی 

دادند.

با حضور به موقع آتش نشانان شهرداری سیرجان انجام شد؛
جلوگیری از انفجار تریلر حامل مایع هیدروکربن

گروه خبر: فرمانده انتظامی سیرجان در این خصوص بیان داشت: 
از  از سرقت سنگ آهن در یکی  ماموران پلیس آگاهی طی اطالع 
شرکت های اقماری منطقه گل گهر افراد مظنون به سرقت را جهت 
از  با مطلع شدن  باند  این  گرفتند که سرکرده  نظر  زیر  دستگیری 
آنان  به  آگاهی  پلیس  ماموران  با  تماس  در  پلیس،  اطالعاتی  رصد 
پیشنهاد رشوه 100 میلیون ریالی داد که در ادامه این فرد دستگیر 

و به سرقت باندی سنگ آهن اعتراف کرد.
از دستگیری سرکرده  نژاد خاطرنشان ساخت: پس  ایران  سرهنگ 
این باند ماموران پلیس آگاهی طی یک اقدام ضربتی وارد عمل شده 
و 180 تن سنگ آهن سرقتی را نیز کشف و متهمان را به انضمام 

پرونده پیشنهاد رشوه به مراجع قضایی معرفی کردند.

گروه حوادث: فرمانده انتظامی شهرستان 
سیرجان از واژگونی خودروی سواری پراید 
در محور سیرجان- شیراز و  مرگ یک نفر 

در این حادثه خبرداد.  
سرهنگ محمد رضا ایران نژاد، با اعالم این 
خبر گفت: در پی اعالم مرکز فوریت های 
پلیس مبنی بر یک مورد واژگونی سواری 
پراید در محور سیرجان- شیراز بالفاصله 
همراهی  با  انتظامی  و  راه  پلیس  ماموران 
اعزام  حادثه  محل  به  امدادی  نیروهای 
پس  ماموران  افزود:  ادامه  در  وی  شدند. 
از حضور در محل مشاهده کردند که یک 

واژگون  و  از جاده منحرف  پراید  دستگاه 
شده که براثر آن راننده  و سرنشین آن، 
مجروح شده اند. سرهنگ ایران نژاد ادامه 
داد: مجروحان به بیمارستان منقل شدند اما 
راننده به دلیل شدت جراحات جان باخت. 
با  سیرجان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
ابراز تاسف از وقوع این حادثه از رانندگان 
خواست به توصیه ها و هشدارهای پلیس 
همواره توجه کنند و پس از هر دو ساعت 
استراحت  برای  را  زمانی  مدت  رانندگی 
در نظر بگیرند تا شاهد چنین حوادثی که 

ناشی از خستگی است، نباشیم. 

نکته مهم در برخورد با پسران نوجوان 
در این سن، پسرها به کشف هویت خود می پردازند و روابط 
این  به  اوقات  بیشتر  در  می کنند،  بازبینی  خانواده  با  را   خود 
موضوع می رسند که پدر و مادر به  اندازه ای که در کودکی فکر 
می کردند بزرگ و دانا نیستند. سرکشی، استقالل طلبی، تقاضای 
آزادی های بیشتر، رقابت با همساالن و ترشح هورمون های بلوغ، 
رفتار نوجوانان را دگرگون می کند و از نصیحت بیزار می شوند، 
به مهمانی ها نمی آیند، جمع دوستانشان را بیشتر می پسندند، 
تجربه های جدید را دوست دارند، تایید بیشتری می طلبند، و آرام 
آرام برای خود حریم خصوصی مشخص می کنند، تحقیر را نمی 

پذیرند و در نهایت با پدر و مادر به گونه جدید برخورد می کنند.
چگونه در سن بلوغ روابط بهتری با نوجوانان داشته باشیم؟

1- به آن ها احترام بگذارید.
وسایل  و  موبایل  لباس ها،  کمد،   ( خصوصی  وسایل  به   -2

شخصی او بدون اجازه دست نزنید.
3- با او وقت بگذرانید و بیشتر شنونده افکار و تخیالت او باشید. 
بدون پیش داوری و نصیحت بگذارید حرف بزند حتی اگر حرف 

های تکراری و غیر منطقی بزند.
4- به او بگویید و نشان دهید که همیشه دوستش دارید.

احساس  تا  کنید  واگذار  او  به  را  کارها  بعضی  مسئولیت   -۵
بزرگی کند.

انجام کارهای  .البته در  او حمایت کنید  از  6- در همه حال 
بزه  از  ندهید  پول  توافق  از  خارج  نکنید  کمک  اش  شخصی 
کاری های احتمالی حمایت نکنید در صورت بروز بی ادبی، تنبیه 

کوچکی برایش در نظر بگیرید.
شکست  و  باشد  برنده  همیشه  نیست  قرار  بگویید  او  به   -7

قسمتی از زندگی است.
8- برای نظافت عمومی و انجام کارهای شخصی در کنارش 

باشید و یادآوری های الزم را بکنید.
9- تحت هیچ عنوان با خشونت برخورد نکنید.

10- وظایف او را برایش مشخص کنید.
11-با او مثل یک دوست برخورد کنید نه یک بچه.

12-در برابر تندی های او صبور باشید.
13-به دوستانش -که مورد تایید شماست- احترام بگذارید.

او  به  دایی  و  عمو  نبودش  در  و  پدر  را  جنسی  مسائل   -14
بیاموزد.

1۵-حد و مرز آزادی هایش را مشخص کنید.
16-از شیطنت ها کوچک او چشم پوشی کنید.

17- او را با هیچ کسی مقایسه نکنید.
18-از جمالتی مانند تو نمی توانی. بی عرضه ای . شانس نداریم 

.عالفی . آخرش هیچی نمیشی و... پرهیز کنید.
19- عالقه مندی های او را بشناسید و کمک کنید در خالل 

درس هایش حرفه ای بیاموزد.
20 - حتما او را به باشگاه بفرستید تا انرژی اش مصرف شود و 

اگر عالقه دارد یک ساز برایش بخرید.
معاونت اجتماعی پلیس سیرجان

یادداشت

رد رشوه 1۰ میلیون تومانیمرگ راننده پراید در اثر واژگونی
ماموران آگاهی سیرجان

 آگهی فقدان سند مالکیت:
آقای محمد جواد نادری وکیل خانم صدیقه نادری با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر 
اسناد رسمی شماره  175 سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 2 فرعی 
از 1028 اصلی واقع در بخش 36 کرمان بنام خانم صدیقه نادری 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: 3/ 12 /1398 - محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالک شهرستان سیرجان



 اینکه برخی نامزدهای انتخابات با دادن شام به عقل و شعور مردم 
اقدامی  نگهبان  شورای  و  فرمانداری  متاسفانه  و  کنند  می  توهین 
انتخابات  این  وآیا  است  درست  کنند  نمی  آن  از  جلوگیری  برای 

سالم است. 0728
 در شهر کوچکی مثل سیرجان که مسیرها کوتاه است بهتر است 
فرهنگ پیاده روی و دوچرخه سواری ترویج شود نه اینکه امکانات 
برای تسهیل استفاده از خودرو بیشتر شود. منطقی این است که 

هزینه ها به سمت فرهنگ استفاده ار دوچرخه برود.7689
 با سالم، لطفا دو طرف زیر گذر شهرک سمنگان را چمن کاری 
کنید. پر از بوته های خار شده. منظره جالبی نیست. روزانه بیش از 

دو هزار خودرو از این محل عبور می کنند. 8410
 با سالم به فکر خرابی آسفالت پل خرم آباد منتهی به مخابرات 
نیستید، الاقل به فکر جون مردم باشید که برای رد دادن چاله ها 
مثل  شهری  کنن  شرم  باید  مسئوالن  میشه.  تصادف  به  منجر 

سیرجان این جور خیابون هایی داره. 6841
 سالم تورو خدا پمپ  بنزین ها رو نظارت کنید. قبال که ده لیتر 
االن  می کرد  حرکت  خونه  یه  تقریبا  ماشینم  آمپر  می زدم  بنزین 
لیتر  انگارکه ده  نه  انگار  آمپر می کنم  به  نگاهی  بنزین می زنم  که 

زدم. 0381
 داستان درست شدن آسفالت و خیابان ها تبدیل به یک مستند 
این  به حال  ندارد. فکری  تمامی هم  و  ترافیکی در شهرمان شده 

حجم ترافیک خیابان ولی عصر کنید. 0۵29
 سالم،کاش شهرداری محترم به جای حذف فیزیکی حوض زیبای 
که  چرا  بیشترمی کرد.  را  پارک  روشنایی  پارک 17شهریور،  وسط 

شب ها برای تردد واقعاترسناک و به شدت ناامن است. 4179
 یا صاحب الزمان ادرکنی

دردی به دلم نهفته دارم آقا / شرمنده زآنم که بیان کند زبانم آقا
عمری است خطای دوران کردم / بیهوده دلم به این زمان خوش کردم
هر جا که دلم گرفت وغصه آمد سویم / با مردم این زمان چو واگو کردم
هر کس زطریقی و به راهی مرا درمان کرد / بیچاره دلم که حرف 

گوش دوران کرد
راه همه را چو امتحانش کردم / تازه بفهمید دلم که غصه دارش کردم

آقای من ای امید دوران و زمان / ای مهدی جانان امام ایمان
دردی که بدل بود به تو نگویم چه کنم / شاید بشود عقده این جان 

اماما چه کنم
ما مردمی از جنس شعوریم خدا می داند / راهی که به ما نشان بدادند 

غلط بود خدا می داند
آقا دل ما خون ز این دوران است / هر جا که نگه کنم خرمنی از 

یک نار است
از آتش این زمان دل همه می سوزد / آقا چرا نمی رسی به اهلل جهان 

می سوزد
بی  که  زکار خود  کرده  / خود  است  پایین  از شرم سرم  بود  دردم 

تدبیر است
آقا تو بیا به جان مادرت درمان شو / درد دل ما را به حضورت، تو 

خود درمان شو
آقای دلم امید من ای جانم/ ما را تو پناه بده به درگاه خودت ای جانم 
رمضان تروال) تخلص: رازدار(: کارمند فرهنگی دانشجویی معاونت 
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مدیر مسئول: ۰913347۰728
روابط عمومی: ۰9162756265

رسانه جامعه مدنی اسالمی
هفته نامه خبری، تحلیلی، فرهنگی، اجتماعی
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انتقادهــا، پیشــنهادها و مشــکالت خــود و پیرامــون را 
بــه مــا پیامــک بزنیــد شــایدگوش شــنوایی باشــد.
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در پیام ملیحه سادات منصوری، 
نامزد یازدهمین دوره انتخابات مجلس:

همواره اميد اصالح امور را داریم
منصوری،  سادات  ملیحه  امید:  نسیم 
برای  که  طلب  اصالح  سیاسی  چهره 
از  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات 
حوزه سیرجان و بردسیر ثبت نام کرده 
بود، پس از پایان انتخابات ضمن تشکر 
از مشارکت مردم در پای صندوق های 

رای بیانیه ای را مطرح کرد.
بسم ا... الرحمن الرحیم

راه  تکامل اجتماع از مسیرهای سختی 
این  عاقالنه  ورزی  سیاست  گذرد.  می 
است که مسیر رشد اجتماع را بپیماییم. 

هر  و  بودیم  زیادی  های  بداخالقی  شاهد  انتخابات  فضای  در  متاسفانه 
سیاستمدار و جریان سیاسی به گونه ای چهره ی خود رانشان داد. پر از 
درس های بزرگ بود و چهره های واقعی بسیاری را برایمان روشن ساخت.
 از مردمی که در انتخابات شرکت کردند سپاسگزارم. همواره امید اصالح در 
امور را داریم و این مسیر سخت و پر فراز و نشیبی است که پیروزی هایش 
اگرچه سخت، اما میسر است. امیدوارم نماینده منتخب قدر اعتماد مردم 
را بداند و برای دستیابی مردم به  حقوقشان  کوشا باشد. از مردم عزیز و 
بزرگوار می خواهم بر رفتار نمایندگان و مسئولین ناظر باشند و مطالبه 
گر. مشارکت آنها در عرصه سیاست پایان نیافته است و پس از انتخابات 
نیز در صحنه باشند. حضور مطالبه گرانه مردم در صحنه باید ادامه یابد و 
نظارت مردم بر مسئولین اصل مهم جامعه ی توسعه یافته است، که می 

بایست به آن توجه شود.
آرزوی پیروزی مردم سیرجان و بردسیر را دارم 
ملیحه سادات منصوری

کرمان جزو 5 استان برتر
در ميزان مشارکت مردم در انتخابات 

رئیس کمیته بازرسی ستاد انتخابات استان کرمان گفت: کرمان جزو ۵ استان 
برتر از نظر میزان مشارکت مردم در این دوره از انتخابات است.

از  خبرنگاران  در جمع  دهقان  محمدعلی  خبرگزاری شبستان،  گزارش  به 
میزان مشارکت قابل قبول مردم استان در یازدهمین دوره انتخابات مجلس 
شورای اسالمی خبر داد. رییس کمیته بازرسی ستاد انتخابات استان کرمان 
گفت: کرمان جزو ۵ استان برتر در میان استان های سیستان و بلوچستان، 
دوره  این  در  مردم  میزان مشارکت  نظر  از  و...  خراسان جنوبی، کهگیلویه 
در  استان  مردم  درصدی   ۵0 باالی  مشارکت  از  دهقان  است.  انتخابات  از 
انتخابات مجلس یازدهم خبر داد و بیشترین مشارکت را مربوط به ۵ شهر 

جنوبی استان دانست.

ستون آخــر

ویژه

ضرورت آموزش های عمومی اقتصادی و اجتماعی
استانداری: محمدجواد فدائی، استاندار کرمان ارائه آموزش های 
عمومی در ارتباط با افزایش آگاهی عمومی به مسائل روز مرتبط با 
مباحث اقتصادی و اجتماعی را ضروری دانست. وی در آیین آزادی 
100 نفر از محکومان جرائم غیرعمد زندان های استان کرمان عنوان 
کرد: در جریان وقوع جرائم غیرعمد و بدهی های مالی، مسئله عدم 
آگاهی و بی احتیاطی فرد مطرح است. وی ارائه آموزش های عمومی 

در ارتباط با افزایش آگاهی عمومی را به مسائل روز مرتبط با مباحث اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی مورد تاکید قرار داد و گفت: بی احتیاطی و ناآگاهی است که موجب گرفتاری 
می شود، با ارائه آموزش ها می توان تا حد زیادی از وقوع جرائم غیرعمد جلوگیری کرد.

برخورد با دفاتر اسناد رسمی متخلف
کرمان امروز: عباس ملکی، سرپرست اداره کل ثبت 

رسمی  اسناد  دفاتر  سران  گفت:  استان  امالک  و  اسناد 
ضمن داشتن سعه صدر و پایبندی به قانون می بایست 
برخورد مناسبی با ارباب رجوع داشته باشند و شان کاری 
خود را حفظ نمایند. وی بیان کرد: در راستای صیانت از 
حقوق مردم اهتمام این اداره کل بر آن بوده با سردفتران و دفتریاران متخلف، 
قاطعانه برخورد شود و در این زمینه آراء متعددی در دادگاه انتظامی سران دفاتر 
اسناد رسمی و ازدواج و طالق صادر شده و در مواردی منجر به سلب صالحیت 
سردفتر نیز شده است و با راه اندازی سامانه های متعدد الکترونیکی و با اصالحات 

ساختاری صورت گرفته در دفاتر کاهش یافته است.

در بخش بلورد رونق کار و اشتغال مهیا شده است
در  گفت:  سیرجان  فرمانداری  سرپرست  بهاءالدینی،  سهراب 
بخش بلورد سیرجان رونق کار و اشتغال مهیا شده و این بخش 
دارای نرخ بیکاری کمتر از 3 درصد است و در قالب طرح مثلث 
توسعه اقتصادی و با حمایت معین های اقتصادی ۵ بخش این 
شهرستان رونق و آبادانی به وجود آمده است. او افزود: معین 
اقتصادی بخش بلورد سیرجان توانسته هم صنایع دستی و گلیم بافی را رونق دهد و هم 
در بخش آموزش های فنی و حرفه پیشقدم باشد و جوانان این بخش به کمک کارخانه 
جهان فوالد سیرجان مشغول بکار شوند و کمبود های مالی این منطقه برای رونق بیشتر 

برطرف شود.

بیماری کرونا ویروس در کرمان تکذیب شد
علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون  جوان:  خبرنگاران 
پزشکی کرمان گفت: روز گذشته خبری مبنی بر تحت 
مراقبت قرار گرفتن دو فرد مشکوک به کرونا در استان 
سوی  از  که  شد  منتشر  مجازی  شبکه های  در  کرمان 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان تکذیب  معاونت 

پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون  طباطبایی،  احمدی  وحید  سید  شد. 
کرمان گفت: تاکنون موردی از کرونا ویروس جدید در استان کرمان گزارش 
از منابع رسمی دریافت  تایید شده را  انتظار داریم مردم اخبار  نشده است و 
کنند. او افزود: مردم به شایعات مربوط به کرونا ویروس توجه نکنند و اخبار 

این بیماری را تنها از وزارت بهداشت پیگیری کنند.
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